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Abstrakt 
Det här är en systematisk litteraturstudie med inriktning mot skolans lägre åldrar. 
Studiens syfte är att undersöka vilka svårigheter eleverna möter när de arbetar med 
området bråk i matematiken. Vidare syftar den även till att synliggöra var i 
förflyttningen från ett konkret till ett abstrakt arbetssätt det är som svårigheterna främst 
uppstår. För att svara på studiens syfte och frågeställningar grundar sig studien i flertalet 
vetenskapliga publikationer. Resultatet av studien synliggör flertalet svårigheter 
eleverna möter, samt att det finns en variation angående var i förflyttelsen de uppstår. 
Utifrån resultatet är det främst i ett visst stadie svårigheterna uppstår, dock beskrivs det 
vidare att det inte alltid är där som svårigheterna synliggörs. Studien redovisar även 
lärarens betydande roll för att eleverna ska bli motiverade och finna mening med sin 
bråkräkning.  
 

Nyckelord 
Bråkräkning, konkret, abstrakt, svårigheter, concrete level, semiconcrete level, 
semiabstract level, abstract level, the gap. 
 

Begreppsdefinition  
Nedan definieras några av de centrala begrepp som är återkommande i studien.  
 
Bråk 
Bråk uttrycker formen a/b. Ett tal som uttrycks i bråk står skrivet i bråkform och består 
av en nämnare, en täljare och ett bråkstreck som skiljer dem åt. Täljaren placeras 
ovanför bråkstrecket och nämnaren placeras under bråkstrecket. Vid bråket är alltså a 
täljare och b nämnare (Kieselman & Mouwitz, 2008).  
 
Konkret 
I denna studie kommer begreppet konkret användas då vi pratar om konkret material 
inom matematiken. Konkret material är ett fysiskt material som stödjer elevernas 
förmågor att lösa tal (Heddens, 1986). 
 
Abstrakt 
I följande text är begreppet abstrakt kopplat till matematiken och syftar åt när det 
matematiska innehållet kommuniceras genom siffror och symboler (Heddens, 1986). 
 
Förflyttning 
Begreppet förflyttning kommer i denna studie användas när eleverna rör sig från ett 
visst stadie i den valda teorin till ett annat, exempelvis när de lämnar semioncrete level 
för att gå vidare till semiabstract level. Begreppen semioncrete level och semiabstract 
level redovisas i den teoretiska bakgrunden (Heddens & Speers, 1992). 
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1.    Inledning 
Bråkräkning är det område där flest elever stöter på problem (Zhang, Clements & 
Ellerton, 2014). Trots ett stort antal studier som försöker komma till rätta med 
problemen, kvarstår faktum att det fortfarande ses som ett problemområde. En 
avgörande anledning till att forskning har svårt att ringa in problematiken skulle kunna 
vara områdets komplexitet.  
 
Bråk är en del av de rationella talen och har stor roll i elevernas närmande mot algebra. 
Cramer och Wyberg (2009) menar att undervisa om bråk är en stor utmaning pedagoger 
ställs inför och det är av stor vikt att identifiera vilka svårigheter området för med sig. 
En av svårigheterna som nämns är elevernas problematik med att skapa mentala 
representationer, vilket leder till att de inte ser kopplingen mellan det konkreta och det 
abstrakta. För att utveckla dessa förmågor behöver eleverna möta bråk i olika 
representationsformer. Shin och Bryant (2015) menar att eleverna behöver skapa en 
förståelse för bråk för att komma vidare i sin matematikutveckling. Detta 
överensstämmer med Mills (2011) som hävdar att eleverna måste förstå innebörden av 
del och helhet samt att en helhet kan delas upp i mindre delar. Vidare menar Mills att 
elever som inte kan generalisera heltal får svårt att gå vidare i sitt användande av 
bråktal.  
 
I läroplanens centrala innehåll ingår bråk redan för årskurserna 1 - 3 och får sedan större 
utrymme när eleverna går i årskurs 4 - 6. Enligt kursplanen ska eleverna när de slutar 
årskurs 6 vara väl bekanta med rationella tal och dess egenskaper. Rationella tal 
definieras som de “tal som är en kvot av två heltal, varav det andra inte är noll” 
(Kiselman & Mouwits, 2008, s. 51). Eleverna ska då kunna koppla rationella tal i sitt 
vardagsliv samt räkna med rationella tal. Dessutom ska eleverna kunna strategier för att 
räkna med algebra. Eleverna behöver behärska bråk för att uppnå de kunskapskrav som 
innefattar att de ska ha utvecklat grundläggande kunskaper om bråktal när de går ut 
årskurs 3. Även i läroplanen för grundskolan framgår det att elever i årskurs 1-3 ska 
arbeta med bråkräkning. I det centrala innehållet tydliggörs att eleverna ska arbeta med 
området som del av helhet, del av antal, hur delarna benämns och hur de kan kan 
användas i enkla bråk samt hur bråktal förhåller sig till naturliga tal. Eleverna ska även 
ha vetskap om bråktal och dess användning i vardagliga sammanhang (Skolverket, 
2016).  
 
Med ovanstående i åtanke samt genom egna erfarenheter av lärande och undervisning 
ses bråk som ett komplext område. Detta är anledningen till att vi intresserat oss för att 
genomföra en studie där vi undersöker vad det är med tal i bråkform som är svårt för 
eleverna och var i inlärningsprocessen från det konkreta till det abstrakta dessa 
svårigheter uppstår. Eftersom eleverna redan i de lägre åldrarna behöver behärska bråk 
för att nå kunskapskraven och för att kunna gå vidare i sin utveckling, är det av stor vikt 
att vara medveten om dessa aspekter. Detta behövs för att ge eleverna en så stadig grund 
som möjligt att bygga vidare sina matematikkunskaper på.  
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2.   Syfte och frågeställning 
 
2.1  Syfte 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka vilka svårigheter 
eleverna kan möta, samt var dessa svårigheter uppstår när elever går från ett konkret 
arbetssätt till ett abstrakt arbetssätt gällande bråkräkning inom matematik.  
 
