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Sammanfattning
Syftet med denna litteraturstudie var att granska och analysera vad forskning visar beträffande elevers svårigheter för området
bråk, samt hur lärare kan underlätta elevers förståelse för bråk i årskurs 4-6. I litteraturstudien har databassökningar gjorts via
UniSearch, ERIC, MathEduc och Google Scholar. Även manuella sökningar har använts. Bråk tonas ned i dagens undervisning och
resultat från TIMSS och PISA visar att bråk är ett, för elever såväl som lärare, problematiskt område i matematiken. Forskare
framhåller bland annat elevers svårigheter för täljaren och nämnarens innebörd, samt jämförelse och beräkning av bråkuttryck.
Vidare framhäver forskare att lärare med bland annat diskussioner i klassrummet, praktiskt material, samt en
verklighetsanknuten och elevcentrerad bråkundervisning främjar elevers inlärning. Resultaten visar dock att forskare inte är
eniga vad gäller de svårigheter elever har på området bråk.
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1. Inledning
Skolan har ett ansvar i att låta varje elev utveckla ett matematiskt tänkande som fungerar i
vardagslivet men också för vidare studier. Kunskaper inom ämnet matematik ger människor
förutsättningar att ta goda beslut i situationer som uppstår i vardagen, samt ökar möjligheten
för varje enskild person att delta i de beslutsprocesser som finns i samhället (Skolverket,
2011). Vidare framgår det i läroplanen för grundskolan, Lgr11, att undervisning i ämnet
matematik ska stötta elever till att utveckla en tilltro till sin egen matematiska förmåga för att
våga använda den i olika sammanhang (Skolverket, 2011). I Lgr11 finns det ett antal områden
som matematikundervisningen ska bedrivas utifrån. Ett centralt innehåll gäller tal och tals
användning, där bland annat tal i bråkform ingår. Där framgår det att elever ska ges möjlighet
att utveckla kunskap om tal i bråkform och dess användning i vardagliga situationer
(Skolverket, 2011). Även om bråk ska undervisas enligt läroplanen så sviktar elevers resultat
på området bråk. I Kilborn (2014) hänvisas till internationella undersökningar såsom TIMSS
(1995, 2003, 2007) och PISA (2000, 2003, 2006, 2009) där det framgår att svenska elevers
kunskaper om bråk är ett problematiskt område inom skolmatematiken.
Enligt McIntosh (2010) behövs bråk bland annat för att resultat av divisionsoperationer av två
hela tal ska kunna redogöras för exakt och enkelt. Bråk används dock inte så mycket idag,
men det är en kritisk punkt för att lära sig algebra. Kilborn (2014) framhäver att allt fler
läroboksförfattare men även lärare har minskat sin bråkundervisning. En av anledningarna är
att bråkräkning är svårt för elever att förstå, och för lärare att undervisa om, samt att det även
försvunnit ur vardagen. Detta stärks även av Löwing (2008) som menar att både lärare och
författare av läromedel undviker att konstruera uppgifter innehållandes bråkform utan lägger
istället mer tyngd på att göra talen till decimalform. Kilborn (2014) påpekar att om bråk tonas
ned leder det till konsekvenser för de elever som i framtiden kommer läsa mer matematik och
specifikt det som rör algebra.
Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi (se bilaga 1 & 2) båda två mött elever som
ansett bråk vara ett svårt område att förstå. Även verksamma lärare som vi har mött drar sig
för att undervisa i bråk, då de anser att det är svårt att undervisa om. Med anledning av detta
riktar vi i denna litteraturstudie fokus mot vilka svårigheter elever har vad gäller bråk, samt
vilka metoder lärare använder sig av för att underlätta elevers förståelse för bråk. Detta val har
gjorts för att vi som blivande lärare i årskurserna 4-6 vill ha en god grund att stå på i vår
kommande profession och för att vi i framtiden vill kunna agera skickliga undervisare i bråk.
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2. Syfte och frågeställningar
Syftet med den här litteraturstudien är att granska och analysera vad forskning visar
beträffande svårigheter som elever möter inom området bråk samt hur undervisningen kan
vara utformad för att på bästa sätt stötta elevers lärande inom bråk i årskurs 4-6.

Vi har utgått från följande frågeställningar:
•

Vilka eventuella svårigheter förekommer när elever i årskurs 4-6 arbetar med bråk?

•

Hur kan lärare underlätta elevers förståelse för bråk?
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3. Bakgrund
I följande avsnitt behandlas vad läroplanen för den svenska skolan framhåller om bråk och
bråkundervisning. Vidare definieras begreppet bråk, samt vad elever har för eventuella
svårigheter inom området och hur lärare bedriver bråkundervisning.

3.1 Styrdokument
Enligt Skolverkets (2011) centrala innehåll i läroplanen Lgr11 ska elever i årskurs 4-6 ges
möjlighet att utveckla kunskap om tal i bråk- och decimalform och dess användning i
vardagliga situationer. Elever ska även utveckla en förståelse för sambandet mellan procent-,
bråk- och decimalform samt rationella tal och dess egenskaper. Skolverket (2011) menar
vidare att undervisningen ska bidra till att elever utvecklar kunskaper för att kunna lösa
problem men också reflektera över de strategier som väljs vid lösning av problem. Genom
undervisningen ska elever också ges möjlighet att utveckla förmågan att föra matematiska
resonemang och argumentera på ett logiskt sätt. Vidare framhålls det i Lgr11 att elever ska
utveckla en förtrogenhet med matematiska begrepp och metoder. Skolans arbete måste enligt
Skolverket (2011) därför inriktas mot att ge utrymme för de olika förmågorna och skapa ett
lärande hos elever där dessa förmågor samverkar och blir till en helhet. I Skolverkets (2011)
läroplan belyses även att läraren ska ansvara för att elever får prova på olika arbetssätt1 och
arbetsformer2.

3.2 Definition av bråk
𝑎

Bråk är tal som kan skrivas enligt formeln , där a kallas för täljare och b för nämnare, samt
𝑏

att täljare och nämnare är heltal och nämnaren aldrig får vara noll. Ett tal, skrivet som bråk,
benämns att vara skrivet i bråkform. Ett tal skrivet i både bråkform och heltalsdel benämns
1

som blandad form, så som 12 (Nationalencyklopedin 2017). Andra aspekter av bråk som
också är relevanta i vår litteraturstudie är stambråk och icke stambråk. En definition av dessa
begrepp är därför väsentlig. NCM (2012) förklarar att ett stambråk är ett bråk där täljaren är 1,
1

exempelvis 6 . Icke stambråk kommer således i denna litteraturstudie innebära bråk där
3

täljaren inte är 1, exempelvis 6.
Enligt Backlund och Backlund (1999) är ett arbetssätt det sätt som innehållet behandlas, exempelvis
via diskussioner, temaarbeten eller föreläsning.
2 Backlund och Backlund (1999) förklarar att arbetsformer syftar till hur arbetet är organiserat.
Exempelvis om elever får arbeta i par, enskilt eller liknande.
1
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3.3 Elevers svårigheter med bråk
McIntosh (2010) framhåller att övergången från hela tal till bråktal är en kritisk del för de
flesta elever och att det orsakar svårigheter för elever. Författaren hävdar att det är väsentligt
att ha kunskaper inom bråk för att kunna uttrycka och förstå storleken av olika andelar. Bråk
är också grunden till att förstå tal skrivna i både procent- och decimalform.

