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Sammanfattning: 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att få kunskap om viktiga aspekter 

för att elever i årskurs 4-6 skall utveckla förståelse för bråk. Utifrån syftet 

formulerades följande frågeställning: Vilka undervisningsmetoder kan underlätta 

elevers förståelse av bråk. Databaserna LIBRIS, Teacher´s reference center och 

ERIC användes för söka efter relevanta vetenskapligt granskade artiklar. Resultatet 

visar att många elever tycker att det är svårt med bråk och att de inte förstår syftet 

med att lära sig bråk i skolan. Vidare visar resultatet att om lärarna åskådliggör bråk 

för eleverna på många olika sätt i undervisningen ökar elevernas förståelse för bråk. 

Studien visar även att användning av konkreta material såsom modeller och bilder 

gör det enklare för elever att bland annat förstå beräkningar med bråk. Att lärarna 

samtalar med eleverna om bråk är också en viktig aspekt för att öka elevers 

förståelse för bråk. 
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1 Inledning 
I Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står det att 

”skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom 

en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer” samt ”att 

skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i 

helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och 

integrera kunskaper i sina olika former” (2015, s. 10, 13). Vidare står det att 

matematikundervisningen ska medverka till att eleverna ”utvecklar intresse för 

matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang” 

(2015, s. 47). 

 

Skolinspektionens rapport Undervisningen i matematik: undervisningens innehåll 

och ändamålsenlighet (2009, s. 22) visar att matematikundervisningen är alldeles 

för inriktad på procedurträning det vill säga att eleverna bara räknar i 

matematikboken. Skolinspektionen (2009, s.16) menar att för att eleverna ska kunna 

använda sig av matematik på bästa sätt måste matematikundervisningen bestå av 

olika arbetsformer samt så måste eleverna få lärdom om olika matematiska begrepp. 

 

Detta är något som jag även noterat när jag var på min verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU). Jag reflekterade då över att arbetsformerna i 

matematikundervisningen var ganska ensidiga och det var sällan eleverna fick arbeta 

praktiskt eller att läraren och eleverna samtalade om matematik för att öka 

förståelsen utan vanligast var att eleverna ägnade sig åt ensamräkning i 

matematikböckerna. Jag observerade också att många av eleverna hade svårt att 

förstå de förklaringar som gavs i matematikböckerna framförallt när det gällde 

uppgifter om bråk.  

 

Även Löwing och Kilborn (2002, s. 353) anser att undervisningen av bråk i 

grundskolan har minskat. De menar att minskning kan bero på att bråk inte används 

i vardagen på samma sätt som det gjordes förut samt att bråk anses som ett svårt 

område inom matematikundervisningen. Matematik i skolan är dock så mycket mer 

än vardagsmatematik menar Löwing och Kilborn (2002, s. 353, 356). De hävdar att 

en bidragande orsak till att elever har svårt att förstå bråk är att lärare använder sig 

av föråldrade sätt att lära ut bråk på i undervisningen samt okunskap bland lärare 

hur de ska undervisa om bråk på ett pedagogiskt sätt (Löwing & Kilborn 2002, s. 

357). Vidare menar Löwing och Kilborn (2002, s. 357) att för att öka förståelsen för 

bråk hos eleverna måste undervisningsmetoderna förnyas och anpassas efter 

eleverna (Löwing & Kilborn 2002, s. 357). 

 

Elever i Sverige är bättre på att ordna bråk i storleksordning än elever från 

Hongkong och Taiwan. Däremot är svenska elever sämre på att addera och 

subtrahera bråk med olika nämnare (Skolverket 2008, s. 82). Svenska elever har 

även problem med subtraktion av bråk med samma nämnare. Ett av skälen till att 

elever i Sverige presterar sämre inom området subtraktion av bråk med samma 

nämnare kan vara att eleverna inte fått någon undervisning om detta i skolan 

(Skolverket 2008, s. 82). 

 

Den här studien riktar intresset mot vilka metoder lärare kan använda sig av i 

undervisningen om bråk för att öka elevers förståelse. Efter erfarenheter från min 

VFU där matematiklektionerna bestod av mycket ensamräkning samt det som 

behandlas ovan om att elever har svårigheter att förstå bråk på grund av bland annat 

bristande undervisning.  
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2 Bakgrund 
I detta kapitel behandlas vad styrdokumenten tar upp om bråk. Vidare tar kapitlet 

upp definitionen av bråk, svårigheter samt hur bråk kan användas i undervisningen. 

Slutligen nämns teorier om undervisning i matematik. 

 
2.1 Styrdokument 
I kursplanen för matematik står det bland annat i syftet att eleverna ”genom 

undervisningen ska ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande 

matematiska begrepp och metoder och dess användbarhet” (Skolverket 2015, s. 47).  

 

Enligt kursplanens centrala innehåll för delområdet taluppfattning och tals 

användning för årskurs 4-6 ska undervisningen innefatta 

 
 Rationella tal och deras egenskaper 

 Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform 

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

                                      (Skolverket 2015, s. 49) 

 

I kommentarmaterialet till kursplanen i matematik förtydligas att eleverna i årskurs 

4-6 ska arbeta med rationella tal och tal i bråkform på olika sätt för att på så sätt få 

en bättre förståelse hur talen hänger ihop samt hur de har användning av 

matematiken i vardagliga situationer (Skolverket 2011, s. 14).  

 

Vidare krävs det för betyget E i slutet av årskurs 6 att eleven bland annat ska kunna  

 
Välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning 

till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom 
aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med 

tillfredställande resultat. 

 (Skolverket 2015, s. 53) 

 
2.2 Definition av bråk 
I denna studie används ordet bråk som definition för begreppet bråk. I 

styrdokumenten används dock ordet bråkform för att förklara begreppet bråk. 

 

Nationalencyklopedin (2016) definierar bråk på följande sätt: 

 
Bråk (medellågtyska brok, egentligen ”brytning”, här i betydelsen ’brutet tal’), 

matematiskt uttryck av formen a/b, där a kallas täljaren, b nämnaren och strecket 

bråkstreck. Nämnaren får aldrig vara noll. Vid räkning med enbart heltal kan alla 
additioner, subtraktioner och multiplikationer utföras. En division kan utföras i den 

mån täljaren är jämnt delbar med nämnaren. Genom att man inför bråk utvidgas 

räkneområdet till de rationella talen, där de fyra enkla räknesätten alltid kan utföras 
(utom division med noll).  

   (Nationalencyklopedin 2016) 

 

Bråk används inom matematiken för att beskriva delar av mängd eller kvantitet 

(McIntosh 2008, s. 27). Matematikböcker beskriver bråk på två sätt antingen som 

ett särskilt tal eller som uttryck av ett visst tal. När bråk beskrivs som uttryck av ett 

visst tal betyder det till exempel att 
1

 2
 och 

2

 4
 är olika bråk men visar samma tal 

(McIntosh 2008, s. 27). 
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2.2.1 Bråkets olika funktioner  
Nedan är en sammanställning av de olika skepnader som tal i bråkform kan 

förekomma i (Löwing & Kilborn 2002, s. 354-356). 

 

1. Bråk som beskriver tal  

Exempelvis kan bråktalen 
1

 8
 och 

3

 7
 precis som talen 4, 6, och 9 skrivas på en tallinje. 

En del bråk till exempel 
1

 5
 går även att skriva som ett decimaltal 0,2. Vissa bråktal 

kan inte skrivas som ett jämt decimaltal utan måste få ett närmevärde till exempel 
1

 7
 som genom decimalutveckling får svaret 0,14285714. 

 

2. Bråk som beskriver en eller flera andelar av en hel 

I figur 1 ges exempel på hur bråktalen 
1

 4
 och 

3

 6
 kan gestaltas. 

 
 
Figur 1. Bråk som beskriver en eller flera andelar av en hel (inspiration från Löwing & Kilborn 

2002, s. 355) 

 

3. Bråk som beskriver en eller flera andelar av ett antal 

I figur 2 ges exempel på hur två tredjedelar av 6 kan gestaltas. 

 

 
 
 
 

Figur 2. Bråk som beskriver en eller flera andelar av ett antal (inspiration från Löwing & Kilborn 

2002, s. 355) 

 

4. Bråk som beskriver proportion  
Exempel på bråk som beskriver proportion är om det på ett kalas är 8 av 10 barn 

som vill ha tårta. Det kan även uttryckas som att 80 % av barnen vill ha tårta. 

 

5. Bråk som används även för att ange förhållande 

Exempel på förhållande är om ett rep som är 8 meter ska delas i förhållandet 3:5. Då 

blir delarna 
3

 8
 och 

5

 8
. 