2.2  Frågeställningar 

•   Utifrån tidigare forskning, vilka svårigheter kan eleverna möta inom 
bråkområdet när de förflyttar sig från det konkreta till det abstrakta? 

•   Om de möter några svårigheter, var i förflyttningen är det främst som  
dessa svårigheter uppstår? 
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3.   Teoretisk bakgrund 
Det finns flera sätt att belysa förflyttningen från ett konkret till ett abstrakt arbetssätt. 
Några av de forskare som behandlar området är bland annat Piaget, Bruner och 
Heddens. Piagets utvecklingsteori grundas i att människor behöver skapa sig förståelse 
av sin omvärld. För att skapa sig förståelsen behöver gamla erfarenheterna kompletteras 
med nya, vilket kan ske på två sätt. Det ena är genom vad Piaget benämner som 
assimilation. Det innebär att de nya erfarenheterna överensstämmer med personens 
tidigare erfarenheter, och därmed läggs till utan att omprövningar krävs. Ett exempel på 
detta är då elever tidigare arbetat med bråktal som representeras med hjälp av fysiskt 
material. Nu får de istället visuella representationer som bygger vidare på tidigare 
kunskaper som eleverna har befäst i det tidigare konkreta stadiet. Det andra sättet Piaget 
nämner är genom ackommodation. Det innebär att att de nya erfarenheterna inte 
stämmer överens med de tidigare vilket leder till att de tidigare erfarenheterna behöver 
omstruktureras och omprövas. För att återgå till tidigare exempel där eleverna gradvis 
ökade sin kunskap genom assimilation handlar ackommodation istället om att elever 
möter nya representationsformer. Exempelvis kan detta vara att elever innan har mött 
bråk inom visuella representationsformer som tydligt visat del av helhet. Nu möter 
eleverna istället en tallinje. Eleverna ställs då inför nya representationer som inte bygger 
på tidigare kunskap. När eleverna nu inte kan se kopplingen mellan de båda 
representationsformerna måste de ompröva sina föreställningar, vilket kallas för 
ackommodation (Heddens & Speers, 1992).   
 
Piaget utförde observationer över hur människor lär sig och kom fram till att utförande 
av operationer är grundläggande. Med operationer menas att eleverna utför handlingar 
som de sedan kan resonera kring, vad de gjorde och varför de gjorde det. Han delade in 
barns kognitiva utveckling i fyra olika stadier; senso- motoriska stadiet, preoperatioenlla 
stadiet, konkreta operationernas stadium och formella operationernas stadium. De två 
sista stadierna inträffar mellan åldrarna 7-12, samt från 12 år och uppåt och riktar sig till 
en övergång från konkreta till abstrakta operationer (Heddens & Speers, 1992).   
 
Även Bruner har framfört en teori gällande förflyttelsen från konkret till abstrakt. Hans 
teoretiska förklaringsmodell, concrete-pictorial-abstract, fortsättningsvis benämnd som 
CPA, bygger på att eleverna gradvis förflyttar sig från det konkreta till det abstrakta. I 
första stadiet, the concrete stage, använder sig eleverna av konkret material som de kan 
laborera med, exempelvis klossar. Enligt Bruner ska konkreta material alltid användas i 
början av ett nytt inlärningsområde. Det andra stadiet, även kallat the pictorial stage 
eller semikonkreta, innebär en förflyttning från att använda det konkreta materialet till 
att istället använda  exempelvis bilder och tallinje. Syftet med att använda sig av detta 
steg är att det ska fungera som en bro över till det abstrakta. Det sista stadiet i Bruners 
teori är the abstract stage.  I detta stadie används symboler och ord som 
representationsform. Det är svårt för eleverna att förstå det abstrakta stadiet om de inte 
får arbeta med det konkreta och semikonkreta samtidigt vid sidan av (Bruner, 1966). 
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Med utgångspunkt i Piages teorier om inlärning och Brunners teorier om CPA-modellen 
har Heddens och Speers (1992) framfört en teori gällande förflyttningen från det 
konkreta till det abstrakta. Heddens hänvisar till Piaget och menar att eleverna ska gå 
igenom olika stadier som bygger på varandra, detta för att utveckla sina kunskaper och 
gå vidare i matematikutvecklingen. Även Bruners teori grundar sig i att eleverna ska gå 
igenom olika stadier som bygger på varandra. En betydelsefull skillnad mellan Heddens 
och Bruners teorier är att Heddens har delat upp the pictorial stage i semiconcrete level 
och semiabstract level. Han menar att i semiabstract level förflyttas elevernas fokus från 
visuella representationsformer och byts ut mot mer abstrakta presentationer, vilket leder 
till ett närmande av slutliga abstract level. En annan utmärkande skillnad mellan de 
båda teorierna är att Heddens valt att benämna semiconcrete level och semiabstract level 
som the gap. En vidare förklaring av the gap ges nedan. Heddens teori har valts då 
denna studie syftar till att undersöka vilka svårigheter eleverna möter när de förflyttas 
från det konkreta till det abstrakta och var svårigheterna uppstår.  
 
3.1  Heddens teori 
Likt Bruner (1966) grundar Heddens (1986) sin teori i att eleverna successivt lär sig 
matematik från det konkreta till det abstrakta. Detta sker genom olika stadier eleverna 
tar sig genom. I varje stadie möter eleverna olika representationsformer som bygger på 
varandra och gradvis tas material bort för att utmana eleverna. För varje stadie minskar 
alltså konkretiseringen och abstraktionen ökar. De olika stadierna i teorin benämner 
Heddens som concrete level, semiconcrete level, semiabstract level och abstract level. 
Enligt Heddens behöver eleverna möta alla dessa stadier och låta det ta sin tid. Detta för 
att eleverna ska kunna skapa sig en djupare förståelse för fenomenet.  
 