Enligt McIntosh (2010) har elever inte svårigheter med halvor och fjärdedelar då det för
elever ofta är lätt att både dela upp mängder av föremål men också att dela hela föremål. När
elever ska lära sig att arbeta med tredjedelar finns det dock större risk för att elever utvecklar
svårigheter. Detta sker då elever, när de ska dela in något i fjärdedelar, först delar föremålet i
halvor och sedan halverar halvorna igen. Detta leder till att elever tror att om de först delar en
1

helhet i två delar och sedan delar endast en av halvorna i hälften så har de 3, eftersom de då
har tre delar. Delarna är dock inte lika stora då. En annan svårighet som McIntosh (2010)
menar att elever har är att de inte förstår att ett bråk måste ses som en helhet och inte som två
separata tal. Detta stärks även av Erlwanger (1973) som påvisar att elever inte alltid förstår att
täljarens och nämnarens plats har en viktig betydelse. Detta tydliggörs exempelvis när en elev
4

enligt Erlwanger (1973) anser att 11 och

11
4

är samma bråkuttryck.

Vidare påpekar McIntosh (2010) att en svårighet hos elever när det kommer till bråk är att en
stor nämnare betyder ett större tal, vilket gör att jämförelse av bråkuttryck orsakar svårigheter
för elever. McIntosh (2010) menar också att elever har missuppfattningen att en större täljare
ger ett större tal, vilket även det orsakar svårigheter vid jämförelser av bråkuttryck. Detta
stärks av Prediger (2006) som belyser att en missuppfattning som elever har i bråk är att
1

1

exempelvis 4 uppfattas som större än 3 eftersom talet fyra är större än tre. Enligt Dickson,
Brown och Gibson (1990) är beräkning av bråk en annan svårighet för elever. Exempelvis när
2

1

3

elever ska addera 3 med 3 så svarar de att det blir 6, då de adderar både täljaren och nämnaren
med varandra.

McIntosh (2010) menar att elever behöver förstå fyra grundläggande delar av bråk; (1)
nämnaren är den del som visar i hur många delar den hela har delats, (2) täljaren visar hur
många delar av helheten hen har, (3) alla delar i ett bråk måste vara lika stora för att de ska
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anses vara bråkdelar, och (4) ju större nämnaren är, när täljaren är densamma, desto mindre är
bråket eftersom varje del blir mindre.

3.4 Lärares bråkundervisning
Angående bråkundervisning påpekar McIntosh (2010) att läraren bör koppla mycket av
bråkuttrycken till vardagssituationer som elever kan relatera till. Även Boaler (2014) menar
att det är bra om bråkundervisning kan levandegöras för elever samt att det är bra om
bråkundervisningen har koppling till det verkliga livet. McIntosh (2010) belyser att läraren
vid introduktion av bråk bör ta hjälp av laborativt material samt aktiviteter där elever får
samtala. Genom dessa diskussioner samt via användningen av laborativt material kan elever
skapa inre föreställningar som kan hjälpa deras förståelse för hur bråk kan uttryckas.
McIntosh (2010) konstaterar att elever måste få arbeta med bråk med olika arbetssätt,
exempelvis genom att klippa, rita och dela föremål. Författaren menar att det för elever är
gynnsamt att få arbeta muntligt och skriftligt med både ord och siffersymboler.

McIntosh (2010) menar att ett ytterligare hjälpmedel, för att elever ska kunna utveckla en
förståelse för bråk, är tallinjen. Vid användning av tallinje kan elever sätta ut bråktal men
också samtala med varandra om varför det placerades där det gjorde. Elever kan också tala
om vilka bråk som är lättare respektive svårare att placera ut, samt varför de resonerar som de
gör. Boaler (2014) framhåller att det inte är bra för kunskapsutvecklingen om elever endast får
sitta tysta och räkna på egen hand. En nyttig aspekt för att lära sig bråk är istället att diskutera
med varandra. Ett skäl till detta menar Boaler (2014) är att när elever får diskutera bråk får de
en insikt i att ämnet matematik är något ytterligare än bara regler och metoder som så ofta
beskrivs i läroböckerna. Elever får via diskussioner istället förstå och uppleva att matematik
är ett ämne där de kan ha egna idéer och att matematik är ett sammansatt ämne av olika teman
och begrepp. Genom diskussioner ökar också förståelsen för bråk då det är nyttigt att få höra
sina klasskamraters förklaringar då det ibland kan vara lättare för elever att förstå varandra
snarare än sin lärares förklaring (Boaler, 2014).

Enligt Engström, Engvall och Samuelsson (2007) används matematiken på traditionellt vis på
ett sådant sätt att läraren har en genomgång och därefter är det svar från elever som står i
fokus. Enligt Samuelsson (2013) ses den traditionella matematikundervisningen som något
där fokus läggs på lärarens genomgång för att sedan låta elever öva i sina läroböcker. I en
rapport av Skolverket (2004) belyses istället att varierade metoder inom
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matematikundervisningen är framgångsrikt för lärandet, då det ger lust att lära samt
tillgodoser elevers olika sätt att lära. Detta stärks även av Samuelsson (2013) som menar att
den skickliga matematikläraren arbetar bortom det traditionella undervisningssättet.
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4. Metod
I följande avsnitt redogör vi för hur vi har gått tillväga i vår sökning av artiklar, samt vilket
urval som gjorts. I avsnittet presenteras även en tabell innehållande de utvalda artiklar som
ligger till grund för resultatet, samt en diskussion över valda metoder.

4.1 Litteratursökning
Detta konsumtionsarbete grundar sig i en systematisk litteraturstudie. En förutsättning för en
sådan studie är enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) att det ska finnas ett
tillräckligt antal studier av hög kvalitet som kan ligga till grund för en granskning och
analysering av området. Vidare ska en systematisk litteraturstudie uppfylla vissa krav, såsom
att uttalade sökstrategier måste redogöras för och att tydliga kriterier samt metoder för både
sökning och urval av artiklar ska finnas beskrivet. Således innebär en litteraturstudie att
författaren systematiskt söker efter litteratur, granskar den kritiskt, samt sammanställer
litteraturen inom ett valt problemområde eller ämne.

I den här studien använde vi oss av databassökningar och manuell sökning.
Databassökningarna genomförde vi i flertalet olika databaser såsom UniSearch, ERIC
(Educational Resources Information Center), MathEduc och Google Scholar. UniSearch är
Linköpings Universitets egen söktjänst via biblioteket. Fördelen med UniSearch är att den
söker igenom flera olika databaser samtidigt. Enligt Eriksson Barajas m.fl.(2013) är ERIC en
databas med brett innehåll gällande pedagogik och psykologi. MathEduc är en databas som
mer inriktar sig på matematikundervisning medan Google Scholar innehåller alla möjliga
vetenskapliga artiklar som dock inte alltid är granskade. Vidare förklarar Eriksson Barajas
m.fl. (2013) att en manuell sökning kan gå till på flera sätt. Bland annat kan det vara en fysisk
biblioteksökning, eller att författaren studerar en referenslista i en text och därigenom hittar
andra referenser. Vi använde oss i denna litteraturstudie av både fysisk bibliotekssökning där
vi sökte efter böcker, samt manuell sökning i form av att leta igenom referenslistor i relevanta
artiklar.

4.2 Avgränsningar och urval
Generella sökord såsom ordet ”matematik” ger svårhanterligt många träffar. För att inte få för
många sökresultat använde vi oss därför av vissa avgränsningar. För att artiklarna skulle passa
den här litteraturstudien och dess frågeställningar gjordes följande avgränsningar (1)
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Bråkundervisning, (2) Elevernas ålder, (3) Lärarperspektiv, (4) Elevperspektiv, och (5) Helst
nyare artiklar, från cirka år 2000 fram tills 2017. Den första avgränsningen var
bråkundervisning, då det var det området vi riktade oss emot. Den andra avgränsningen var att
eleverna skulle vara i en ålder som kan jämföras med årskurs 4-6 i Sverige. Då våra
frågeställningar tar upp både lärarperspektivet och elevperspektivet på bråkundervisningen så
fokuserade vi i vår sökning på att hitta artiklar som handlade om just detta. Generellt sett ville
vi också att artiklarna skulle vara skrivna så nära nutid som möjligt för att få den senaste
forskningen på området.
En väsentlig del i vår litteratursökning och avgränsning var att artiklarna skulle vara ”Peer
Reviewed”, vilket betyder att de är vetenskapligt granskade. Sökord som användes i vår
sökning var exempelvis ”fractions”, ”teaching”, ”learning”, ”didactics”, ”bråk” och
”bråkundervisning”. Under sökningen användes olika kombinationer av sökorden samt vissa
specialtecken, såsom citattecken och asterisk. Att använda citattecken leder till att sökorden
finns efter varandra i artikeln vilket gjorde det lättare att hitta vissa specifika artiklar. Genom
att avsluta ett ord med asterisk, till exempel bråkundervisning* får du ordets olika böjningar
såsom bråkundervisningen.