 
2.2.2 Vikten av förståelse för bråk 
Enligt Löwing och Kilborn (2002, s. 220-222) är det betydelsefullt att eleverna i 

matematikundervisningen får bra baskunskaper i bråk för att kunna räkna algebra 

men även för att få en bättre förståelse vid räkning med multiplikation och division. 

Bråkräkning är bland annat ett bra verktyg att använda för att konkretisera olika 

algebraiska uttryck (Löwing & Kilborn 2002, s. 353). 

 

Malmer (2002, s. 139) menar att om elever i matematikundervisningen får en god 

uppfattning om bråkräkningens grunder har de sedan lättare för att förstå 

procenträkning. Elever med bra kunskaper i bråk har till exempel lättare att skriva 

om en halv och en fjärdedel från bråk till procentform (Malmer 2002, s. 139). 

 

McIntosh (2008, s. 27) anser att elevers förståelse för bråk är nödvändigt för att de 

ska kunna begripa tal i decimalform och tal i procentform samt att kunskaper om 

räkning av bråk är en förutsättning för att eleverna ska förstå algebra. 
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2.2.3 Svårigheter och missuppfattningar med bråk 
Några av de svårigheter och missuppfattningar som kan uppkomma för elever vid 

räkning av bråk är följande enligt McIntosh (2008, s. 30-31). 

 

 Att delarna måste vara lika stora till exempel vid hälften och fjärdedelar. 

 Att dela något i tredjedelar. Om en elev till exempel ska dela ett A4 papper 

i tredjedelar så delar hen först pappret på mitten och sedan ena halvan av 

pappret på mitten igen. 

 Att förstå att bråk är ett tal även om det är skrivet som två tal till exempel 
1

 4
. 

 Att ett bråk som har en stor nämnare till exempel 
1

10
 är större än 

1

 4
. 

 Att 
1

 9
 och 

1

 10
 nästan är en hel på grund av att 0,9 nästan är 1,0. 

 
2.2.4 Undervisa om bråk 
Enligt Malmer (2002, s. 132) är det bra att börja arbeta med bråk redan med de yngre 

eleverna. Hon menar att barn tidigt börjar dela upp saker och ting och därför är väl 

medvetna om begreppet halv och hälften. McIntosh (2008, s. 33) anser att lärare ska 

börja med att introducera bråk muntligt till eleverna samt att det är viktigt att 

eleverna lär sig använda rätt begrepp när de samtalar om bråk. Vidare är det bra om 

eleverna ges möjlighet att samtala om relationer mellan olika begrepp som 

förekommer inom bråk som till exempel hälften av en halv och fjärdedelar 

(McIntosh 2008, s. 33). Vidare menar McIntosh (2008, s. 33) att det även är viktigt 

att presentera nya begrepp för eleverna i olika laborativa arbetsformer där lärare 

tillsammans med eleverna kan diskutera vad som sker genom till exempel att klippa 

och rita olika typer av bråk. Därefter kan undervisningen börja behandla hur bråk 

kan uttryckas skriftligt på olika sätt.  

 
2.3 Matematikundervisning 
Löwing (2011, s. 9) menar att om eleverna ska ges möjlighet att skapa en abstrakt 

bild av matematiken de tillägnar sig måste lärarens planering börja med att 

åskådliggöra matematiken. Detta kan göras genom använda olika typer av material, 

bildspråk samt genom lärarens egna kunskaper. Det krävs dock att läraren själv 

behärskar matematikämnet för att kunna exemplifiera det för eleverna samt för att 

kunna bedöma om de har uppnått målen. 

 

En duktig lärare som undervisar i matematik anser Clarke och Clarke (2011, s. 28) 

använder sig av symboler, ord och diagram för att sätta ihop olika matematiska 

uppfattningar. Vidare inspirerar bra lärare eleverna att berätta om hur de tänkt kring 

ett problem och kan sedan med hjälp av elevernas beskrivningar och funderingar 

försöka få dem att förstå kopplingen mellan olika matematiska begrepp. Dessutom 

är en bra lärare noga med att använda den metod, elektroniska, skrivna eller 

tankemässiga, som bäst passar för aktiviteten samt poängterar även att det är viktigt 

att det intellektuella kunnandet hos eleverna ständigt får förbättras (Clarke & Clarke 

2011, s. 28). 

 

För att öka förståelsen för bråk hos elever och minimera missuppfattningar är det 

viktigt att introduktionen av nya begrepp inom bråk får ta tid samt att läraren i 

undervisningen på olika sätt visar och samtalar med eleverna om de olika begreppen 

(McIntosh 2008, s. 30-32). 
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2.3.1 Konkretisering av undervisningen 
Löwing (2006, s. 129) menar att syftet med att konkretisera undervisningen är att 

med stöd av metaforer, material och erfarenheter åskådliggöra procedurer, samband 

eller matematiska begrepp. Genom att använda konkretisering i undervisningen 

förtydligas den språkliga kommunikationen vilket bidrar till att öka elevers 

förståelse. Vidare menar Löwing (2006, s. 136-137) att innan konkretisering i form 

av till exempel konkret material används i undervisningen är det viktigt att läraren 

vet vilken förståelse och abstraktion som eleverna ska tillägna sig. En annan viktig 

aspekt är att de konkretiserings modeller som använts i undervisningen är 

generaliserbara samt enkla att förstå för eleverna (Löwing 2006, s. 141). 

 
2.3.2 Representationsformer 
Vid lösning av matematiska problem används olika representationsformer vilket 

betyder att de begrepp och procedurer som eleverna använder sig av kan 

representeras eller uttryckas på olika sätt (Hagland, Hedrén & Taflin 2005, s. 32). 

Representationsformer går att dela in på många olika sätt men Hagland et al., (2005, 

s. 32) tar upp följande representationsformer: 

 
Konkret uttrycksform 

Innebär att eleven sorterar något slags av material för att lösa uppgiften. Denna 

sortering kan sedan eventuellt avbildas i en figur. 
 

Logisk/språklig uttrycksform 

Innebär att lösningen helt och hållet förklaras med hjälp av (svenska) språket. Eleven 
använder inga förkortade beskrivningar med matematiska symboler. 

 

Algebraisk/aritmetisk uttrycksform 

Innebär att lösningen uttrycks med algebraiska symboler (bokstäver eller förkortade 
ord) och/eller aritmetiska symboler (siffror eller andra talsymboler). 

 

Grafisk/geometrisk uttrycksformer 
Innebär att eleven till exempel med en ritad bild, en graf, ett träddiagram och/eller en 

tabell visar hur hon löst uppgiften.        

     (Hagland et al., 2005, s. 32) 

 

Hagland et al., (2005, s. 33) menar att det inte är meningen att lärare och elever 

endast ska använda sig av en representationsform i matematikundervisningen utan 

de ska variera mellan de olika representationsformerna. Vidare menar Hagland et 

al., (2005, s. 33) att de olika uttrycksformerna ska hjälpa eleverna i deras 

tankeprocess samt när de kommunicerar matematik. 

   

Även i kommentarmaterialet till kunskapskraven i matematik tydliggörs det att 

eleverna måste känna till att tal kan beskrivas med varierande representationsformer 

som till exempel bilder, symboler för tal och konkret material för att kunna förklara 

matematiskt innehåll. Bra talförståelse innebär också att eleverna kan skifta mellan 

de olika representationsformerna (Skolverket 2011, s. 14). 
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2.3.3 Malmers sex inlärningsnivåer 
Malmer (2002, s. 30) anser att för att alla elever ska få möjlighet till en bra 

undervisning samt förståelse för matematik bör läraren använda sig av sex olika 

inlärningsnivåer i matematikundervisningen. 

 

1. Tänka - tala    

Läraren måste alltid börja med att utgå från varje elevs kunskaper samt skapa 

situationer där eleven får chans att berika sitt ordförråd. Det gäller också att skapa 

lustfyllda lärsituationer där eleverna får möjlighet att träna på att själva ”undersöka, 

upptäcka och uppleva” samt möjlighet att samtala om matematiska begrepp 

tillsammans med andra (Malmer 2002, s. 31). 

 

2. Göra - pröva 

Att i undervisningen använda ett ”laborativt och undersökande arbetssätt” bidrar till 

en bättre förståelse för eleverna. Det är dock viktigt att det material som används är 

väl genomtänkt för att passa den tänkta undervisningssituationen annars är risken att 

elevernas förståelse uteblir (Malmer 2002, s. 33). 

 

3. Synliggöra 

”På väg till abstraktion hjälper det många elever om de får strukturera sina tankar i 

en representationsform som de själva väljer”. Det kan handla om att eleverna till 

exempel får rita bilder, mönster eller diagram (Malmer 2002, s. 36). 