Heddens förklarar att det finns en fallgrop i lärande som han benämner som the gap. 
Här riskerar eleverna hamna om de inte befäster kunskapen och skapar sig en djupare 
förståelse. För att undvika att hamna i dessa svårigheter hänvisar Heddens till Piagets 
tankar gällande assimilation och ackommodation, det vill säga att eleverna ska ges 
möjlighet att pröva och ompröva sina erfarenheter. Detta sker när eleverna förflyttas 
mellan de olika stadierna men även genom att pedagogerna ställer frågor till eleverna 
som utmanar deras tankeprocesser. Frågorna bör fokusera mer på hur och varför, istället 
för vad.  Genom frågor ges elever stöttning som kan leda till att de undviker hamna i the 
gap (Heddens, 1986).  
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Figur 1: Nedan visas Heddens modell där han beskriver vägen från det konkreta till det abstrakta matematiska 
tänkandet. Han delar in detta i fyra stadier som ska ta eleverna till det abstrakta tänkandet och minska det så kallade 
the gap (Heddens, 1986). 

 
3.1.1 Concrete level 
Först beskriver Heddens konkreta representationsformer. Eleverna får möta fysiskt 
material för att kunna skapa sig en förförståelse. Detta genom att de får  se och ta på det 
konkreta materialet, samt utföra laborationer med det. När eleverna sedan går vidare till 
de nästkommande stadierna har de skapat sig en inre bild av det fysiska materialet. Det 
kan sedan kopplas ihop med det nya materialet de möter i de andra stadierna (Heddens, 
1986).  
 
3.1.2 Semiconcrete level 
Det andra stadiet i Heddens modell är semikonkreta representationsformer. Här går 
eleverna vidare från att arbeta med det fysiska materialet till att arbeta med visuella 
representationer, såsom bilder på det fysiska materialet eleverna är vana att möta. 
Heddens menar att arbete med semikonkret material underlättar för eleverna när de ska 
ta sig till den abstrakta stadiet, då fungerar materialet som en bro över det han benämner 
som the gap (Heddens, 1986). 
 
3.1.3 Semiabstract level 
När eleverna arbetar med semiabstrakta representationsformer möter de även nu visuella 
representationer. Dessa representationer är nu utan en direkt koppling till det 
ursprungliga fysiska materialet som de tidigare har mött. Exempelvis har eleverna 
tidigare arbetat med äpplen men nu symboliseras äpplena istället genom fem streck, se 
figur 2. Bilderna eller symbolerna liknar alltså inte det som de egentligen representerar 
vilket gör att eleverna nu närmar sig teorins sista stadiet (Heddens, 1986).  
 
3.1.4 Abstract level 
Det sista stadiet i Heddens modell är när eleverna arbetar med abstrakta 
representationsformer. Stadiet innefattar att det matematiska innehållet kommuniceras 
genom siffror och symboler. Stadiet har uppnåtts när eleverna ser de matematiska 
symbolerna och förstår betydelsen av dem utan att ta hjälp av de övriga stadierna 
(Heddens, 1986). 
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Figur 2: Hur de olika stadierna i Heddens modell kan se ut.  

 
3.2 Operationalisering  
Heddens fyra stadier kommer att användas som utgångspunkt vid läsningen av tidigare 
forskning. Svårigheterna som belyses i publikationerna kommer att kategoriseras efter 
Heddens fyra stadier. Kategoriseringen görs för att granska de svårigheter eleverna 
möter, samt var i Heddens förklaringsmodell de uppstår.  
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4. Metod 
En systematisk litteraturstudie är en studie som genomförs genom att granska artiklar 
och systematisk analysera dessa utifrån en bestämd analysmetod. Efter att flertalet 
vetenskapliga publikationer granskats och analyserats ska dessa komma fram till ett 
resultat (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). I följande kapitel presenteras 
hur litteratur till den systematiska litteraturstudien sökts och valts ut. Under första 
rubriken kommer metoden för studien att presenteras. Därefter presenteras vart 
publikationerna funnits och vilka databaser som använts. Vidare presenteras hur 
litteraturen valts ut och begränsats genom ett manuellt urval. Slutligen kommer övrig 
litteratur att motiveras, analys- och resultatmetod skrivas fram, samt etiska riktlinjer 
presenteras. 
 
4.1 Insamlingsmetod 
Vid insamlandet av artiklar och avhandlingar till studien har sökbasen ERIC använts. 
Utöver insamlingen via databasen har viss litteratur inhämtats genom ett manuellt urval 
från referenslistor. Sökningarna har genomförts vid flertalet tillfällen och olika sökord 
har använts för att hitta relevant litteratur som har kopplingar till frågeställningarna. 
Några av sökningarna i ERIC har avgränsats för att inte ge ett för stort utfall av resultat. 
Nedan följer en förklaring över några av sökningar i databasen samt av de manuella 
sökningarna. För att få en mer ingående överblick över sökningarna som genomförts 
redovisas dessa i bilaga A.  
 