I vårt tillvägagångssätt sållade vi artiklar vid fyra olika tillfällen. Det första vi gjorde var att
med olika sökord hitta artiklar som hade intressanta och relevanta titlar. Detta resulterade i att
vi sparade 42 olika artiklar. I ett andra steg av gallring läste vi igenom abstract på de utvalda
artiklarna för att se om innehållet var relevant och intressant. I detta steg gick 30 artiklar
vidare till gallring nummer tre. De tolv artiklar som försvann vid den andra gallringen var inte
relevanta sett till vårt syfte och frågeställningar. Detta berodde exempelvis på att artiklarna
innehöll studier gjorda i högre årskurser än 4-6 eller att de behandlade matematik i allmänhet
snarare än just bråk. I den tredje gallringen lästes respektive artikels metod- och resultatdel
noggrant för att se ifall möjligheten fanns att använda oss av artikeln till vår egen studie. Efter
denna process återstod det totalt 16 intressanta och relevanta artiklar. I det fjärde och sista
steget skulle de återstående 16 artiklarna läsas fullt ut för att säkerställa att innehållet passade
vår studie. Efter den sista rensningen återstod nio stycken artiklar som vi använde till vår
resultatredovisning.
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Tabell 1: Tabell över artiklar vi har använt oss av i resultatdelen. Artiklarna sorteras i alfabetisk
ordning utifrån författarnas efternamn.

Författare
Titel
Clarke
Ten practical tips
m.fl.
for making fractions
come alive and
make sense
Fonger
Variation in
m.fl.
Children’s
Understanding of
Fractions
Gabriel
Developing
m.fl.
Children’s
Understanding of
Fractions: An
intervention study
Kullberg
Learning about the
m.fl.
Numerator and
Denominator in
Teacher-Designed
Lessons
Naiser
Teaching Fractions:
m.fl.
Strategies Used for
Teaching Fractions
to Middle Grades
Students
Siebert
Creating, Naming
och
and Justifying
Gaskin
FRACTIONS

År
2008

Land
Australien

Sökmotor
ERIC

Sökord
Tips, fractions

2015

USA

ERIC

2012

Belgien

ERIC

Fractions,
mathematics,
learning,
teaching
Fractions
results

2013

Sverige

UniSearch

Fractions,
mathematics,
learning,
teaching

2003

USA

UniSearch

Didactics,
fractions

2006

England/USA

Manuell

Siebert, Gaskin

Fractions,
mathematics,
learning,
teaching
Fractions,
didactic

Son

A Global Look at
Math Instruction

2011

Korea

ERIC

Yearley
och Bruce

A Canadian effort to
adress fractions
teaching and
learning challenges
Conceptual
Mis(understandings)
of Fractions: From
Area Models to
Multiple
Embodiments

2014

Kanada

UniSearch

2015

USA

ERIC

Zhang
m.fl.
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Fractions,
mathematics,
learning,
teaching

4.3 Metoddiskussion
I denna litteraturstudie har vi systematiskt sökt efter artiklar för att finna de mest relevanta
studierna som kan besvara vårt syfte och våra frågeställningar. Eriksson Barajas m.fl. (2013)
förklarar att hög reliabilitet är när något kan göras om och då ge samma resultat igen.
Författarna förklarar även att hög validitet innebär hur väl någonting mäter det som är avsett
att mätas. Eftersom vår litteraturstudie är noggrant bokförd i steg om hur vi gjort våra
sökningar och därefter tagit ut resultat så anser vi att denna litteraturstudie resulterar i hög
reliabilitet. Validiteten är även den hög eftersom artiklarna var peer reviewed, samt att vi vid
valet av artiklar anpassade oss till vårt syfte och våra frågeställningar.

En svaghet i vår studie är emellertid att studien av Naiser, Wright och Capraro (2003) är från
2003 och därmed lite äldre än de andra artiklarna som vi använt. Därför ger den en bild som
kanske inte är helt aktuell. Dock fann vi den relevant nog för att användas i vårt resultat. En
ytterligare studie som kan anses vara en svaghet är studien av Kullberg och Runesson (2013).
Den var genomförd i årskurs tre, vilket frångick vår avgränsning om att studierna skulle utgå
från årskurs 4-6. Vi valde dock att ta med den studien i vårt resultat då den tog upp intressanta
och relevanta resultat som vi inte hittade i någon annan studie. Efter att från början ha valt ut
42 artiklar medförde sållningen att vi till slut använde nio av dessa. Detta berodde på att titel
och abstract inte fullt ut beskrev vad artikeln handlade om och att vi på så vis var tvungna att
läsa hela artiklar för att först då förstå vad de verkligen handlade om, och om de var relevanta
eller inte. Detta var tidskrävande men också en process som i slutändan resulterade i att vi fick
fram nio artiklar som vi var nöjda med. Under vårt sökarbete använde vi oss, utöver ERIC,
UniSearch och manuella sökningar, även av databaserna MathEduc och Google Scholar.
Dock hittade vi inte någon relevant artikel från dessa två databaser som kunde användas i
resultatet.

Vi ser inte vår genomförda litteraturstudie som någon totalöversikt över området bråk, utan
snarare som något selektivt som passade vårt syfte och frågeställning. En begränsning i vårt
arbete var att denna litteraturstudie pågick under tio veckor, vilket möjligen kan ha inverkat
på studiens resultat, eftersom vi var tidsbegränsade till att inte kunna söka artiklar för länge.
Hade vi haft längre tid på oss hade vi lagt mer tid på artikelsökning och då eventuellt hittat
bredare resultat som var mer generella och besvarande för vårt syfte och frågeställningar. I
slutändan använde vi oss mestadels av databassökningar då vi fann det vara ett tidseffektivt
sätt för att finna artiklar. En nackdel med databassökningar var att vi lätt hittade irrelevanta
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artiklar, som till en början verkade intressanta och relevanta men som sedan visade sig vara
oanvändbara. Till skillnad från våra databassökningar fungerade de manuella sökningarna lite
annorlunda på det sättet att vi inspirerades av exempelvis forskning i en studie och läste
vidare om den. Manuell sökning var något vi ansåg vara användbart, och det resulterade också
i att vi upptäckte studien av Siebert och Gaskin (2006) men även många andra artiklar som
dock sållades ut på vägen. Manuell sökning gav oss möjligheten att hitta författare och
forskare på vårt område och istället kunna söka på deras efternamn. Om vi exempelvis läste
en intressant artikel om bråk, så kunde vi i referenslistan hitta relevant forskning på vidare
läsning.

15

5. Resultat
I följande avsnitt behandlas forskning som är relaterad till vårt syfte och frågeställningar. Med
utgångspunkt i detta kommer vi först presentera vad forskningen visar att elever har
svårigheter för inom området bråk. Därefter redogörs för hur lärare kan bedriva sin
undervisning för att underlätta elevers förståelse för bråk.

5.1 Elevers svårigheter i bråk
Fortsättningsvis redovisas forskningens resultat gällande elevers svårigheter med (a) stambråk
och icke stambråk (b) täljare och nämnare, (c) beräkning av bråkuttryck, och (d) jämförelse av
bråkuttryck.