 

4. Förstå – formulera 

När eleverna har gått igenom steg 1-3 kan de börja använda sig av abstrakta 

symboler. Det är dock viktigt att eleverna har skapat sig en förståelse för matematik 

innan de börjar använda abstrakta symboler för de kan inte komma ihåg alla 

matematiska regler utantill (Malmer 2002, s. 37-38). 

 

5. Tillämpning 

Eleverna ska kunna tillämpa sina matematiska kunskaper inom nya moment samt 

att de har fått en djupare förståelse för matematik. Lusten att lära är dock mer 

betydelsefull än lärdom. Om eleverna känner lusten att lära får de även en djupare 

förståelse för matematik (Malmer 2002, s. 40-42). 

 

6. Kommunikation 

För att matematik ska bli kunskap som eleverna har användning av i andra ämnen 

samt i vardagen måste de få förbättra sin förmåga att diskutera, kritiskt granska, 

argumentera och reflektera i ämnet matematik (Malmer 2002, s. 42-43).  
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3 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att genom att studera tidigare forskning få kunskap om viktiga 

aspekter för att elever i årskurs 4-6 skall utveckla förståelse för bråk. 

 

Syftet preciseras i följande frågeställning: 

 

 Vilka undervisningsmetoder kan underlätta elevers förståelse för bråk? 

 
4 Metod 
Denna studie är en systematisk litteraturstudie och i detta kapitel presenteras 

sökprocessen, urvalskriterier, analysen av litteraturen, etiska överväganden samt en 

presentation och kvalitetsgranskning av den utvalda litteraturen.  

 
4.1 Systematisk litteraturstudie 
En systematisk litteraturstudie betyder att inom ett särskilt ämne eller område leta 

metodiskt efter litteratur och därefter granska litteraturen noggrant för att slutligen 

summera litteraturen (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 31). En 

systematisk litteraturstudie innehåller många olika faser (Eriksson Barajas et al., 

2013, s. 32). Första fasen är att genom en problemformulering kunna ge skäl för 

varför studien ska genomföras och sedan skapa relevanta frågor samt göra en 

struktur på hur studien ska läggas upp. Därefter tas lämpliga sökord och sökmetoder 

fram för att utifrån dessa kunna finna relevant litteratur i form av avhandlingar och 

vetenskapliga artiklar. Det är även viktigt att den valda litteraturen till studien är 

kvalitetsgranskad. Den sista fasen vid en systematisk litteraturstudie är att utifrån 

litteraturen komma fram till ett resultat samt med utgångspunkt i 

resultatdiskussionen kunna redovisa slutsatser (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 32). 

 
4.2 Sökprocess 
De första sökningarna gjordes efter avhandlingar i databasen LIBRIS och träffarna 

sorterades efter nyaste först. Databasen LIBRIS innehåller litteratur som finns på 

svenska forsknings- och högskolebiblioteket. Första sökningen gjordes på sökorden 

bråk och matematikundervisning vilket resulterade i 2 träffar. Eftersom denna 

sökning endast genererade i 2 träffar söktes det sedan på sökorden bråk och 

matematikpedagogik. Dessa ord gav dock bara 1 träff. Därefter gjordes sökningar 

på sökorden matematik och pedagogik vilket gav 20 träffar samt på sökorden 

matematik och didaktik som gav 16 träffar. Då studien riktar sig till elever i årskurs 

4-6 gjordes även en sökning på sökorden matematikundervisning och grundskola 

vilket genererade i 54 träffar. 

 

Därefter gjordes sökningar på vetenskapliga artiklar som var peer reviewed i 

databasen Teacher´s reference center. Peer reviewed innebär att åtminstone två 

sakkunniga inom området har kontrollerat innehållet och kvalitén på artikeln innan 

den ges ut i en vetenskaplig tidning (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 61-62). Denna 

databas innehåller artiklar på engelska inom området utbildning. Vid första sökning 

användes sökorden teach och fractions vilket resulterade i 54 stycken träffar. Sedan 

användes sökorden fractions, elementary och teaching vilket gav 142 träffar. 

Slutligen gjordes sökningar med sökorden fractions, elementary och strategies som 

genererade 23 träffar. 
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I databasen ERIC gjordes också sökningar på vetenskapliga artiklar som var peer 

reviewed och samma sökord användes som vid sökningarna i Teacher´s reference 

center. ERIC står för education resources informaion center och databasen 

innehåller till största delen engelsk litteratur inom området utbildning (Eriksson 

Barajas et al., 2013, s. 75). Sökorden teach och fractions resulterade i 51 träffar 

medan sökorden fractions, elementary och teaching gav 244 träffar. Vid 

användandet av sökorden fractions, elementary och strategies blev resultatet 59 

träffar. 

 

I tabell 1 nedan redovisas de sökningar som gjorts i databaserna LIBRIS, Teacher´s 

reference center och ERIC. I tabellen går det att utläsa vilka databaser som har 

använts, vilka sökord som använts, de begränsningar som gjort, antalet lästa titlar, 

antal lästa abstracts samt antalet texter som inkluderats i studien. 
 

Tabell 1. Resultat av sökningar i databaserna LIBRIS, Teacher´s reference center 

och ERIC 
Databas Sökord Begränsningar Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Använda 

texter 

LIBRIS bråk 
matematikundervisning 

avhandlingar 
2000-2016 

2 2 1 0 

 
 

bråk 
matematikpedagogik 

avhandlingar 
2000-2016 

1 1 0 0 

LIBRIS matematik 
pedagogik 

avhandlingar 
2000-2016 

20 20 0 0 

LIBRIS matematik 
didaktik 

avhandlingar 
2000-2016 

16 16 0 0 

LIBRIS matematikundervisning 
grundskolan 

avhandlingar 
2000-2016 

54 54 4 0 

Teacher´s 
reference 

center 

teach  
fractions 

vetenskapliga 
artiklar 

2000-2016 
peer reviewed 

54 54 4 3 

Teacher´s 
reference 
center 

fractions 
elementary  
teaching 

vetenskapliga 
artiklar 
2000-2016 
peer reviewed 

142 142 7 0 

Teacher´s 

reference 
center 

fractions  

elementary  
strategies 

vetenskapliga 

artiklar 
2000-2016 
peer reviewed 

23 23 2 1 

ERIC teach  
fractions 

vetenskapliga 
artiklar 
2000-2016 
peer reviewed 

51 51 3 0 

ERIC fractions 
elementary  
teaching 

vetenskapliga 
artiklar 
2000-2016 
peer reviewed 

244 244 4 0 

ERIC fractions  
elementary  
strategies 

vetenskapliga 
artiklar 
2000-2016 

peer reviewed 

59 59 1 1 
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4.3 Begränsningar 
I sökprocessen har en begränsning varit att sökresultatet ska vara publicerat efter år 

2000 för att kunna avgränsa sökresultatet. Vidare har sökresultaten i databasen 

LIBRIS begränsats till avhandlingar. Begränsningarna i databaserna Teacher´s 

reference center och ERIC var att alla vetenskapliga artiklar skulle vara peer 

reviewed. Ytterligare en begränsning i sökprocessen är sökorden. Detta för att kunna 

smalna av antalet sökträffar. Slutligen ska litteraturen finnas som fulltext i 

databaserna eller kunna beställas från Högskolan Dalarnas bibliotek. 

 
4.4 Urval  
Urval av litteratur gjordes i flera steg. Först valdes litteraturen ut utifrån rubriken.  I 

fall rubriken var intressant och innehöll något eller några av sökorden lästes 

texternas sammanfattning. Vid detta urval exkluderades sammanfattningar som inte 

stämde överens med studiens syfte eller som inte berörde årkurs 4-6 (bilaga 1). Om 

sammanfattningarna tog upp sådant som var relevant det vill säga nämnde något om 

bråk, undervisning eller metoder lästes hela texten.  

 
4.5 Presentation av valda artiklar 
Av den granskande litteraturen var fem artiklar relevanta för att använda i den här 

studien eftersom de var peer reviewed och behandlade förståelse av bråk samt 

undervisning av bråk. I tabell 2 presenteras de fem utvalda texterna. Alla relevanta 

artiklar var på engelska. 

 

Tabell 2. Presentation av valda artiklar 

 
4.6 Analys av data  
En innehållsanalys har gjorts av de fem utvalda artiklarna till studien för att få fram 

ett resultat (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 146).  Först lästes de valda artiklarna 

igenom för att på så sätt kunna skapa en sammanfattande bild av texterna. Då alla 

texter var på engelska fick vissa ord översättas till svenska för att innehållet skulle 

bli förståeligt. Artiklarna läste sedan igenom engång till där allt som stämde in på 

studiens syfte markerades med en överstrykningspenna. De textavsnitt som hade 

markerats i de olika artiklarna lästes en gång till för att se om det gick att finna några 

likheter eller olikheter mellan dem. Genom att plocka isär texterna i olika delar blir 

det enklare att hitta mönster och teman (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 147).  