4.1.1 Databassökning 
När en systematisk litteraturstudie genomförs utgår studien från tidigare forskning av 
området. För att få ett så trovärdigt resultat som möjligt är det av stor vikt att en mängd 
forskning studeras (Eriksson et al., 2013). För att finna denna litteratur har sökningar 
genomförts i sökbasen ERIC. ERIC valdes då det är en sökbas där litteraturen är 
kopplad till undervisning. Sökningarna har genomförts vid olika tillfällen och olika 
sökord samt avgränsningar har använts. Genom att avgränsa sökningarna till litteratur 
som blivit peer reviewed utesluts litteratur som inte blivit vetenskapligt granskad, vilket 
leder till att studien bygger på en vetenskaplig grund. Sökningarna har genomförts vid 
två huvudsakliga tillfällen och redovisas i sökschemat, se bilaga A. För att avgöra om 
publikationerna anses relevanta till denna studie har flertalet aspekter tagits i beaktande, 
dessa redovisas under manuellt urval. Under första tillfället användes först All(fraction 
education). Sökningen gav ett stort antal träffar och begränsades därför till peer 
reviewed, de senaste fem åren och grundskoleutbildning. Sökningen gav 40 träffar och 
utifrån dessa valdes en artikel ut. Därefter fortsatte sökningen och sökorden bestod då 
av All(fractions) AND All(difficulties) och begränsades till texter som blivit peer 
reviewed. Sökningen resulterade i 116 träffar. Av dessa valdes sedan fem vetenskapliga 
texter ut som ansågs relevanta till studien. Under första söktillfället genomfördes även 
en sökning där konkret och abstrakt lades till, då studien syftar åt att identifiera var i 
förflyttningen mellan de båda svårigheter uppstår. Sökningen såg då ut som följande; 
All(fractions) AND All(concrete) AND All(abstract) AND All(difficulties). Genom att 
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lägga till abstrakt och konkret till sökningen resulterade det i 5 sökträffar, varav en av 
dessa ansågs relevant till studien. 
 
Under andra söktillfället dominerade All(fractions) AND All(concrete) sökningarna. 
Även dessa var avgränsade till peer review vilket resulterade i 51 träffar. Utifrån dessa 
träffar valdes sedan fyra ut till undersökningen. För att identifiera begreppet bråk 
gjordes en sökning innehållande All(fractions) AND All(meaning). Utifrån sökningen 
valdes två artiklar ut. En av de båda valdes sedan bort och ersattes med en fysisk bok, se 
under rubriken övrig litteratur. Utöver dessa sökningar har även ett fåtal manuella 
sökningar genomförts, dessa har kommit till utifrån funna artiklar och avhandlingars 
referenslistor.  
 
4.1.2 Manuellt urval 
Vid varje sökning uteslöts artiklar. Vid en första översikt var flertal artiklar intressanta. 
Efter att huvudrubrik och abstrakt lästs, kunde flertalet artiklar väljas bort då de inte 
längre ansågs vara relevanta till frågeställningarna. I vissa fall var publikationen 
fortfarande relevant efter att abstraktet lästs. När hela artikeln sedan lästes igenom gav 
inte litteraturen svar på frågeställningarna. Publikationen plockades då bort eftersom 
den inte längre var relevant till frågeställningarna. Dessa begränsningar gjordes för att 
studien inte skulle bli alldeles för stor och fler frågeställningar skulle behöva läggas till.  
 
Ytterligare material plockades bort efter sökningarna. Främst har artiklar med ett 
gammalt publiceringsdatum uteslutits, då de inte ansets vara relevanta till dagens 
skolundervisning. Andra aspekter som spelat roll då litteratur har uteslutits är till vilken 
årskurs litteraturen berör. Denna studie begränsar sig till skolans lägre åldrar och därför 
har publikationer som vänder sig till högre skolår exkluderats från studien.  
 
Vid urvalet av publikationer som valdes att tas med till studien strävades det efter att 
hitta relevanta begrepp som berör studien. Begrepp som togs i beaktning är svårigheter 
med bråkräkning. Detta för identifiering av de svårigheter som elever kan stöta på då de 
ska lära sig om bråk. Inom detta område var det viktigt att identifiera vanligt 
förekommande svårigheter för eleverna. Undervisning var ett begrepp som togs hänsyn 
till under letandet av artiklar. Detta för att peka på vilken sorts bråkundervisning som är 
mest vanligt förekommande för elever i dessa åldrar. Även för att peka på vilken 
eventuell problematik eleverna kan möta vid denna typ av undervisning. Konkret och 
abstrakt är centrala begrepp i denna studie. Därför har det lagts stor vikt av att titta på 
dessa begrepp för att identifiera svårigheter med det konkreta lärandet samt vilka 
svårigheter det finns i det abstrakta lärandet. Baserat på frågeställningarna valdes dessa 
begrepp ut för att skapa så hög validitet som möjligt och att studien besvarar det som 
den är tänkt att svara på utifrån de frågeställningar som skrivits.  
 
4.1.3 Övrig litteratur 
I denna systematiska litteraturstudie är publikationer från databasen ERIC dominerande. 
Dock har ytterligare källor valts att användas för att förstärka studiens innehåll. Att hitta 
ytterligare litteratur från redan lästa källor kan beskrivas som ett nominerat urval 
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(Eriksson et al., 2013). Ett nominerat urval har använts i denna studie för att skapa 
ytterligare kunskap och fördjupning inom bråkräkning. Ett exempel på detta är Heddens 
och Speers (1992) fysiska bok Today´s mathematics: concepts and methods in 
elementary school mathematics som har använts för att förstärka och förklara studiens 
teoriavsnitt. I teoriavsnittet har även vad Eriksson et al. (2013) skulle beskriva som ett 
strategisk urval använts, ett strategiskt urval beskrivs som att man tar med ytterligare 
relevant fakta inom ämnet och använder sig utav tidigare fakta och forskare som forskat 
inom detta. I teoriavsnittet beskrivs Piaget och Bruner som forskare där Heddens teori 
utgår ifrån. Ytterligare manuella sökningar som skett i studien är bland annat läroplanen 
som har använts för att förstärka ämnets relevans samt vikten av att eleverna behärskar 
bråk och bråkräkning. Detta för att bevisa att bråkräkning idag är en grundpelare inom 
den svenska matematikundervisningen. Totalt har femton artiklar från sökbasen ERIC 
valts ut. Ytterligare tre från ett nominerat urval samt fyra från ett strategiskt urval har 
valts ut. Den litteratur som utgör grunden till studiens analys går att finna under bilaga 
B.  
 