5.1.1 Stambråk och icke stambråk
Kullberg och Runesson (2013) konstaterar i sin studie att elever har svårare att lösa uppgifter
som innehåller icke stambråk än stambråk. Tester i studien visar exempelvis att nästan hälften
1

av eleverna klarar av att lösa uppgifter innehållande stambråk såsom 3 av 9 innan de ens blivit
introducerade för området bråk. När det kommer till uppgifter med icke stambråk, när elever
2

ska lösa uppgifter såsom 3 av 9, så anser forskarna att elever har det svårare. Resultat i studien
visar även att efter genomförd undervisning på området stambråk och icke stambråk så har
2

strax under hälften av eleverna fortfarande svårt att lösa uppgifter såsom 3 av 9. Vidare listar
Kullberg och Runesson (2013) strategier som elever använder sig av i samband med uppgifter
innehållande stambråk och icke stambråk. Även om de flesta elever klarade av uppgifter
innehållande stambråk framkom dock några feltyper. En felande strategi gällande uppgifter
med stambråk handlar om att elever ser nämnaren som antalet i en grupp och inte som det
antal grupper som det hela är lika indelad i. Exempelvis när eleven ställs inför en uppgift där
1

det ska ringas in 3 av 12 så ringar eleven in tre av dem, då hen upplever att nämnaren är svaret
på antalet grupper. Här förhåller sig eleverna med andra ord till nämnaren. Den andra
strategin som Kullberg och Runesson (2013) menar att elever använder sig av, är när de löser
uppgifter med icke stambråk. Då ser elever täljaren som antalet i en grupp, exempelvis vid
2

uppgiften 4 av 12 ses täljaren som att det är två stycken i varje grupp. Det vill säga att elever
delar in tolv i sex stycken grupper om två, då de ser täljaren som indikation till denna
uppdelning. Här förbiser elever nämnaren och förstår inte att den har betydelse.
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5.1.2 Täljare och nämnare
Kullberg och Runesson (2013) menar att elevers svaga resultat gällande icke stambråk
grundar sig i att de har svårt att förstå täljarens och nämnarens roll i ett bråkuttryck.
Anledningen till att elever har svårt med täljare och nämnare är att de inte förstår rollen eller
innebörden samt att de har svårt att särskilja andelen av en mängd. Elevers svårigheter med
täljare och nämnare belyses även av Siebert och Gaskin (2006) som i sin studie via tester
kommer fram till att elever, när de lär sig bråk, lätt tappar sikten och förståelsen för bråkens
mening och istället ser bråken som två hela tal med ett spatialt förhållande, alltså att ett tal är
skrivet över det andra talet. Elevers missuppfattning att bråk är två separata tal istället för att
det handlar om förhållandet mellan täljare och nämnare stärks av Yearley och Bruces (2014)
studie. Även i en studie av Son (2011) framgår i likhet med vad Siebert och Gaskin (2006)
samt Yearley och Bruce (2014) betonar ovan, att elever har svårt att se förhållandet mellan
täljare och nämnare och istället ser det som separata tal. Son (2011) menar att denna
missuppfattning blir tydlig genom att elever, när de får en figur med fyra delar varav en är
1

skuggad, svarar att av figuren är skuggad. Detta beror på att de resonerar att en av delarna är
3

skuggad medan tre inte är det. Detta grundar sig enligt Son (2011) i att elever ofta jämför
delen av det hela med delarna som finns kvar, snarare än med det hela.

5.1.3 Beräkning av bråkuttryck
Zhang, Clements och Ellerton (2015) får i sin studie fram flera resultat över vad elever har
1

1

svårt för när de ska beräkna bråk. Att dividera och multiplicera 2 med 2 orsakade problem för
1

1

elever under både för- och eftertest. Även att addera två olika stambråk såsom 2 + 4 är något
som forskarna fann problematiskt för elever. Något som Zhang m.fl. (2015) finner extra
1

intressant i sina resultat är att elever verkar ha svårare för beräkningar innehållande 4 än vad
1

de har för uppgifter med 3. Exempelvis är elevresultaten lägre på en uppgift där elever ska
1

1

beräkna och dela ett band för att få ut 4, än vad det är när de ska få ut 3 av bandet. Endast 40%
1

av eleverna i studien klarar uppgiften när den innehåller 4 jämfört med att 75% av eleverna
1

klarar uppgiften innehållande 3. Detta stärks av elevresultaten på uppgiften ”Dra en cirkel runt
1
4

1

respektive 3 av spelkulorna”, då även dessa elevresultat är lägre på frågan där elever ska dra
1

1

en cirkel runt 4 jämfört med 3. I motsats till det här visar studien av Zhang m.fl. (2015) att
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1

elever har goda resultat på beräkningar gällande addition och subtraktion med 2 samt att dela
in bråk i lika stora delar. Även Kullberg och Runesson (2013) kommer i sin studie fram till att
elever inte har svårigheter att dela bråk i hälften eller att dela in bråk i lika stora delar. Något
annat som också framkom gällande beräkning av bråkuttryck var i studien av Yearley och
Bruce (2014) som poängterar att elever har svårt med skuggning av cirklar då det beror på att
det är svårt att dela in just en cirkel i exakta delar.

5.1.4 Jämförelse av bråkuttryck
Enligt Zhang m.fl. (2015) visar elever goda resultat på uppgifter där bråk ska jämföras med
varandra. Detta stärks även av Kullberg och Runesson (2013) som i sin studie belyser att
elever inte har svårigheter att jämföra bråk. Yearley och Bruce (2014) menar dock att elever
har svårigheter med uppgifter som innehåller jämförelse av bråk, så som exempelvis att
1

2

koppla att 5 är detsamma som 10.

5.2 Undervisningsmetoder som underlättar elevers förståelse för bråk
Olika undervisningsmetoder som forskningen menar skapar en förståelse för bråk kommer i
följande avsnitt behandlas. De områden som presenteras i följande underrubriker är (a)
undervisning om täljare och nämnare, (b) användning av praktiskt material, (c) hur lärare kan
presentera bråk på mer än ett sätt, (d) kommunikation i klassrummet, och (e)
verklighetsanknuten och elevcentrerad bråkundervisning.

5.2.1 Undervisa om täljare och nämnare
Kullberg och Runesson (2013) argumenterar för att lärare måste vara medvetna om hur
täljaren och nämnaren ska undervisas om, för att gynna elevers förståelse. Clarke m.fl. (2008)
menar att det är viktigt att läraren utvecklar en generaliserbar regel för att förklara täljare och
nämnare i ett bråk. Clarke m.fl. (2008) klarlägger en välfungerande metod för hur täljare och
𝑎

nämnare bör uttryckas. Exempelvis i bråket 𝑏 är b storleken av delen, och a är antalet delar av
det hela.