Därefter sattes de markerade textdelarna in under passande rubrik. 

Titel Författare Utgivningsår 

Fractions Instructions: Linking concepts and procedures Nicole Pitsolantis &  

Helena P. Osana 

2013 

Ten practical tips for making fractions come alive and 

make sense 

Doug M. Clarke,  

Anna Roche &  

Annie Mitchell 

2008 

Developing understanding of fractions through pattern 

blocks and fair trade 

Cheryl Roddick &  

Christina Silvas-

Centeno 

2007 

Creating, naming and justifying fractions Daniel Siebert & 

Nicole Gaskin  

2006 

Connecting to develop computational fluency with 
fractions 

Nancy K. Mack 2004 
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4.7 Etiska överväganden 
I arbetet med en systematisk litteraturstudie är det viktigt att etiska övervägande görs 

när det gäller urval och presentation av resultatet (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 

69). All litteratur i denna studie som finns med i resultatet har blivit peer reviewed 

det vill säga kontrollerad av experter. Vidare finns alla artiklar som tagits med i 

studien noggrant redovisade både i tabellform och löpande text. Enligt Eriksson 

Barajas et al., (2013, s. 70) är det också viktigt att resultat som är både för och emot 

hypotesen lyfts fram i studien. 

 
4.8 Beskrivning och kvalitetsgranskning av valda artiklar 
Hur noggrann kvalitetsbedömningen och urvalen är av artiklarna som är med i 

studien avgör värdet på en systematisk litteraturstudie. För att kvalitetsbedömningen 

ska kunna genomföras på ett systematiskt tillvägagångsätt är det viktigt att utgå från 

noga angivna krav (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 114). De fem vetenskapliga 

artiklarna som används i denna studie har blivit kvalitetsgranskade utifrån följande 

kriterier: syftet är tydligt beskrivet, platsen för genomförandet anges, riktar in sig 

mot årskurs 4-6, syftet stämmer överens med resultatet och trovärdigheten är god 

(bilaga 2). En sammanfattning av de fem artiklarna visar att de hade ett väl beskrivet 

syfte. I artiklarna framgår även var platsen för genomförandet har ägt rum samt att 

de riktar in sig på årskurs 4-6. Vidare stämmer syftet överens med resultatet och alla 

artiklar har god trovärdighet eftersom de är peer reviewed. 

  

Nedan beskrivs de fem kvalitetsgranskade artiklarna som används i denna studie. 

Artikeln Fractions Instructions: Linking concepts and procedures är skriven av 

Pitsolantis och Osana (2013). För att öka förståelsen om bråk hos elever i årskurs 5 

och årskurs 6 introducerar författarna en undervisningsmetod som innefattar tre 

olika delar där eleverna bland annat ska lära sig förstå matematiska symboler och 

hur de ska gå tillväga i själva bråkprocessen.  För att förbättra förståelsen hos 

eleverna använder författarna sig även av konkret material. Syftet med 

undervisningen var bland annat att förbättra elevernas begreppsmässiga förståelse 

när det gällde bråk. Resultatet visade att eleverna hade fått en ökad förståelse av 

bråk efter att undervisningsmomenten var genomförda. 
 

Artikeln Ten practical tips for making fractions come alive and make sense är 

skriven av Clarke, Roche och Mitchell (2008). Författarna beskriver i artikeln tio 

olika metoder som läraren kan arbeta med i mellanstadiet för att synliggöra och öka 

förståelsen av bråk för eleverna. Syftet med metoderna var att eleverna skulle få en 

djupare förståelse för bråk. Användandet av dessa metoder i undervisningen 

resulterade i att bråk blev mer begripligt för eleverna. 

 

Artikeln Developing understanding of fractions through pattern blocks and fair 

trade är skriven av Roddick och Silvas-Centeno (2007). Författarna beskriver en 

undervisningsmetod där eleverna i årskurs 6 med hjälp av så kallade pattern blocks 

ska få en djupare förståelse för bråk. Pattern blocks används vid inlärning av 

bråkbegrepp samt vid räkning av bråk. Syftet är att eleverna genom att arbeta 

praktiskt med bråk bland annat ska utveckla en bättre begreppsförståelse. Resultatet 

visade att eleverna hade fått en djupare förståelse för bråk efter att de använt pattern 

blocks i undervisningen. 

 

Artikeln Creating, naming and justifying fractions är skriven av Siebert och Gaskin 

(2006). Syftet är att elever i årskurs 5 ska lära sig att skapa och namnge bråk. 

Författarna menar att för att skapa en förståelse för bråk måste eleverna ges 
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möjlighet att se bråk på olika sätt och inte bara utifrån ett heltals resonemang. Till 

exempel bilder är ett bra verktyg att använda för att skapa och förstå bråk. 

Författarna poängterar också att det är viktigt att lärare och elever använder rätt 

språkbruk när de samtalar om bråk. Genom att använda bilder på bråk och även 

samtala om bråk i undervisningen fick eleverna en bättre förståelse för bråk. 

  

Artikeln Connecting to develop computational fluency with fractions är skriven av 

Mack (2004). Författaren menar att många elever har svårt med beräkningar av bråk 

för de tycker att det finns för många regler. Syftet är att med hjälp av olika 

tillvägagångssätt öka elever i årskurs 6 förståelse för bråk så att de ska bli bättre på 

att göra beräkningar med bråk. Resultatet visade att eleverna bland annat blivit 

säkrare på att utföra addition och subtraktion med bråk.   

 
5 Resultat 
I detta kapitel presenteras hur lärare kan skapa förståelse för bråk, användandet av 

konkret material, olika undervisningsmetoder och slutligen tillvägagångssätt för att 

underlätta elevers förståelse för bråk. 

 
5.1 Skapa förståelse för bråk  
Enligt Siebert och Gaskin (2006, s. 394) är bråk ett område inom matematiken som 

kan vara svårt för elever i mellanstadiet att lära sig. Elever kan också ha svårt för att 

förstå syftet med varför de ska lära sig bråk. Siebert och Gaskin (2006, s. 394) 

poängterar hur viktigt det är med undervisning av bråk för att öka elevers förståelse 

på följande sätt 

 
Children are bound to find fraction computations arbitrary, confusing, and easy to 

mix up unless they receive help understanding what fractions and fraction operations 

mean. 

                           (Siebert & Gaskin 2006, s. 394) 
 

Enligt Roddick och Silvas-Centeno (2007, s. 140) så är det många elever som har 

svårigheter att förstå bråk vilket kan bli ett hinder för dem i deras fortsatta förståelse 

av matematik. Vidare menar Clarke, Mitchell och Roche (2008, s. 374) att en av 

anledningarna till att elever och lärare har svårigheter att förstå bråk är att bråk kan 

förekommer i så många olika former till exempel del av hel eller förhållande mellan 

tal. Det är därför viktigt att elever och lärare skapar sig en förståelse för bråkens 

olika skepnader. Elever kan dock ha svårt att se bråk som del av hel utan ser bråk 

istället som två heltal och när elever samtalar om bråk uttrycker de bråk ”som ett tal 

skrivet ovanför det andra” (Siebert & Gaskin 2006, s. 394). Bråk kan vara en 

utmaning för många elever eftersom de har svårt att se syftet med bråk då de inte 

förstår hur de olika bråk begreppen och själva tillvägagångsättet med bråk hänger 

samman (Pitsolantis & Osana 2013, s. 18).  

 

En vanligt förekommande bild för att symbolisera bråk är cirklar. För att till exempel 

åskådliggöra bråket 
2

 3
 med hjälp av cirklar färgläggs två av tre cirklar (figur 3). De 

flesta elever tänker dock inte på 
2

 3
 som ett bråk utan ser två cirklar utav tre som är 

skuggade (Siebert & Gaskin 2006, s. 394). 
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Figur 3. Bråket  
2

 3
 symboliserat med hjälp av cirklar (inspiration från Siebert & Gaskin 2006, s. 394) 

 

För att elever ska ha möjlighet att skapa en bra förståelse om bråk och hur de ska 

räkna med bråk måste eleverna se på bråk på olika sätt och inte bara utifrån heltals 

resonemang (Siebert & Gaskin 2006, s. 394). 