4.2 Analysmetod och reslutskrivning 
Vid en första genomläsning av litteraturen har fokus legat på vilka generella svårigheter 
som beskrivs i de olika publikationerna. Därefter har de behandlats utifrån Heddens 
(1986) teori för att synliggöra var svårigheter uppstår för eleverna när de går från ett 
konkret till ett abstrakt arbetssätt. Totalt har 15 vetenskapliga artiklar sammanfattats 
utifrån teorins fyra stadier, samt utifrån generella svårigheter. Ett kategoriseringsschema 
med rubrikerna generella svårigheter, concrete level, semiconcrete level, semiabstract 
level och abstract level användes, se bilaga B. Detta för att skapa en tydlighet över vad 
de olika författarna behandlar i sina publikationer. När texterna lästes skrevs en 
sammanfattning som sedan placerades in i kategoriseringsschemat under den berörda 
rubriken. När all litteratur behandlats och kategoriserats har likheter och skillnader, 
mellan vad författarna behandlat, granskats. Genom kategoriseringarna belyses 
författarnas olika vinklar av det berörda områdets problematik. Med hjälp av 
kategoriseringsschemat har sedan resultatet skrivits fram. De olika stadierna i teorin är 
rubriker i resultatdelen, vilket har gjorts för att kunna besvara frågeställningen gällande 
var svårigheterna uppstår. Semiconcrete level och semiabstract level har valts att skriva 
ihop till en gemensam rubrik. Detta då de generella svårigheterna är liknande för de 
båda stadierna. De generella svårigheterna följs sedan av svårigheter inom specifika 
arbetsformer. Dessa arbetsformer har delats upp i semiconcrete level och semiabstract 
level. Trots att de generella svårigheterna skrivs samman är uppdelningen betydelsefull 
för placeringen av var svårigheterna uppstår. Detta för att få ett tydligare svar på 
frågeställningen. Resultatet består av två delar. Först synliggörs generella svårigheter 
inom bråkräkning. Därefter kategoriseras de utifrån stadierna i Heddens (1986) 
förklaringsmodell. 
 
4.3 Etiska överväganden 
Vid genomförandet av en systematisk litteraturstudie finns etiska överväganden att ta i 
beaktande. En av dessa är att all litteratur som analyserats även redovisas och resultaten 
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av dessa presenteras, oavsett om de stämmer överens med tidigare forskningar eller inte. 
Detta görs för att få en objektiv studie som inte påverkas av några hypoteser om hur 
resultatet ska bli. För att få fram ett så tillförlitligt resultat som möjligt har litteratur som 
blivit vetenskapligt granskad valts till studien, den har alltså blivit så kallad peer 
reviewed. Även begränsningarna till aktuell forskning har skett för att öka 
tillförlitligheten och relevansen i de valda artiklarna. Då studien baseras på tidigare 
forskning är det av stor vikt att undvika plagiat. Detta görs genom korrekta referenser av 
både litteratur och figurer som används. Studien granskas även av urkund vilket 
försäkrar att studien inte är plagierad (Vetenskapsrådet, 2017). 
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5. Resultat 
Resultatet utifrån den systematiska litteraturstudien belyser svårigheter eleverna möter 
när de förflyttar sig från ett konkret arbetssätt till ett abstrakt arbetssätt, gällande 
bråkräkning inom matematik. Metoderna som granskats har många fördelar men då 
denna studie syftar till att belysa just svårigheter presenteras dessa i resultatet.  
 
5.1 Svårigheter eleverna möter 
Bråkräkning beskrivs som ett av det mest problematiska momentet inom 
matematikundervisning där de allra flesta elever stöter på svårigheter (Mills, 2011; Sari, 
Juniati & Patahudin, 2012; Witherspoon, 1993; Zhang et al., 2014).  
 
Sari et al. (2012) menar att “Fractions varied meanings is one of the causes of 
difficulties in learning fractions” (s.17). Även Zhang et al. (2014) belyser att bråkets 
olika representationsformer är en av anledningarna till att elever kan möta svårigheter 
med bråkinlärning. Att enbart arbeta utifrån en representationsform är utifrån den valda 
teorin något som kan leda till att eleverna hamnar i the gap. Teorin förespråkar att 
kunskap måste bygga på varandra och eleverna gradvis måste lära sig något nytt genom 
nya representationsformer (Heddens, 1986). Författarna förklarar fortsättningsvis att 
svårigheter inom bråk ofta beror på att eleverna inte kan verklighetsförankra 
bråkräkning till sin vardag och inte överföra den bråkkunskap de besitter till verkliga 
livet.  Likt föregående författare menar Shin och Bryant (2015) att svårigheter uppstår 
när eleverna inte kan visualisera bråktal och därmed inte kan se bråkets innebörd. 
Rodrigues, Dyson, Hansen och Jordan (2016) beskriver att elever har svårt att se bortom 
hela tal samt svårt att förstå bråkräkning om eleverna inte kan sätta in det i en 
meningsfull kontext.  
 
Shin och Bryant (2015) beskriver att när det kommer till bråkinlärning kan eleverna 
besitta problematik med att se mönster, likheter och storleksordning. Rodrigues et al, 
(2016) beskriver ytterligare svårigheter som kan förekomma vid bråkinlärning. De 
hävdar att vissa elever fokuserar enbart på täljaren och inte ser bråket som en helhet 
tillsammans med sin nämnare.  

5.2 Svårigheter med the concrete level 
Hunt, Nipper och Nash (2011) beskriver att arbeta med vad teorin kallar för concrete 
level är fördelaktigt då eleverna lättare kan skapa sig en meningsfull bild av 
bråkräkning. Thompson (1994) hävdar att om bråk tillsammans med material sätts i rätt 
kontext kan detta vara en stor fördel för eleverna. Vidare förklarar han att konkret 
material inte har någon betydelse förrän det sätts i ett relevant sammanhang. Detta 
beskriver Thompson (1994) genom “Evidently, just using concrete materials is not 
enough to guarantee success. We must look at the total instuctional enovironment to 
understand effective use of concrete” (s.2). Därefter beskrivs att eleverna lätt kan 
missförstå det konkreta materialet ifall lärarenarbetar utifrån en förutbestämt modell 
som har en precis tanke om vad eleverna ska få ut genom att använda materialet. 
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Konkret material kan ha en begränsad åtkomst då det ofta bara visar en dimension av 
problemet. Ytterligare svårigheter av konkret material är att materialet ibland inte ses 
som lika utmanande som det abstrakta.Vid ett konkret räknande ser eleverna ibland inte 
talen vilket lätt leder till att eleverna inte förstår att det konkreta räknandet är 
sammanlänkat med det abstrakta räknandet (Hunt et al., 2011), detta kan då resultera att 
eleverna faller ner i det så kallade the gap. 
  