5.2.2 Användning av praktiskt material i bråkundervisning
Resultatet i en studie av Naiser m.fl. (2003) identifierar olika strategier som lärare använder
för att förklara sina tillvägagångssätt och utveckla kunskaper i bråk. I studien visar forskarna
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att lärare med fördel kan använda sig av praktiskt material för att ge elever möjlighet att
utveckla sin förståelse för bråk. Exempel på sådan användning av praktiska material är
exempelvis att vika papper där elever ska visa olika bråkuttryck. Ett annat material är klossar
av ental, tiotal och hundratal, så kallat tiobasmaterial. Studien av Naiser m.fl. (2003) kommer
vidare fram till att användandet av praktiskt bidrar till att undervisningen blir mer
engagerande eftersom det skapar upplevelser som är hands-on. Användningen av praktiskt
material leder till att elever blir mer aktiva och skapar ett effektivt sätt för elever att
representera sina tillvägagångssätt. Forskarna betonar även att praktiskt material ger läraren
fler möjligheter att förstå hur elever tänker, genom att observera vad och hur de gör med det
praktiska materialet. Vidare menar Naiser m.fl. (2003) att när elever är klara med ett typiskt
papper- och penna-arbete i bråk har de inte en fungerande förståelse gällande det problem
som presenterats. När elever istället använder sig av praktiska material i bråk finns möjlighet
för läraren att snabbt identifiera när en elev tänker rätt eller inte. Således ger användandet av
praktiskt material möjligheten att, genom observation, följa elevers tankesätt gällande en
bråkuppgift.
En ytterligare studie som behandlar praktiska material i bråkundervisning är Fonger, Tran och
Elliott (2015). Forskarna betonar i sin observationsstudie att genom nyttjandet av praktiska
material kan läraren enkelt observera hur elever löser matematiska uppgifter. Exempelvis
menar Fonger m.fl. (2015) att en elev i studien visar sitt tanke- och tillvägagångssätt för sin
lärare genom att försiktigt vika och klippa en figur innan hen delar in figuren i fjärdedelar.
Detta menar forskarna visar på förståelsen av att delar i bråk måste vara lika stora. Fonger
m.fl. (2015) framhäver också att praktiskt material är användbart i bråkundervisning då elever
kan skapa en förståelse för bråk genom att rita bilder för att förenkla ett problem. I vissa fall
när en elev använder sig av bilder kan en bredare syn i deras resonemang visas i deras
problemlösning, som annars skulle vara dold via enbart användande av symboler.
5.2.2.1 Spel i bråkundervisning
Gabriel, Coché, Szucs, Carette, Rey och Content (2012) använder i sin studie spel som
verktyg för att elever ska lära sig bråk samt utveckla sina kunskaper inom det. Hälften av
klasserna i årskurs fyra och fem som deltar i studien får ta del av experimentella lektioner
medan den andra halvan av elevgruppen undervisas på så sätt som de brukar, vilket
följaktligen i studien kallas för den traditionellt undervisade klassen. Under tio veckor spelar
experimentgruppen olika kortspel som representerar bråk. Enligt Gabriel m.fl. (2012) visar
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resultatet en förbättring av elevers begreppsmässiga3 förståelse av bråk. Forskarna fastslår
även att den vanliga undervisningen i bråk till största del baseras på elevers kunskap om hur
de går tillväga när de löser uppgifter, vilket benämns som procedurkunskapen. Detta ger
enligt forskarna endast en minimal chans för elever att förstå innebörden av bråk och dess
beteckningar. Vidare menar Gabriel m.fl. (2012) att elever som får spela spel förbättrar sin
förmåga vad gäller uppskattning, jämförelser av bråk samt användning av tallinjer, jämfört
med de elever som endast får ta del av den traditionella undervisningen.
Fortsatt visar studien av Gabriel m.fl. (2012) att elever i den traditionellt undervisade klassen
utvecklar sin procedurförmåga till skillnad från experimentgruppen som snarare utvecklar
begreppsförmågan. Resultat från experimentgruppen tyder på att klassaktiviteter som
fokuserar på att jämföra bråk gör att elever får bättre resultat i att förstå sambandet mellan
bråk och 1 som en enhet. Elever i experimentgruppen fick även bättre resultat i att jämföra
bråk med en enhet samt att placera enheten på en tallinje jämfört med elever i den traditionellt
undervisade klassen. Forskarna hävdar också att de elever som spelade spel även visar en
förbättring gällande addition och subtraktion med samma nämnare, exempelvis i uppgifter av
2

3

3

2

karaktärerna 5 + 5 och 4 - 4. Mer komplexa räkneoperationer med bråk, exempelvis
multiplikation eller division förblir otillgängliga för de elever som inte lär sig proceduren.
Detta då den begreppsliga förmågan inte räcker till för att kunna lösa sådana typer av
uppgifter.
Gabriel m.fl. (2012) betonar att ett av de resultat som de anser mest intresseväckande är att de
elever som går i den traditionellt undervisade klassen förbättrar sina resultat på de flesta
proceduruppgifter. Det sker på grund av lektionernas utformning, då dessa ägnar mer tid åt att
lära procedurer än begrepp. Det slutgiltiga resultatet visar att elever i den traditionellt
undervisade klassen inte visar någon förbättring avseende den begreppsliga förmågan efter tio
veckor, utan att de istället lär sig procedurer på ett mekaniskt sätt och fortfarande har sämre
begreppslig förmåga gällande bråk. Studien konstaterar med andra ord att experimentgruppen
visar en förbättring på vissa procedurer såsom addition och subtraktion med samma nämnare.
De begreppsliga kunskaper som elever får i experimentgruppen räcker dock inte till för att
klara av multiplikation och division av bråk.

”Begreppslig förståelse: Att begripa innebörden av matematiska begrepp och operationer och hur
dessa bildar sammanhängande nätverk”. (Johansson, 2001)
3

20

5.2.3 Att presentera bråk på mer än ett sätt
Enligt Yearley och Bruce (2014) får elever en djupare förståelse för bråk när undervisningen
frångår ett traditionellt förhållningssätt och läraren presenterar bråk på så många sätt som
möjligt. Lektionsplaneringen i studien skiftar från att ha fokus på att få elever att demonstrera
specifika färdigheter till att istället skapa möjligheter för elever att bygga sin nuvarande
förståelse. Lärare fokuserar därför på att skapa lärtillfällen som tar upp en bredare del av
bråkrepresentationer och dess mening.
Clarke, Roche och Mitchell (2008) belyser efter sin genomförda studie vikten av att betona att
bråk är tal. Detta kan göras genom att presentera bråk på flera olika sätt. Bland annat kan
tallinjer användas, där bråk samt decimaltal placeras ut. Att använda tallinje har många
fördelar, då det gör att elever kan se förhållandet mellan decimaltal, hela tal och tal i
bråkform. Detta medför även att elever får en förståelse för att det finns ett oändligt antal tal i
bråk- och decimalform mellan de naturliga talen. Clarke m.fl. (2008) framhäver även att det är
bra att så ofta som möjligt låta elever upptäcka sambandet mellan bråk-, procent- och
decimalform. Detta stärks av att många elever på mellanstadiet gör om bråktal till
decimalform eller procent för att förstå det. Detta tankesätt menar forskarna att läraren ska
uppmuntra, då det visar sig att elever förstår denna koppling och kan utnyttja den. För att
elever ska skapa en god förståelse för bråk menar Clarke m.fl. (2008) att lärare ska lägga en
större vikt vid betydelsen av bråk snarare än på procedurer för att arbeta med dessa. Här
menar forskarna att läroplaner ibland tyder på att rätta undervisningssättet för att elever ska
skapa en förståelse för bråk är att endast kunna använda sig av de fyra räknesätten. Således
uttrycker forskarna att det är procedurer som det läggs mycket tid på. Clarke m.fl. (2008)
fortsätter att elever istället behöver få tid till att förstå bråkens innebörd och kunna resonera
snarare än att snabbt lära sig hur de räknar med dessa. Även Siebert och Gaskin (2006)
belyser vikten av att elever ska utveckla en meningsfull begreppslig förståelse av bråk. För att
utveckla en förståelse för detta bör elever lära sig att bråk är annat än just kombinationer av
hela tal. Fonger m.fl. (2015) påpekar också att elevers utveckling av bråkkunskaper gynnas av
att undervisningen är varierad och att bråk presenteras på olika sätt.
5.2.4 Kommunikation i klassrummet
Enligt Yearley och Bruce (2014) är elevdiskussioner användbara för att elever ska utveckla en
förståelse för bråk, då det tillåter dem att fortsätta sina tankar om bråk samt överföra deras
bråkkunskaper till andra delar av matematiken. Detta kan kopplas till Siebert och Gaskin
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(2006) som påpekar att det är viktigt att läraren lyssnar på hur elever uttrycker sig när de
resonerar inom matematiken. Enligt forskarna kan lärare genom detta få syn på vilka
underliggande tillvägagångssätt som bygger upp deras kunskaper och på så sätt höra eller se
ifall de är mer eller mindre effektiva. Naiser m.fl. (2003) konstaterar att elever utvecklas och
lär sig när de delar med sig av idéer till varandra. I samband med att elever diskuterar med
varandra kan läraren även bli uppmärksam på elevers förkunskaper vilket forskarna skriver
har betydelse för att läraren ska kunna bygga vidare på elevers tidigare kunskaper.
5.2.5 Verklighetsanknuten och elevcentrerad bråkundervisning
Resultaten av Naisers m.fl. (2003) studie visar att ett område att fokusera på, i hur bråk lärs ut,
är hur lärare engagerar elever. För att få elever engagerade menar forskarna att det är bra att
koppla undervisningen till elevers vardagsliv och skapa uppgifter i kontext till detta. Det gör
att undervisningen blir mer motiverande och tillfredställande för elever. Studien visar dock att
många lärare inte gör koppling till elevers vardagsliv. Många av lektionerna som studien
granskade var varken engagerande eller lyckades med att aktivera eleverna. Fonger m.fl.
(2015) uppmärksammar likt Naiser m.fl. (2003) att verklighetsanknuten kontext i
bråkundervisningen är användbart, då lärare därigenom kan fånga in elevers kunskap om
resonemang och räkneoperationer i bråk. Även Son (2011) menar att det är bra för elever om
undervisning och läroböcker är kontextbundna till något som elever har kännedom om. Detta
menar forskaren att det matematiskt framgångsrika Korea fokuserar på. Naiser m.fl. (2003)
menar att lektioner bör vara mer elevcentrerade då undervisning i bråk blir mer meningsfullt
om elever får möjlighet att konstruera sin egen kunskap och idéer. Yearley och Bruce (2014)
framhåller att det är framgångsrikt att lärare skapar en elevcentrerad undervisning på sådant
sätt att läraren låter elever lösa sina egna missförstånd. Detta menar forskarna resulterar i en
flexibel förståelse av sina tidigare missuppfattningar.
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6. Diskussion
Utifrån det resultat som forskningen i denna studie visar, har elever en del svårigheter på
området bråk. Resultatet visar även att det finns olika sätt för lärare att underlätta elevers
förståelse för bråk. I det här avsnittet kommer artiklarnas resultat att ställas med och mot
varandra men också i förhållande till studiens bakgrund. Diskussionen grundar sig i
litteraturstudiens två frågeställningar som i detta avsnitt används som underrubriker.