 

5.2 Konkret material 
Roddick och Silvas-Centeno (2007, s. 141) menar att användningen av konkret 

material i bråkundervisningen ökar elevernas förståelse. De menar vidare att om 

lärare använder konkret material när de undervisar om bråk blir det enklare att 

förklara de olika begreppen inom bråk samt hur eleverna ska göra när de räknar med 

bråk (Roddick & Silvas-Centeno 2007, s. 141). Genom att använda konkret material 

i matematikundervisningen ges också eleverna möjlighet till att resonera, undersöka 

hur olika matematiska samband hänger ihop samt möjligheter till att utveckla sin 

taluppfattning (Roddick & Silvas-Centeno 2007, s. 145). Att använda konkret 

material vid problemlösning för elever i årskurs 4-6 innebär att eleverna får en bättre 

förståelse för olika begrepp vilket underlättar för dem när de läser matematik på 

högre nivå (Roddick & Silvas-Centeno 2007, s. 145). Konkret material är också bra 

att använda för att öka förståelsen hos eleverna om hur de ska gå tillväga när de 

adderar eller subtraherar bråk (Mack 2004, s. 227). När konkret material används 

och då särskilt cirklar vid bråkundervisning är det viktigt att inte bara tala om antal 

delar av en hel utan också samtala om bråkets storlek av delarna till exempel 2/4 

kan sägas som två fjärdedelar (Mack 2004, s. 228). För att få sina elever att berätta 

bråkets storlek när de arbetade med konkret material såsom cirklar använde Mack 

(2004, s. 228) följande fråga ”What size is each of these individual pieces?”. 

 

Siebert och Gaskin (2006, s. 400) menar att ett bra redskap för att öka förståelsen av 

bråk samt visa hur beräkningar av bråk går till är att använda bilder som åskådliggör 

bråk utifrån delnings- och upprepningsperspektiv. Delning av bråk utgår från en hel 

för att sedan dela upp i lika delar. Till exempel 
1

 5
 fås genom att dela en hel i fem 

bitar. Upprepning av bråk är delar som bildar en hel. Till exempel 
1

5
 är fem lika stora 

delar som när de sätts ihop bildar en hel (Siebert & Gaskin 2006, s. 396). 

 

Mack (2004, s. 227) menar att elever har svårigheter med att addera och subtrahera 

bråk. Till exempel tror många elever att proceduren de använder för att beräkna 
4

 6
 + 

2

 6
 skiljer sig åt från sättet eleverna använder när de ska beräknas 

1

5
 + 

1

 3
 . Vidare menar 

Mack (2004, s. 227) att missuppfattningar uppstår hos elever vid beräkning av bråk 

därför att många elever är osäkra på hur de ska göra när det räknar med bråk 

eftersom det finns så många olika regler. Elever som känner sig säkra på att räkna 

med bråk har lättare se vad det går att göra med siffror, göra beräkningar på ett 

effektivt och rätt sätt samt kan se likheter mellan olika problem och olika strategier 

för att lösa tal.  

 

Något som är vanligt förekommande är att bråk benämns med frasen ”out of” till 

exempel ”5 out of 8” vilket kan skapa svårigheter för elever att förstå bråk (Siebert 

& Gaskin 2006, s. 397). Några av de problem som kan uppkomma genom att 
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använda uttrycket ”out of” är att elever har svårt att förstå hur ett bråk kan vara 
3

 2
 

det vill säga 3 ”out of” 2 eftersom det inte går att ta tre saker när det bara finns 2 

saker totalt. En annan svårighet som kan uppkomma vid användningen av uttrycket 

”out of” är att elever inte förstår att delar som hör till ett speciellt bråk måste vara 

lika stora. Till exempel så kan den vita delen i figur 4 tolkas som 
1

 3
 ifall eleverna 

säger 1 ”out of” 3 (Siebert & Gaskin 2006, s. 397-398). 

 
 

 

 
 

Figur 4. Fel som kan uppstå när 
1

 3
 uttrycks som 1 ”out of” 3 (Siebert & Gaskin 2006, s. 397) 

 
5.3 Undervisning om bråk i tre steg 
Pitsolantis och Osana (2013, s. 20) upptäckte att deras elever i årskurs 5 och årskurs 

6 hade svårigheter att förstå kopplingen mellan bråkbegrepp och själva 

tillvägagångsättet vid beräkningar av bråk. De introducerade därför ett nytt 

arbetssätt för att öka elevernas förståelse. Undervisningsmetoden som de använde 

sig av bestod av tre olika delar. Den första delen handlar om att tolka matematiska 

symboler samt att eleverna skall finna samband mellan symboler, konkreta objekt 

och verklighetstrogna situationer och den andra delen handlar om hur eleverna ska 

gå tillväga i själva bråkproceduren och den tredje delen handlar om att utvärdera 

själva genomförandet (Pitsolantis & Osana 2013, s. 20). 
 

I den första delen började Pitsolantis och Osana med att förklara för eleverna vad 

begreppet hel innebär och att det är viktigt att eleverna är medvetna om att bråk 

företräds av delar i relation till en hel. För att konkretisera begreppen visade de några 

olika modeller där de tillsammans med eleverna samtalade om vad som var en hel, 

fördelning av en hel och att varje del måste vara lika stor. Utifrån de olika 

modellerna ställde de sedan frågor till eleverna. Pitsolantis och Osana (2013, s. 20) 

använde följande frågor till eleverna när de använde en modell i from av cirkel.  

 
 ”What is the whole (the circle) 

 “How many equal parts are in the whole?” (four) 

 “What do we call each part of a whole that is partitioned into four equal parts?” 

(fourths) 

 “Let´s count these parts” (one-fourth, two-fourths, three-fourths, four fourths)     
        (Pitsolantis & Osana 2013, s. 20) 

 

Innan Pitsolantis och Osana (2013, s. 22) började använda denna 

undervisningsmetod var det många elever som kunde skriva bråk rätt men de kunde 

inte förklara vad till exempel 
2

 8
 betydde. Därför utgick den här 

undervisningsmetoden från grunderna i bråk till exempel att koppla ihop symboler 

med modeller. Genom att i undervisningen förena bråksymboler med konkret 

material och vardagliga händelser lärde sig eleverna att förklara vad bråksymbolerna 

betydde i termer av bråkets innebörd när det gäller del-hel (Pitsolantis & Osana 

2013, s. 22).  
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Nedan följer ett exempel på en elev som förklarar bråket 
4

 5
 : 

 
I made a 5 parts because the denominator tells you how many parts are in the whole 

thing and I colored 4 because the numerator tells you how many parts to choose.  
                     (Pitsolantis & Osana 2013, s. 22) 

 

I del 2 ska eleverna få förståelse för hur de går tillväga när de ska jämföra, addera 

och subtrahera bråk. Även i denna del använde sig Pitsolantis och Osana av konkret 

material, bildmässiga modeller och verklighetstrogna problem (Pitsolantis & Osana 

2013, s. 22). När eleverna fick rita och skriva hur de adderar bråk visade det sig att 

många av eleverna adderade både nämnare och täljare vilket ledde till fel resultat. 

Denna övning visade även att eleverna saknade förståelse för bråkbegrepp samt om 

hur själva proceduren går till vid addition av bråk (Pitsolantis & Osana 2013, s. 23).  

 

För att skapa en förståelse hos eleverna om hur de ska göra när de adderar bråk 

började Pitsolantis och Osana att repetera det som togs upp i steg 1 om del-hel 

begreppet. Därefter använde de pappersmodeller och ritningar av bråk för att 

tydliggöra att bråk representerar del av en hel. Sedan började de räkna bråkdelar för 

att slutligen gå över till att addera de olika delarna (Pitsolantis & Osana 2013, s. 23). 

Till exempel för att tydliggöra bråket 
3

 6
 räknade Pitsolantis och Osana tillsammans 

med eleverna på följande sätt ”One-sixth, two-sixths, three-sixths” or alternatively, 

one can say ”one-sixth and one more sixth equals two-sixths and so on forth to 

illustrate adding fractional quantities (Pitsolantis & Osana 2013, s. 23). Efter att ha 

gått igenom addition av bråk muntligt användes modeller som kopplades ihop med 

symboler för att öka förståelsen hos eleverna när det gäller att addera bråk (figur 5). 

Modellerna gjorde till exempel så att eleverna förstod varför de bara ska addera 

täljaren och inte nämnaren. Efter att Pitsolantis och Osana använt denna 

undervisningsmetod fick eleverna återigen rita och skriva hur de gör när de addera 

bråk. Det visade sig att eleverna hade fått en bättre förståelse för proceduren som 

använts vid addition av bråk (Pitsolantis & Osana 2013, s. 23). 