Caswell (2007) har tillsammans med sina elever räknat bråk konkret. Eleverna har fått 
lera som de ska skära upp efter de bråk som läraren efterfrågar. Caswell beskriver 
vikten av att eleverna måste arbeta både med både det konkreta och det abstrakta för att 
befästa kunskap. Enligt Heddens (1986) är detta fördelaktigt för att eleverna ska kunna 
röra sig emellan representationsformerna och undvika att hamna i the gap. Eleverna 
skär leran efter den bit som efterfrågas samtidigt som de skriver bråktalet. Detta för att 
bråkräkningen ska bli tvådimensionell, och befästa både det konkreta och abstrakta. 
Caswell hävdar att eleverna stöter på problem då de ska dela cirkelformade modeller 
som exempelvis pizzor med en ojämn nämnare. “This creates a challenge because the 
circular form of the pizza does not cut easily into fractions with an odd number of parts” 
(Caswell, 2007, s.15). Även Sari et al. (2012) belyser en kritisk aspekt med denna typ 
av uppgift. De menar att en del elever får svårt att se delarna som en enhet när de har 
skurit upp sin lerbit för att symbolisera bråket. De ser då var del för sig som en ny 
helhet istället för en del av en helhet.  
 
5.2.1 Brickmodellen 
Brickmodellen utgår från det Cramer och Wyberg (2009) benämner som Chip model. 
Brickmodellen innefattar att eleverna använder sig av brickor för att arbeta med tal i 
bråkform. Vid användandet av representationsformen anser författarna att en svårighet 
är när eleverna utför additioner. Vidare beskriver Cramer och Wyberg (2009) ett vanligt 
förekommande problem genom “thinking that a fraction is two numbers and not one is 
an example of one difficulty students have when first learning about fractions” (s.226). 
De menar att brickmodellen inte stödjer att eleverna måste hitta den gemensamma 
nämnaren innan de utför operationen. Istället har de bråktal A representerat med en 
grupp brickor och bråktal B representerat med en annan grupp brickor. När eleverna ska 
addera de båda talen lägger de ihop de båda grupperna och skapar på så vis bråktal C, se 
figur 3. Istället för att utföra en multiplikation för att finna en gemensam nämnare och 
därefter addera täljarna, utför de istället separata additioner med nämnarna för sig och 
täljarna för sig. Hunt et al. (2011) menar att det konkreta materialet ofta har ett 
begränsat användningsområde och att det är av stor vikt att göra sig medveten om när de 
olika materialen fungerar som ett stöd och när de istället försvårar elevernas fortsatta 
utveckling.  
 
  



  
 

 13 

 
Figur 3: Visar ett vanligt förekommande misstag vid additioner av bråk, där eleverna tagit hjälp av brickmetoden för 
utföra additionern 2/5+ 1/2.  

 
5.3 Svårigheter med the semiconcrete level och semiabstract level 
Att arbeta utifrån det teorin kallar för semiconcrete level och semiabstract level, det vill 
säga att arbeta visuellt, underlättar närmandet av det abstrakta. Likt concrete level finns 
det svårigheter inom de båda stadierna (Hunt et al., 2011).  Det är vanligt 
förekommande att eleverna endast möter ett fåtal representationsformer inom de båda 
stadierna och eleverna tenderar då att fastna i vissa modeller. Elevernas kunskaper 
gällande bråk brister då och de ser inte komplexiteten bråktal besitter. Detta 
överensstämmer med Whiterspoon (1993) som menar att “although these devices are 
worth exploring, if these are the only contexts in which students encounter fractions, the 
learn a small part of the underlying concepts” (s.482). Det uppstår då en problematik när 
eleverna sedan möter uppgifter med en annan utformning än den de är bekanta med. Det 
resulterar i att det blir svårt för eleverna att ta sig vidare i sin matematikutveckling (Shin 
& Bryant, 2015). För att kunna utföra beräkningar och se samband mellan bråk menar 
Sari et al. (2012) att eleverna behöver utveckla en bredare förståelse, vilket de får svårt 
för om de endast kommer i  kontakt med fåtalet modeller. Freeman & Jorgensen (2015) 
hävdar att eleverna ofta har befäst kunskapen vad de ska göra, men inte varför de gör 
det. När det kommer till semiconcrete level är den vanligast förekommande modellen 
areamodellen, vilken förklaras nedan (Sari et al., 2012; Zhang et al., 2015). Inom 
semiabstract level är tallinjen den vanligaste representationsformen för bråk (Heddens 
& Speers, 1992). 
 
5.3.1 Areamodeller 
Rodrigues et al. (2016) beskriver med hjälp av ett exempel i sin publikation ett vanligt 
förekommande problem. Sammy är en elev som går i årskurs sex. Han har stött på 
svårigheter då han ska beräkna en bråkuppgift. Uppgiften som han har fått tilldelad är 
följande: markera 1/3 av 6 boxar. Sammy tar sin penna och börjar markera vad han tror 
är 1/3 av de 6 boxarna. Han markerar totalt en ruta av de sex som finns som pappret och 
tar enbart hänsyn till täljaren i detta fall. Detta innebär att han inte befäst grundläggande 
kunskap inom bråkområdet och saknar förmågan att lösa rutinuppgifter inom bråk. Shin 
och Bryant (2015) förklarar ovanstående exempel som en grundläggande kunskap 
eleverna måste befäst  för att kunna räkna vidare inom bråkområdet. Shin och Bryant 
(2015) framför att “Without solid foundation in understanding these concepts students 
are doomed to continue struggling with higher level mathematics” (s.12). Vidare 
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beskriver författarna att elever som har problem med att skugga delar ofta 
besitter problem med att visualisera bråk. De framför även att elever som har problem 
med att visualisera bråktal även har problem med att lösa rutinuppgifter. Utifrån den 
valda teorin skulle Heddens (1986) beskriva dessa svårigheter som att eleverna inte har 
utvecklat sina tidigare kunskaper.  
  