6.1 Vilka eventuella svårigheter förekommer när elever i årskurs 4-6 arbetar med
bråk?
I följande avsnitt diskuteras de svårigheter som har påvisats i den här litteraturstudien och
dess bakomliggande faktorer.

6.1.1 Svårigheter med täljare och nämnare
Forskning utförd av Kullberg och Runesson (2013) konstaterar att elever har svårt för
2

uppgifter av typen 4 av 12, det vill säga ett icke stambråk där täljaren är större än 1. Detta är
en svårighet som kvarstår även när de blivit undervisade om det. Grunden till dessa problem
anser Kullberg och Runesson (2013) är att elever helt enkelt inte förstår rollen och innebörden
av täljare och nämnare. Denna forskning stärks även av Siebert och Gaskin (2006) samt
Yearley och Bruce (2014) som menar att elevers problematik med täljare och nämnare är att
de inte förstår bråkens mening. Istället ser elever ett bråk som två hela tal med ett spatialt
förhållande istället för att se det som ett tal. Detta konstateras också av McIntosh (2010) som
menar att elever inte ser ett bråk som en helhet utan som två separata tal. Även Erlwanger
(1973) betonar att elever inte alltid förstår täljarens och nämnarens betydelse, och att detta
orsakar problem.

6.1.2 Svårigheter med jämförelse av bråkuttryck
Ytterligare studier visar på fler svårigheter hos elever vad gäller bråk. Resultat i en studie
utförd av Zhang m.fl. (2015) visar att elever har goda kunskaper när det gäller att jämföra
bråk med varandra, vilket även Kullberg och Runesson (2013) styrker i sitt resultat. På detta
område är dock inte alla forskare som vi har tagit del av överens, då Yearley och Bruce
(2014) i sin studie belyser att elever har svårt när det kommer till att jämföra bråk med
varandra. Detta kan kopplas till att elever på grund av brister i förståelsen av täljare och
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4

nämnarens innebörd kan se exempelvis 11 och

11
4

som samma sak, vilket Erlwanger (1973)

uppmärksammat. Således har elever med denna svårighet problem med jämförelse av
bråkuttryck då elever inte vet vad de fokusera på när de jämför bråktal. Detta stärker Yearley
och Bruces (2014) resultat om svårigheter med jämförelse av bråkuttryck. Bakgrundsfaktorer
till att elever har svårigheter med att jämföra bråkuttryck kan även vara som McIntosh (2010)
påpekar att elever ibland anser att en stor nämnare betyder ett större tal, vilket gör att
jämförelse av bråkuttryck orsakar svårigheter för elever. En del elever har även uppfattningen
av att en större täljare ska ge ett större tal oavsett vad nämnaren är, vilket således även det
orsakar svårigheter vid jämförelser av bråkuttryck. Detta stärks av Prediger (2006) som
1

1

belyser att elever uppfattar att 4 är större än 3 eftersom talet fyra är större än tre. Utifrån detta
är Yearley och Bruce (2014), Erlwanger (1973), McIntosh (2010) samt Prediger (2006)
överens om att jämförelse av bråkuttryck är något elever har svårigheter med. Zhang m.fl.
(2015) och Kullberg och Runesson (2013) är dock i sina studier eniga om att elever inte har
problem med detta. De svårigheter som lyfts av Yearley och Bruce (2014), Erlwanger (1973),
McIntosh (2010) samt Prediger (2006) förekommer i klassrum även om läroplanen Lgr11 av
Skolverket (2011) uttrycker att undervisning i årskurs 4-6 ska ge elever förutsättningar till att
utveckla en förtrogenhet med grundläggande metoder inom matematiken.

6.1.3 Svårigheter med beräkning av bråkuttryck
En annan svårighet som framkommer i den forskning vi har tagit del av handlar om beräkning
1

av bråkuttryck. Enligt Zhang m.fl. (2015) har elever svårt för att dividera samt multiplicera 2
1

med 2 . I studien framgår det även att elever har svårt att addera två olika stambråk,
1

1

exempelvis 4 + 2. Dessa resultat stärks även av Dickson m.fl. (1990) som menar att elever
vid lösning av sådana uppgifter felaktigt kan tänka att täljaren ska adderas med varandra men
1

att även nämnaren ska göra det, så att elevers svar på uppgifter likt 4 +

1
2

2

blir 6. Dessa

svårigheter menar Dickson m.fl. (1990) att elever har oavsett om nämnaren är samma eller
inte i bråkuttrycken. En annan svårighet som Zhang m.fl. (2015) fick fram i sin studie var att
1

elever har svårare för beräkningar som innehåller 4, än vad de har för beräkningar
1

innehållandes 3. Dessa svårigheter stämmer inte överens med vad McIntosh (2010) uttrycker.
McIntosh (2010) menar nämligen att elever inte har några svårigheter med varken fjärdedelar
eller halvor, men att elever vid arbete med tredjedelar har större problem. Således är Zhang
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m.fl. (2015) överens med Dickson m.fl. (1990) om att elever har vissa svårigheter med
addition av bråkuttryck. Zhang m.fl. (2015) och McIntosh (2010) är dock inte överens om att
1

1

elever har svårare för uppgifter innehållandes 4, än vad de har med 3.
6.1.4 Mindre utrymme för bråk
Enligt Kilborn (2014) minskar fokus på bråkundervisning i skolan, både vad gäller
läroboksförfattares nedtoning av bråkuppgifter, men även att lärare lägger mindre fokus på
det. Detta kan således vara bakomliggande faktorer till elevers svårigheter som Kullberg och
Runesson (2013); Siebert och Gaskin (2006); Yearley och Bruce (2014); Zhang m.fl. (2015)
framhäver i sina studier. En koppling kan därför ses mellan ett minskat fokus på
bråkundervisning och de svårigheter som elever har när det kommer till bråk. Ytterligare
bakgrundsfaktorer till de svårigheter som nämnts ovan kan enligt Kilborn (2014) vara att det
idag satsas mer tid och energi på att få elever att förstå tal i decimalform än att förstå bråk.
Denna satsning görs, trots att McIntosh (2010) argumenterar för att bråk behövs för att kunna
uttrycka ett exakt resultat av en division, något som det enligt författaren annars användbara
decimalsystemet inte alltid klarar av. Ett samband som framgår kan således vara att
bråkundervisningen inte riktigt bedrivs som den bör. Detta eftersom forskning beskriver hur
bråk, som är en grundpelare och bör främjas, tonas ned i skolan. Denna nedtoning sker trots
att forskning gällande elevers resultat visar på svårigheter. Exempel på hur svårigheter med
bråk kan motverkas diskuteras i nästa avsnitt.