 
1

 5
                                         +                                                             

3

 5
 

 
 
 

                                                                   
4

 5
 

                                                                      
 

                                            
1

 5
 + 

3

 5
 = 

1+3

 5
  = 

4

 5
 

 
Figur 5. Modell för addition av bråk (inspiration från Pitsolantis & Osana 2013, s. 23) 
 

En viktig del inom matematiken är att kunna avgöra om ett svar är rimligt eller inte 

och detta fick eleverna öva på i den sista delen av denna undervisnings modell 

(Pitsolantis & Osana 2013, s. 24). Enligt Pitsolantis och Osana (2013, s. 24) kan 

elever lära sig att se om deras svar är rimligt genom att jämföra med den kunskap 

och begrepp som de redan har. För att eleverna lättare ska kunna utvärdera sina svar 

så fokuserade Pitsolantis och Osana (2013, s.24) på att eleverna skulle koppla ihop 

sina svar till ett vardagligt eller konkret sammanhang eller till deras kunskap om 

talsystemet. 
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1

 6
  

1

 1
    

 

 

1

 2
    

 

 

1

 3
    

 

Att jämföra och storleks ordna bråk är ett område då eleverna måste kunna avgöra 

om deras svar är rimligt eller inte. Eftersom många elever tycker det är svårt att 

jämföra och storleks bestämma bråk kopplar Pitsolantis och Osana (2013, s.24) ihop 

uppgiften med följande vardagliga sammanhang  

 

You and two friends are each eating a cookie that is the same size. One friend ate 
5

 6
 

of his cookie, your other friend ate 
3

 4
  of his cookie, and you ate 

2

 3
  of your cookie. 

Order the fractions to show who ate least to the most.  

                     (Pitsolantis & Osana 2013, s. 24) 

 

Pitsolantis & Osana (2013, s. 24) menade att genom att sätta problemet i ett 

vardagligt sammanhang som eleverna kände till, bidrog till att de även tänkte på 

siffrorna som riktiga saker. En elev sa till exempel ”if you draw the cookies, you 

can see who ate the most and who ate the least”. För att bedöma sitt svar använde 

sig eleven av kunskap hen redan hade om tal, i detta fall procent. 

 

Så fort någon elev eller lärare sa ett svar under undervisningsmomentet så 

kontrollerades dess rimlighet. Till exempel var det en elev som tyckte att 
2

 6
 var större 

än 
1

 2
. Elevens svar diskuterades i klassen och frågan till eleven var ”If these were 

two cakes of the same size, would you rather have half of one or two-sixths of the 

other”. Eleven svarade ”One-half because it´s half, it´s more. Oh now a get it” 

(Pitsolantis & Osana 2013, s. 24). Även när eleverna arbetade på egenhand gick 

Pitsolantis & Osana runt i klassrummet och gav eleverna något konkret eller en 

berättelse och bad dem använda sin talkunskap för att se om svaret var rimligt eller 

inte (Pitsolantis & Osana 2013, s. 24). 

 

Enligt Pitsolantis och Osana (2013, s. 23) var undervisningsmetoden som de 

använde sig av effektiv då eleverna visade en djupare förståelse för bråk efter att de 

tre olika undervisningsmomenten var klara. 

 
5.4 Pattern blocks 
Roddick och Silvas-Centenos (2007, s. 141) undervisningsmetod bygger på att 

eleverna ska få en djupare förståelse av bråk genom att använda sig av så kallade 

pattern blocks (figur 6). Då pattern blocks är ett ord som är svårt att översätta 

kommer även fortsättningsvis denna benämning att användas. Roddick och Silvas-

Centeno (2007, s. 141) utgår från pattern blocks när det gäller alla typer av begrepp 

inom bråk samt vid räkning av bråk. Eleverna får även problem som innehåller bråk 

och som ska lösas genom att göra modeller med hjälp av pattern blocks.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6. Pattern blocks (inspiration från hiawatharoom430.weebly.com/puzzling-unit-7.html) 

 

Pattern blocks är en bra undervisningsmetod för att eleverna ska få en bättre 

förståelse för taluppfattning och om olika bråks storlekar vilket många elever har 
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svårt med. Genom att använda pattern blocks får eleverna möjlighet att bland annat 

jämföra olika bråk. Till exempel genom att använda pattern blocks ser eleverna att 
1

 2
  är större än en 

1

 3
 eftersom pattern blocket som representerar 

1

2
  är större än det 

som representerar 
1

 3
 (Roddick & Silvas-Centeno 2007, s. 142). Pattern blocks är 

även bra att använda för att visa uppställningar när det gäller bråk. Många elever har 

till exempel svårt att veta när de ska använda jämna nämnare eller inte vid 

beräkningar med bråk. Med hjälp av pattern blocks får eleverna arbetade med riktiga 

problem som innehåller addition, multiplikation, subtraktion och division av bråk 

(Roddick & Silvas-Centeno 2007, s. 142).  

 

Då eleverna var ovana att arbeta med konkret material tog det en stund för dem att 

lära sig att arbeta med pattern blocks vid räkning av bråk. När 

undervisningsmomenten var avslutat hade dock alla elever blivit säkrare på bråk och 

på att göra beräkningar med bråk (Roddick & Silvas-Centeno 2007, s. 144). Genom 

att använda pattern blocks som undervisningsmetod får eleverna arbeta med ett 

konkret material som underlättar elevernas förståelse samt arbeta med 

begreppsförståelse. Dessutom tas vanliga missuppfattningar upp (Roddick & Silvas-

Centeno 2007, s. 140). 

 
5.5 Tio tips för att underlätta förståelsen av bråk 
Nedan följer tio tillvägagångssätt som gör det enklare för eleverna att förstå bråk 

(Clarke, Roche & Mitchell 2008, s. 374).  

 

1. Lägg en större tonvikt på betydelsen av bråk än tillvägagångsätt på hur eleverna 

ska hantera bråk 
Det är viktigt att eleverna får skapa sig en förståelse om bråk innan de börjar räkna 

med bråk (Clarke et al., 2008, s. 374). 

 

2. Ta fram en allmän regel för hur nämnaren och täljaren i ett bråk kan förklaras 

Enligt Clarke et al., (2008, s. 375) beskriver lärare ofta bråk på följande sätt: 
 

The denominator tells you how many parts the whole has been broken up into, and 
the numerator tells you how many of these parts to take, count, or shade in.  

                                                      (Clarke et al., 2008, s. 375) 

 

För bråk mellan 0 till 1 fungerar denna regel ganska bra men när det gäller tal större 

än 1 fungerar den inte alls. Clarke et al., (2008, s. 375) anser att följande beskrivning 

är bättre att använda: vid bråket 
𝑎

 𝑏
 är b delens storlek eller namn och a mängden 

delar som har det namnet eller storleken. Till exempel för bråket 
3

 5
 så berättar siffran 

5 om vilket namn eller storlek som delarna har och siffran 3 berättar att det finns tre 

stycken femtedelar. Om lärarna använder denna förklaring när de undervisar om 

bråk menar Clarke et al., (2008, s. 375) kommer eleverna att använda rätt begrepp 

när de pratar om bråk istället för att säga ”three-fours” eller ”fours-three” om tre 

fjärdedelar. Elever som benämner bråk som heltal har enligt Clarke et al., (2008, s. 

375) inte förståelse för vilken siffra i bråket som är antalet delar eller vilken som är 

delarnas storlekar. 
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3. Använd tallinjen för att visa att bråk representerar tal 

Det går att visa följande genom att använda tallinjen vid bråkundervisning 

 Att naturliga tal och rationella tal i bråk och decimalform har en relation 

till varandra 

 Att till exempel 
4

2
 , 

6

3 
  och  

8

4
 är detsamma som 2 

 Att underlätta för elevers förståelse för att de rationella talen ligger tätt det 

vill säga att det finns massor med rationella tal mellan två rationella tal i 

bråk- eller decimalform (Clarke et al., 2008, s. 375). 

 

4. Uppmärksamma oegentliga bråk  

När elever har fått förståelse för språket som används vid samtal om bråk samt vet 

hur de ska använda en tallinje är det naturligt att börja prata om oegentliga tal i 

bråkundervisningen. Oegentliga tal är bråktal där täljaren är lika stor eller större än 

nämnaren (Clarke et al., 2008, s. 375).  

 

5. Viktigt att variera modellerna vid bråkundervisning 

Många elever kan bara se bråk som del av cirkel på grund av de bara i 

bråkundervisningen mött modeller av cirklar. Det är dock viktigt att eleverna får 

möjlighet att arbeta med olika modeller och material i undervisningen eftersom 

modellerna skiljer sig åt i hur de framställer bråk (Clarke et al., 2008, s. 375-376). 

Clare et al., (2008, s. 376) anser att elever lär sig bäst om de får arbeta med modeller 

som innehåller synliga delar som stör eleverna för då kan de inte bara skugga utan 

måste tänka matematiskt (figur 7). 

 

 
 

Figur 7. Skugga 
3

4
  av rektanglarna (Clarke et al., 2008, s. 376) 

 

6. Bra strategier vid redovisning av bråk 

Clarke et al., (2008, s. 376-377) nämner två strategier som är bra att använda när 

elever ska storleks bestämma bråk. Den första kallas ”användning av 

referenspunkter” och innebär att elever jämför bråken med 0, 
1

2
 eller 1. När eleverna 

till exempel jämförde 
3

8
 med 

5

8
 såg de att 

3

8
 var mindre än en 

1

2
  och 

5

8
 var större än 

1

2
 .  