Areamodeller tillhör Heddens semiconcrete level och är en dominerande modell inom 
bråkområdet i skolans lägre årskurser. Modellen fokuserar på att eleverna lär sig del av 
helhet och ofta görs detta genom att eleverna skuggar en angiven del av en helhet. Sari 
et al. (2012) belyser att “Although students can shading area represents a fraction, does 
not mean they really understand the meaning of a fraction as a whole” (s.17). 
Areamodellen fokuserar enbart på del av helhet och detta kan leda till problem då 
eleverna möter andra representationer av bråk. Ett kritiskt moment kan vara att 
modellen bidrar till att eleverna ser tal i bråkform som två tal istället för en enhet (Sari 
et al., 2012). Eleverna kan ofta räkna ut med hjälp av dessa modeller och skuggningen 
blir ofta rätt. Problemet är när de ska förklara varför de har skuggat just denna del av 
bråket. Eleverna vet ofta vad de ska göra men har en begränsad kunskap till att förklara 
varför de gör som de gör (Freeman & Jorgensen, 2015; Sari et al., 2012; Whiterspoon 
1993). Heddens (1986) uppmanar till att ställa frågor till eleverna som låter dem 
resonera kring sina operationer. Genom att ställa frågor utvecklas elevernas kunskaper, 
samt synliggör det vilka kunskaper de faktiskt besitter  
  
Areamodellen kan leda till svårigheter inom bråkräkning då eleverna ofta endast kan 
koppla bråk till just denna modell och kommer därmed inte i kontakt med bråk under 
andra omständigheter (Heddens, 1986; Zhang et al., 2015). Bråkräkning med  en 
representationsform kan begränsa elevernas kunskaper då eleverna lätt fastnar i denna 
modell. Whiterspoon (1993) menar att “if these are the only contexts in which students 
encounter fractions, they learn only a small part of the underlaying concepts” (s.428). 
Eleverna måste kunna se utanför areamodellen för att koppla bråk till sin vardag. Detta 
görs genom att de får komma i kontakt med olika representationsformer (Freeman & 
Jorgensen, 2015; Whiterspoon 1993; Zhang et al., 2015). 
 
Areamodellen stödjer en del av bråkets problematik, vilket leder till att elever i skolans 
lägre åldrar behöver befästa en djupare kunskap för att senare behärska beräkning av 
bråk. Om elever enbart använt areamodellen tidigare kommer problem att uppstå när de 
ska börja addera bråk med olika nämnare (Cramer & Wyberg, 2009). 
  
5.3.2 Tallinje 
Att använda sig av tallinjen underlättar övergången från det konkreta till det abstrakta 
(Shin & Bryant 2015). Sari et al. (2012) menar att tallinjen är ett mer abstrakt sätt att 
arbeta med tal i bråkform. Detta är ett tydligt exempel av vad Heddens (1986) skulle 
placera under stadiet semiabstract level. Att använda sig av tallinjen är fördelaktigt då 
“it help students understand that fractions are also numbers in the numbersystem” (Shin 
& Bryant, 2015, s.11). 
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Vid mötet med tallinjen finns flertalet svårigheter som kan leda till att eleverna hamnar i 
the gap. Rodrigues et al. (2016); Shin och Bryant (2015) samt Wong (2013) menar alla 
att eleverna har svårt för tallinjen då de saknar kunskapen om att bråktalen är delar av 
de hela talen och därför ska placeras mellan dessa. Ofta möter eleverna i semiconcrete 
level bråktal i form av saker som delas, så som pizza, paj och chokladkaka vilket leder 
till att de ser bråktal som föremål som del av helhet (Sari et al., 2012). Wong (2013) 
menar att “using number lines to explore fractions is confusing for many students as 
their knowledge is typically grounded in the part-whole or area model.” (s.15). När de 
nu befinner sig i semiabstract level och ska placera ut dessa tal på en tallinje stämmer 
det inte överrens med deras uppfattning av bråktal vilket försvårar för eleverna.  
 
Wong (2013) nämner flertalet svårigheter eleverna möter när de använder tallinjen för 
att arbeta med bråk. Nedan visas en figur för att förtydliga de svårigheter eleverna 
möter. Alla tallinjerna visar intervallen 0 - 1 och har en markering vid 3/4. I figur 4(a) 
visas hur tallinjen delats in i fyra proportionerliga delar, där varje del representerar 1/4. 
Genom att räkna varje del ges svaret att pilen sitter vid 3/4. I figur 4(b) har tallinjen 
istället delats av först på mitten och sedan har även den andra delen delats på mitten. 
Genom att räkna delarna har svaret 2/3 fåtts fram eftersom man inte tagit hänsyn till att 
de olika delarna måste vara lika stora. I figur 4(c) har de gått från att räkna de olika 
delarna tallinjen är indelad i till att istället räkna antalet markeringar på tallinjen. Då det 
krävs fem markeringar för att utmärka fyra delar ges svaret att pilen pekar på 4/5 istället 
för 3/4 (Wong, 2013).  
 

 
 

Figur 4: Figuren visar svårigheter med hur tallinjen utläses (Wong, 2013, s.16). 