6.2 Hur kan lärare underlätta elevers förståelse för bråk?
Forskning visar att det finns många olika sätt att bedriva en bra bråkundervisning på. I detta
avsnitt diskuteras olika undervisningsmetoder.
6.2.1 Undervisa om täljare och nämnare
Clarke m.fl. (2008) belyser vad som i deras studie är välfungerande strategier för att skapa
förståelse för täljare och nämnare. Forskarna menar att exempelvis i bråket a/b är b storleken
av delen, och a är antalet delar av det hela. Forskningens resultat stämmer överens med vad
McIntosh (2010) menar i att nämnare och täljare är väsentliga grundpelare för att förstå bråk.
Nämnaren är den del som visar i hur många delar den hela har delats i och täljaren visar hur
många delar av helheten vi har. Vidare förklarar McIntosh (2010) att ju större nämnaren är,
när täljaren kvarstår som densamma, desto mindre är bråket eftersom varje del blir mindre.
Det är detta som elever behöver förstå. För att elever ska skapa en förståelse för nämnare och
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täljare och därmed skapa bråksliga grunder, kan lärare följa de råd som Clarke m.fl. (2008)
men även McIntosh (2010) framhåller angående täljare och nämnare.

6.2.2 Användning av praktiskt material i bråkundervisning
Naiser m.fl. (2003) menar att lärare i bråkundervisning med fördel kan använda sig av
praktiskt material såsom att vika papper och klossar då detta ger elever en möjlighet att
utveckla sin förståelse för bråk. Som argument till hur praktiskt material främjar elevers
lärande hävdar Naiser m.fl. (2003) att praktiskt material skapar lektioner som är mer
engagerande vilket i sin tur leder till mer aktiva elever. Forskarna menar att användandet av
praktiskt material inte bara är gynnsamt för eleverna, utan även för lärare som genom
praktiskt material lättare kan betrakta hur elever går tillväga när de löser bråkrelaterade
problem. Att praktiskt material hjälper både lärare och elever i bråkundervisningen stärks
också av Fonger m.fl. (2015). Även McIntosh (2010) påpekar fördelar med praktiskt material,
och menar att läraren vid introduktionen av bråk bör ta hjälp av praktiskt material då detta kan
hjälpa elever att förstå hur bråk kan uttryckas på olika sätt. Vidare konstaterar McIntosh
(2010) även att det är av särskild vikt att elever bör få möta bråkdelar på olika sätt genom att
klippa, rita och dela föremål. Samuelsson (2013) och Engström m.fl. (2007) menar att en
traditionell matematikundervisning har fokus på lärarens genomgång och att elever till största
del, efter lärarens genomgång får räkna i sina böcker. Skolverket (2004) klargör att ett bättre
sätt än den traditionella bråkundervisningen, för att få elever att lära sig, är att använda sig av
variation i klassrummet. En varierad undervisning i klassrummet kan kopplas till att en del av
den forskning som vi har tagit del av poängterar vikten av att låta elever arbeta med praktiskt
material.

Ett exempel där praktiska material testas är i studien av Gabriel m.fl. (2012) där det framgår
att spel gynnar elevers förståelse för bråk. Resultat av deras studie visar att elevers
begreppsliga förmåga utvecklas om spel används i undervisningen, men att metoder för hur
elever ska gå tillväga vid beräkningar inte utvecklas vid spelanvändning. Dock poängterar
forskarna att spel utvecklar elevers förmåga att uppskatta och jämföra bråk samt använda
tallinjer, men att procedurkunskaper inte utvecklas. Skolverket (2011) påvisar i Lgr11 att
elever ska utveckla en förtrogenhet med begrepp och metoder inom matematiken. Detta
fungerar således inte fullt ut om endast spel används i undervisningen, då det enligt studien av
Gabriel m.fl. (2012) inte utvecklar elevers procedurkunskap. Spel fungerar dock för att
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utveckla en förtrogenhet med begrepp. Sammanfattningsvis råder det en samstämmighet
mellan Naiser m.fl. (2003), Fonger m.fl. (2015), Gabriel m.fl. (2012) samt McIntosh (2010)
gällande att användning av praktiskt material är en god undervisningsmetod som gynnar
förståelsen för bråk.

6.2.3 Att undervisa bråk på mer än ett sätt
Clarke m.fl. (2008) betonar att genom användandet av tallinjer får elever upp ögonen för
sambandet mellan decimaltal, hela tal, tal i procentform och bråk. Med hjälp av tallinjer får
elever också en förståelse för att det finns ett oändligt antal med tal i både decimalform och
bråkform mellan de olika rationella talen. Clarke m.fl. (2008) belyser också vikten av att
lärare så ofta som möjligt ska koppla samman bråk-, decimal- och procentform då det, i deras
studie, visar sig att elever har nytta av att förstå den kopplingen. Enligt Yearley och Bruce
(2014) är det positivt om undervisningen i bråk frångår det traditionella förhållningssättet, och
att lärare istället skapar lärtillfällen som täcker en bredare del av bråkrepresentationer och
dess mening och inte bara fokuserar på tillvägagångssätt. Detta stärks av Lgr11 där det
framgår att lärare har ett ansvar i att låta elever prova på olika arbetssätt och arbetsformer
(Skolverket, 2011). Resultaten av Clarke m.fl. (2008) om att bråk med fördel bör kopplas till
tal i decimal- och procentform stärks även av Skolverkets (2011) läroplan som tydliggör att
elever i årskurs 4-6 ska möta undervisning om sambandet mellan procent-, decimal- och
bråkform. Som stöd för att konkretisera detta samband menar McIntosh (2010) att elever, för
att öka sin förståelse för bråk, kan ta hjälp av tallinjer. Detta synsätt om tallinjers
användbarhet är därmed samstämmigt med det resultat Clarke m.fl. (2008) framhäver i sin
studie.

6.2.4 Kommunikation i klassrummet
Diskussioners brukbarhet i bråkundervisning framhålls av Yearley och Bruce (2014). Detta då
diskussioner är användbara för att elever ska kunna koppla bråkkunskaper även till andra
delar av matematiken, samt för att utveckla en djupare förståelse för bråk. Även Naiser m.fl.
(2003) framhäver att det är en god idé att elever får diskutera med varandra för att kunna dela
med sig av sina egna tankesätt och på så vis både hjälpa sig själva men också sina
klasskamrater till en djupare förståelse. Användandet av diskussioner är enligt Siebert och
Gaskin (2006) en gynnsam metod för läraren, då forskarna menar att lärare under elevers
diskussioner vid bråkundervisning aktivt kan höra hur elever går tillväga. Boaler (2014)
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påpekar att det inte är gynnsamt för elevers kunskapsutveckling om de endast får sitta tysta
och räkna, utan anser att det är nyttigt om elever får diskutera bråkuppgifter med varandra.
Boaler (2014) menar att elever via diskussioner i bråkundervisningen skapar en förståelse och
får möjlighet att känna att matematik är ett ämne där egna idéer uppmuntras. Boaler (2014)
argumenterar vidare för att diskussioner ökar förståelsen för bråk då det anses nyttigt att få
höra sina klasskamraters förklaringar. McIntosh (2010) belyser att introduktionen av bråk
även bör ta hjälp av aktiviteter där elever får diskutera bråkuppgifter med varandra.
Sammanfattningsvis vad gäller kommunikation i klassrummet är Yearley och Bruce (2014),
Naiser m.fl. (2003), Siebert och Gaskin (2006) samt McIntosh (2010) och Boaler (2014)
eniga. Att använda diskussioner i bråkundervisning har fördelar både för lärare och för elever.