 

Den andra metoden kallas ”uppmärksamma återstoden” och innebär att eleverna 

jämför hur mycket som saknas upp till en hel. När eleverna till exempel jämförde 
2

3
  

med 
3

4
  upptäckte de att från 

2

3
  fattades det 

1

3
 till en hel och från 

3

4
  fattades det 

1

4
 . 

Eftersom 
1

4
 är mindre än en 

1

3
  är 

3

4
  det största bråket (Clarke et al., 2008, s. 376-377). 

 

7. Betona bråk som division 

I undervisningen är det viktigt att påvisa bråk som division för om eleverna till 

exempel vet att 
2

3
 är samma sak som två dividerat med tre kan de lära sig olika 

strategier för att klara av olika uppdelningssituationer (Clarke et al., 2008, s. 377) 

Sambandet mellan bråk och division kan också bli mer förståeligt ifall eleverna får 

använda miniräknare för då kan de först skriva till exempel 
3

7
 i decimalform och 

sedan på miniräknaren dividera samma tal (Clarke et al., 2008, s.377). I skolan 

behöver eleverna få möjlighet att arbeta med divisionsproblem samt samtala om 
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vilken koppling det finns mellan bråk och division. Till exempel 3 ÷ 5 = 
3

5
  som ger 

regeln att a÷b = 
𝑎

𝑏
   (Clarke et al., 2008, s. 377). 

 

8. Sambandet mellan tal i bråkform, decimalform och procentform är viktigt att 

behandla tidigt i undervisningen 

Det är betydelsefullt att elever tidigt lär sig att det går att göra om bråk till 

decimalform eller procentform vid problem som innehåller bråk. Elevers förståelse 

för rationella tal blir också bättre ifall de kan formulera tal på olika sätt (Clarke et 

al., 2008, s. 377). 

 

9. Intervjua eleverna 

Enligt Clarke et al., (2008, s. 377-378) är det meningsfullt för lärarna att intervjua 

sina elever för då får de reda på vad eleverna kan om bråk samt vad de behöver lära 

sig mer av. I intervjuerna kan eleverna även dela med sig av sina strategier som de 

använder vid bråkräkning. Dessa strategier kan sedan lärarna delge de andra 

eleverna. 

 

10. Aktiviteter som får eleverna att tänka på bråk 

Avslutningsvis tar Clarke et al., (2008, s. 378) upp aktiviteter som de anser vara bra 

att göra för att eleverna ska få fundera på bråk. En av aktiviteterna kallar Clarke et 

al., för ”klistertal” och den går ut på att eleverna ska skriva ner tal i bråk- decimal- 

eller procentform på post-it lappar och sedan får alla elever en post-it lapp fastsatt 

på ryggen. Därefter ska eleverna lista ut vilket tal de har på ryggen genom att gå 

runt i klassrummet och ställa ja och nej frågor till varandra (Clarke et al., 2008, s. 

378). 

 
6 Diskussion 
I detta kapitel kommer först studiens styrkor och svagheter diskuteras under 

metoddiskussion. Därefter kommer resultatet och den litteratur som tagits upp i 

bakgrunden diskuteras och jämföras i resultatdiskussionen. 

 
6.1 Metoddiskussion 
Tillvägagångssättet i denna studie har varit att systematiskt söka efter relevant 

litteratur för att kunna svara på syftet och frågeställningarna. I en litteraturstudie är 

det önskvärt att få med all befintlig forskning som är relevant för det valda ämnet 

(Eriksson Barajas et al., 2013, s. 31). På grund av att arbetet med studien varit 

begränsat till tio veckor så har det tyvärr inte varit möjligt att hitta all relevant 

forskning vilket kan ses som en svaghet. En svaghet kan även vara att sökningarna 

i studien begränsades till åren 2000-2016 vilket kan ha till följd att avhandlingar och 

vetenskapliga artiklar som var relevanta för studien har missats. Dock gjordes 

avgränsningen för att få med så ”färsk” forskning som möjligt i studien. Vidare var 

det även många texter som på grund av dess titel inte kom med i studien vilket kan 

ses som en brist. En annan brist är att endast en databas användes för att hitta svenska 

avhandlingar. Hade till exempel även databasen DiVA används kanske fler 

avhandlingar hittats som hade gått att använda i studien. Även sökorden kunde ha 

ändrats för att på så sätt finna ännu fler relevanta texter till studien. Sökningarna till 

studien gjordes främst på engelska. Att kunna söka efter avhandlingar och artiklar 

på engelska har varit en styrka eftersom den mesta forskningen inom området är 

skriven på engelska.  
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Reliabilitet betyder att studien ska kunna göras om och då ge samma resultat igen 

och validitet innebär hur väl ett mått mäter det är avsett att mäta (Eriksson Barajas 

et al., 2013, s. 52). Denna studie har god reliabilitet eftersom tillvägagångssättet 

finns väl dokumenterat vilket gör studien enkel att upprepa. Validiteten har 

säkerställts genom att vid sök- och urvalsprocessen samt vid analys av litteraturen 

relatera till studiens syfte och frågeställningar. För att resultatet ska kunna 

generaliseras måste studiens tillvägagångsätt ha bra reliabilitet och validitet 

(Eriksson Barajas et al., 2013, s. 52). En svaghet är dock att då bara fem artiklar 

använts i studien kan det vara svårt att generalisera resultatet. Däremot är alla 

artiklar som använts i studien peer reviewed vilket innebär att de har en hög validitet. 

 
6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att genom tidigare forskning få kunskap om viktiga aspekter 

för att elever i årskurs 4-6 skall utveckla förståelse för bråk. Studien skulle även 

svara på vilka förutsättningar som läraren behöver skapa för att elever ska öka 

förståelsen för bråk samt vilka undervisningsmetoder som kan underlätta elevers 

förståelse av bråk. I detta stycke ställs studiens bakgrund och resultat i relation till 

varandra för att på så sätt diskutera studiens syfte och frågeställningar. 

 

Alla artiklarna i studien visar på liknade resultat då det gäller elevers svårigheter att 

förstå de olika begreppen inom bråk samt att göra beräkningar med bråk. Siebert 

och Gaskin (2006, s. 394) menar att bråk är ett av de svåraste matematikområdena 

att lära sig för elever i årskurs 4-6. Vidare menar de att elever inte heller förstår 

syftet med varför de ska lära sig bråk (Siebert & Gaskin 2006, s. 394). I resultatet 

framgår det också att elever har svårt att begripa bråk eftersom bråk förekommer i 

så många olika former till exempel del av hel eller förhållanden mellan tal. Det är 

därför viktigt att elever skapar sig en förståelse för bråkens olika skepnader (Clarke, 

et al., 2008, s. 374). Enligt Löwing och Kilborn (2002, 354-356) förekommer bråk 

på följande sätt; som tal i bråkform, bråk som beskriver tal, bråk som beskriver en 

eller flera andelar av en hel, bråk som beskriver en eller flera andelar av ett antal 

samt bråk som beskriver proportion. Många elever tycker också att det är svårt att 

göra beräkningar med bråk eftersom det finns så många olika regler (Mack 2004, s. 

227). 

 

Både i resultatet och i den litteraturen som har tagits upp i bakgrunden visar att det 

är viktigt att elever har goda kunskaper om bråk för att kunna skapa sig en förståelse 

för den fortsatta matematikundervisningen i skolan. Roddick och Silvas-Centeno 

(2007, s. 140) menar att det kan bli ett hinder för elever i deras fortsatta förståelse 

av matematik ifall de har svårigheter att förstå bråk. Vidare menar Löwing och 

Kilborn (2002, s. 220-222) att bra grundkunskaper i bråk bland annat är 

betydelsefullt för elevernas förståelse av algebra samt vid beräkning av 

multiplikation och division. Även styrdokumentet indikerar betydelsen av att 

eleverna i undervisning får kunskap om sambandet mellan de olika räknesätten.  

 

I det centrala innehållet för årskurs 4-6 nämns att matematikundervisningen bland 

annat ska behandla 

 

 Rationella tal och deras egenskaper  

 Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform 

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

                                                                                       (Skolverket 2015, s. 49) 
 



 

23 

 

Resultatet visar på vikten av att arbeta med konkret material för att öka förståelsen 

av bråk. Det stämmer väl överens med McIntosh (2008, s. 33) som anser att vid 

introduktion av nya begrepp bör läraren låta eleverna klippa och rita olika typer av 

bråk samtidigt som lärare och elever tillsammans diskuterar vad som händer. 

Roddick och Silvas-Centeno (2007, s.142) menar att använda konkret material i 

undervisningen gör det enklare för läraren att förklara olika bråkbegrepp samt hur 

eleverna ska utföra beräkningar med bråk. Vidare menar Siebert och Gaskin (2006, 

s. 400) att bilder som visar bråk utifrån delnings- och upprepningsperspektiv är bra 

verktyg att använda för att visa eleverna hur de ska gå tillväga vid beräkningar av 

bråk. Genom att i undervisningen exemplifiera matematik genom att använda olika 

sorters material, bildspråk samt lärarens kunskaper ges eleverna möjlighet att skapa 

en abstrakt bild av matematik (Löwing 2011, s. 9). Användning av konkret material 

i undervisningen leder också till att förbättra elevers färdigheter i att resonera och 

undersöka hur matematiska samband hänger ihop samt förbättrar deras 

taluppfattning (Roddick & Silvas-Centeno 2007, s. 145). Vid användning av konkret 

material är det dock viktigt att ha ett väl genomtänkt material så att det fungerar med 

den planerade undervisningen annars är risken att elevernas förståelse uteblir 

(Malmer 2002, s. 33). 

 

Att kommunicera om bråk är också en viktig aspekt för att elever ska öka sin 

förståelse för bråk och är ett bra komplement vid användning av modeller i 

undervisningen. För att konkretisera begreppet om att bråk företräds av delar i 

relation till en hel använde Pitsolantis och Osana (2013, s. 20) olika modeller och 

tillsammans med eleverna diskuterade de vilken modell som symboliserade en hel, 

fördelning av en hel och att varje del måste vara lika stora. Löwing (2006, s. 129) 

menar att genom konkretisering av undervisningen tydliggörs den språkliga 

kommunikationen vilket bidrar till att öka elevers förståelse. McIntosh (2008, s. 33) 

anser att lärare ska börja med att introducera bråk muntlig till eleverna samt att det 

är viktigt att eleverna lär sig använda rätt begrepp när de samtalar om bråk. Vidare 

ska eleverna ges möjlighet att samtala om olika relationer mellan begrepp som 

förekommer inom bråk som till exempel hälften av en halv och fjärdedelar 

(McIntosh 2008, s. 33). Även Malmer (2002, s. 42-43) tar upp vikten av att 

kommunicera matematik. Hon menar att för att elever ska ha användning av 

matematik i andra ämnen och i vardagen måste elever få träna på sin förmåga att 

diskutera, kritiskt granska, argumentera och reflektera om matematik. 

 

Resultatet visar att lärarens val av undervisningsmetoder är en viktig förutsättning 

för att eleverna ska få en djupare förståelse för bråk. Detta stämmer väl överens med 

Clarke och Clarke (2011, s. 28) som menar att duktiga lärare i sin undervisning 

använder sig av symboler, ord och diagram för att koppla samman olika 

matematiska uppfattningar. Pitsolantis och Osana (2013, s. 20) använde en 

undervisningsmetod som bestod av tre steg för att elever i årskurs 5 och 6 skulle få 

en ökad förståelse för kopplingen mellan bråkbegrepp och tillvägagångsättet vid 

beräkningar av bråk. Den första delen tog upp hur elever ska tolka matematiska 

symboler samt att finna samband mellan symboler, konkreta objekt och 

verklighetstrogna situationer. I den andra delen behandlades hur eleverna ska gå 

tillväga i själva bråkproceduren. Och slutligen i den tredje delen skulle eleverna 

utvärdera själva genomförandet (Pitsolantis & Osana 2013, s. 20). Efter att de tre 

undervisningsmomenten var avklarade visade eleverna på en djupare förståelse av 

bråk (Pitsolantis & Osana 2013, s. 23). En annan undervisningsmetod som också är 

användbar för att eleverna ska få en djupare förståelse av bråk är pattern blocks 

(Roddick & Silvas-Centenos 2007, s. 141). Pattern blocks är ett konkret material där 
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eleverna bland annat får arbeta med taluppfattning, bråks olika storlekar, olika typer 

av bråk samt beräkning av bråk (Roddick & Silvas-Centenos 2007, s. 140-141). 

Genom att använda pattern blocks kan eleverna se att 
1

 2
  är större än 

1

 3
  eftersom 

pattern blocket som representerar 
1

 2
  är större än det som representerar 

1

 3
  (Roddick 

& Silvas-Centeno 2007, s. 142).  

 
7 Slutsats  
Denna studie visar att det finns många aspekter som är betydelsefulla för att elever 

ska kunna skapa en ökad förståelse för bråk. I undervisningen behöver till exempel 

lärare skapa förutsättningar så att eleverna har möjlighet att lära sig bråk och dess 

olika begrepp på ett varierat sätt. Undervisningsmetoderna behöver således 

innehålla en variation av olika arbetssätt och redskap såsom konkret material i form 

av bilder, modeller och pattern blocks. För att eleverna ska få en ökad förståelse av 

bråk är det även viktigt att de i undervisningen får samtala om bråk. Enligt Hagland 

et al., (2005, s. 33) ska lärare i undervisningen variera mellan de olika 

representationsformerna och inte bara använda sig av en representationsform. Även 

kommentarmaterialet förtydligar att det är viktigt att elever får arbeta med rationella 

tal och tal i bråkform för att öka deras förståelse för hur talen hänger ihop samt hur 

de har användning för matematiken i vardagliga situationer (Skolverket 2011, s. 14). 

 
8 Förslag till fortsatta studier 
Då fokus för denna studie har varit att få kunskap om vilka förutsättningar lärare 

behöver skapa i undervisningen för att elever i årskurs 4-6 skall utveckla en bättre 

förståelse för bråk skulle det för fortsatta studier var intressant att titta på hur 

undervisning av bråk ser ut i dagens skola. Dels skulle det vara intressant att ta reda 

på vilka undervisningsmetoder och redskap lärare använder sig av när de undervisar 

om bråk. Det skulle även vara intressant att undersöka vad elever anser om 

bråkundervisningen i skolan. För framtida studier vore det också intressant att själv 

genomföra eller observera en eller flera undervisningsmoment om bråk för att sedan 

kunna analysera utfallet av undervisningen. 
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Bilaga 1. Studier som exkluderats  
 

Databas Sökord Begränsningar Lästa 

abstract 

Exkluderade 

abstract 

Orsaken till 

exkludering 

LIBRIS bråk  
matematikundervisning 

avhandlingar 
År 2000-2016 

1 1 abstractet 
motsvarade inte 
syftet 

LIBRIS bråk 
matematikpedagogik 

avhandlingar 
2000-2016 

0 0 inga abstract 
lästa 

LIBRIS matematik 
pedagogik 

avhandlingar 
2000-2016 

0 0 inga abstract 
lästa 

LIBRIS matematik 
didaktik 

avhandlingar 
2000-2016 

0 0 inga abstract 
lästa 

LIBRIS matematikundervisning 
grundskolan 

avhandlingar 
2000-2016 

4 4 två abstract 
motsvarade inte 
syftet 
ett abstract 
riktade in sig 
mot äldre åldrar 
ett abstract 
riktade in sig 

mot yngre åldrar 

Teacher´s 
reference 
center 

teach  
fractions 

vetenskapliga 
artiklar 
2000-2016 
peer reviewed 

4 1 ett abstract 
riktade in sig 
mot äldre åldrar 

Teacher´s 
reference 

center 

fractions 
elementary  

teaching 

vetenskapliga 
artiklar 

2000-2016 
peer reviewed 

7 7 fyra abstract 
motsvarade inte 

syftet 
två abstract 
riktade in sig 
mot yngre åldrar 
ett abstract 
återkom 
 

Teacher´s 

reference 
center 

fractions  

elementary  
strategies 

vetenskapliga 

artiklar 
2000-2016 
peer reviewed 

2 1 ett abstract 

återkom 

ERIC teach  
fractions 

vetenskapliga 
artiklar 
2000-2016 
peer reviewed 

3 3 två abstract 
motsvarade inte 
syftet 
ett abstract 

riktade in sig 
mot äldre åldrar 

ERIC fractions 
elementary  
teaching 

vetenskapliga 
artiklar 
2000-2016 
peer reviewed 

4 4 två abstract 
återkom 
två abstract 
motsvarade inte 
syftet 

ERIC fractions  
elementary  
strategies 

vetenskapliga 
artiklar 
2000-2016 
peer reviewed 

1 0 inga abstract 
exkluderades 
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Bilaga 2. Kvalitetsgranskningkriterier 
 

 Syfte är tydligt beskrivet 

 Platsen för genomförande anges 

 Syftet stämmer överens med resultatet 

 Riktar in sig mot årskurs 4-6 

 God trovärdighet 