6.2.5 Verklighetsanknuten och elevcentrerad bråkundervisning
Enligt Naiser m.fl. (2003) är det bra om lärare kopplar undervisningen till elevers vardagsliv,
samt om läraren skapar uppgifter i kontext till vardagslivet. Koppling till vardagslivet leder
till att bråkundervisningen blir mer tillfredsställande och motiverande för elever. Även Fonger
m.fl. (2015) uppmärksammar i sin studie att elever utvecklas av att delta i
verklighetsanknuten undervisning då de lättare löser problem med hjälp av sammanhang de
känner till. Forskning av Son (2011) pekar också på att det är nyttigt för elever om både
läroböcker och undervisning är utformade utifrån elevers vardagsliv och kontexter som de
känner till. Forskningen av Naiser m.fl. (2003); Fonger m.fl. (2015); Son (2011) stärks även
av Boaler (2014) som påpekar att det är gynnsamt för elever om matematiken levandegörs
genom att koppla den till det verkliga livet. Även McIntosh (2010) anser att lärare bör koppla
bråkuttryck till situationer i vardagen som elever kan relatera till. Naiser m.fl. (2003) menar
även att bråkundervisning kan göras mer tillfredsställande för elever om den är mer
elevcentrerad. Detta då undervisning i bråk blir mer meningsfull om elever ges möjlighet att
konstruera sin egen kunskap och idéer. Yearley och Bruce (2014) belyser också att
elevcentrerad undervisning är nyttigt ur aspekten att det är bra att elever får lösa sina egna
missförstånd vilket skapar förståelse hos elever. Utifrån detta finns en samstämmighet i att en
verklighetsanknuten och elevcentrerad inställning hos lärare, vid planering och genomförande
av bråkundervisning, är något som forskare är överens om hjälper elevers bråkutveckling.
Resultat från flera studier (Naiser m.fl., 2003; Fonger m.fl., 2015; Son, 2011) visar att det är
en fördel om bråkundervisningen är nära förknippad med elevers vardagsliv, vilket också
stärks av Boaler (2014) och McIntosh (2010).
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6.3 Avslutning
I den här litteraturstudien har forskning granskats vad gäller elevers svårigheter som visar sig
på området bråk, samt hur lärare kan arbeta med sin undervisning för att underlätta elevers
förståelse för bråk.

Den första frågeställningen gällande elevers eventuella svårigheter i bråkundervisning har
besvarats i vår resultatdel. I resultatdelen framgår det bland annat att svårigheter för icke
stambråk grundar sig i täljare och nämnare som elever ser som svårförståeligt. Resultat visar
även på vissa svårigheter vad gäller beräkningar och jämförelser av bråkuttryck. Vidare visar
litteraturstudiens resultat att alla forskare inte är eniga vad gäller elevers svårigheter för bråk,
då forskarnas resultat visar på olika problemområden som elever möter.

Den andra frågeställningen, som handlar om hur lärare kan underlätta elevers förståelse för
bråk, har likt den första frågeställningen även den besvarats i vår resultatdel. Gällande hur
undervisningen ska bedrivas framgår det att lärare bör undvika ett traditionellt
förhållningssätt. Variation ska främjas i klassrummet, där användning av praktiskt material är
en gynnsam metod. Lärare ska engagera och aktivera elever, vilket praktiskt material främjar.
Inom praktiskt material lyfts även spel som väsentligt att använda för att utveckla en
förståelse för bråk. Dock ska lärare vara försiktiga med att endast använda spel eftersom
metoder för hur elever ska gå tillväga inte utvecklas vid spelanvändning. Tallinjer lyfts som
något användbart att använda för att presentera bråk på flera olika sätt, då det visar på
sambandet mellan hela tal, procentform, decimalform och bråkform. Elever ska dela med sig
av sina kunskaper till varandra, på så vis utvecklar de en bredare förståelse och hittar fler sätt
att lösa uppgifter på. Att undervisningen är verklighetsanknuten och elevcentrerad ses som
gynnsam, då koppling till vardagslivet både motiverar och blir mer tillfredställande. Täljaren
och nämnarens innebörd diskuteras som kritisk då de ses som grundläggande delar för att
förstå bråk.

Avslutningsvis ger den här litteraturstudiens resultat en positiv inverkan på oss som blivande
lärare men även för verksamma lärare. Att exempelvis ha insikt i vad elever har för
svårigheter i bråk kan hjälpa lärare att motverka dessa. Genom att ha tagit del av hur lärare
kan underlätta elevers förståelse för bråk så har vi skapat en bredare repertoar för att kunna
lyckas som framtida undervisare i bråk i vår kommande profession.
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6.3.1 Framtida forskning
Då fokus i den här litteraturstudien har varit att undersöka hur lärare undervisar om bråk i
årskurs 4-6 samt vilka svårigheter elever möter i samband med området bråk, så vore det
intressant för oss som blivande lärare i matematik att själva få se och undersöka hur
bråkundervisning går till i verkligheten. Den här litteraturstudien har låtit oss ta del av
forskning som andra har gjort men att få en egen bild av det hela via egen forskning skulle
bredda våra kunskaper och insyn inom området ytterligare. Således vore det intressant att få
undersöka och observera undervisning. Det skulle även vara intressant att ta del av hur elever
resonerar genom att intervjua elever för att förstå deras svårigheter och på så vis kunna
motverka dessa. I den här litteraturstudien listar vi även användning praktiskt material som en
framgångsrik metod i bråkundervisning, således vore det i framtiden intressant att pröva detta
i verkligheten.
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8. Bilaga 1
Johans reflektion
Jag är en lärarstudent vid Linköpings Universitet som studerar för att bli lärare i årskurs 4-6.
Denna konsumtionsuppsats gjorde jag tillsammans med min skrivpartner Fredrik fullständigt
från början till slut. Vi har haft ett välfungerande samarbete där vi träffats och arbetat med
varandra under hela arbetets gång för att på bästa möjliga sätt ta oss framåt. Vi såg detta som
en bättre strategi än att sitta var för sig. Artikelsökningen skedde tillsammans men vid varsin
dator. Vi diskuterade de potentiellt användbara artiklarna för att ta oss vidare. Sedan delade vi
upp artiklarna i hälften var när de skulle läsas. Då skrevs sammanfattningar på respektive
artiklar, och sedan diskuterade vi dessa samt satte oss in i varandras. Resterande del av
arbetsprocessen skedde även det tillsammans, då både analys av artiklar samt skrivandet av
hela arbetet genomfördes ihop.

34

9. Bilaga 2
Fredriks reflektion
Jag är en lärarstudent vid Linköpings Universitet som studerar för att bli lärare med inriktning
årskurs 4-6. Denna konsumtionsuppsats gjorde jag ihop med min arbetskollega Johan
fullständigt från början till slut. Vi har träffats och arbetat med varandra under hela arbetets
gång för att på bästa möjliga sätt ta oss framåt. Vårt val av denna strategi gjordes då vi ansåg
det vara bättre än att sitta var för sig. Artikelsökningen skedde tillsammans men vid varsin
dator. Vi diskuterade de potentiellt användbara artiklarna för att ta oss vidare. Därefter delade
vi upp artiklarna i hälften vardera när de skulle läsas. Då skrevs sammanfattningar på
respektive artiklar och sedan diskuterade vi dessa samt satte oss in i varandras. Resterande del
av arbetsprocessen skedde även det tillsammans då både analys av artiklar samt skrivandet av
hela arbetet genomfördes tillsammans.
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