Även Rodrigues et al. (2016) menar att många elever har svårigheter att läsa av 
tallinjen. Ett vanligt förekommande problem de möter är när tallinjen fortsätter förbi 1, 
se figur 5. När eleverna ska markera exempelvis 1/2 sätter de markeringen på 1 
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eftersom de delar linjen i avståndet mellan 0 och 2, istället för avståndet mellan 0 och 1. 
En annan svårighet som författarna nämner är att eleverna fokuserar på enbart täljaren 
istället för bråktalet som helhet, “focusing on the numerator and ignoring the 
denominator and the related whole.” (Rodrigues et al., 2016, s.135). När de då ska 
markera var bråktalet på tallinjen så hamnar bråk med hög täljare långt till höger medan 
bråk med låg täljare hamnar långt till vänster, detta eftersom de är vana vid att göra så 
när de arbetar med hela tal. Wong (2013) överensstämmer med författarna och menar 
även att eleverna ofta ser tallinjen som en helhet och då missar att de ska hålla sig inom 
ett visst område, i detta fall mellan 0 och 1. Detta är något som Cramer och Wyberg 
(2009) styrker som en svårighet eleverna möter när de arbetar med tallinjer.  
 
 

 
Figur 5: Tallinje som sträcker sig förbi 1. 

 
 
5.5 Svårigheter med the abstract level 
Abstrakt räkning är när det konkreta materialet tas bort och eleverna enbart räknar med 
matematiska symboler. Elever kan nu finna svårighet i att visualisera tal och kan inte 
sätta in bråkräkningen i ett vardagsnära perspektiv, en effekt av detta är att eleverna 
finner bråkräkning förvirrande och meningslöst (Mills, 2011; Freeman & Jorgensen, 
2015) 
  
Inom det abstrakta lärandet tillhör även kommunikation, vilket i detta stadie är extra 
viktigt för att ge eleverna en bred grund till kunskap. Shin och Bryant (2015) menar att 
“Instruction must go beyond teaching “tricks” for solving equations with fractions and 
focus on remediating misconceptions” (s.12). Läraren bör inte ge eleverna snabba vägar 
till lösningar utan eleverna måste tänka själva. Svårigheter kan uppstå ifall läraren 
uttalar bråk som exempelvis tre av fem istället för tre stycken femtedelar. Detta blir 
ännu tydligare vid utläsande av sju fjärdelar, hur kan man ta sju av fyra? Sju stycken 
fjärdedelar bli då mer förståeligt för eleverna (Thompson, 1994). Ytterligare svårigheter 
inom the abstract level kopplat till kommunikation kan vara lärarens förhållningssätt till 
bråkräkning. Lärarens kunskap inom bråkräkning speglas av på eleverna (Steenbrugge, 
Lesage, Valcke & Desoete, 2017). Ytterligare en fallgrop inom abstrakt bråkräkning kan 
vara hur läraren kommunicerar innehållet till eleverna. Heddens och Speers (1992) 
beskriver ett vanligt förekommande problem när läraren på tavlan visar en viss uppgift, 
eleverna följer noggrant efter läraren och de räknar tillsammans ut talet på tavlan. 
Vidare menar Heddens att när detta sker ställs inga frågor om varför man gör just på det 
viset, vilket  leder till att eleverna får bristande kunskaper. Läraren bör inte ge eleverna 
genvägar till kunskap eftersom eleverna då inte befäster den kunskap som behövs för att 
behärska och förstå den angiven uppgiften (Shin & Bryant, 2015). Den valda teorin 
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förespråkar att med hjälp av kommunikation underlättas det för eleverna att förflytta sig 
mellan de olika stadierna, “teachers can also help students bridge the gap by carefully 
asking questions” (Heddens, 1986, s.14). Meningsfull kommunikation är av stor vikt då 
man vill hjälpa eleverna att lyckas inom sin matematikundervisning (Peled & Segalis, 
2005). 
  
Svårigheter som uppstår då man räknar med bråk abstrakt är att eleverna finner det svårt 
att storleksordna bråktal. Många elever ser inte sambandet mellan nämnare och täljare 
när det endast framförs abstrakt. “Thinking that a fraction is two numbers and not one is 
an example of one difficulty students have when first learning about fractions” (Cramer 
& Wyberg, 2009, s.226). Många elever ser inte talet som en enhet och storleksordnar då 
genom att kolla på nämnarens minsta tal (Cramer & Wyberg, 2009; Grobecker, 2000; 
Shin & Bryant, 2015). Ytterligare svårigheter som förekommer vid läsandet av ett 
bråktal är att eleverna inte har kunskap om sambandet mellan täljare och nämnare. 
Eleverna ser detta som två separata tal och kan inte se talen som en sammanhängande 
enhet (Cramer & Wyberg, 2009; Freeman & Jorgensen, 2015; Rodrigues et al., 2016). 
En annan vanligt förekommande svårighet som eleverna stöter i the abstract level är att 
de inte ser att olika bråktal kan besitta samma värde men ändå skrivs på olika sätt 
(Grobecker, 2000; Whiterspoon, 1993) 
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6. Diskussion  
I följande avsnitt kommer studiens resultat att diskuteras. Diskussionen inleds med 
teoridiskussion som sedan följs av en metoddiskussion samt en resultatdiskussion. 
Avslutningsvis ges förslag på ett fortsatt forskningsområde.  
 
6.1 Teoridiskussion 
Då denna studie riktar sig till att undersöka var svårigheter inom bråkräkning uppstår 
ansågs Heddens teori vara lämplig. Detta för att på ett enkelt och tydligt sätt kunna 
kategorisera in olika arbetsformer inom de olika stadierna. Heddens modell har varit 
fördelaktig då olika representationsformer enkelt har kunnat placerats ut i modellen och 
analyserats för kunna svara på studiens frågeställning gällande var svårigheterna 
uppstår. Vid en första tanke av teori övervägdes den socialsemiotiska teorin som 
handlar om meningsskapande med hjälp utav resurser vi kan hämta. Kress och Selander 
(2010) beskriver begreppet multimodalitet som tar sin utgångspunkt i de resurser som 
finns till hands för att förstå och tolka världen. Fortsättningsvis beskrivs multimodalitet 
genom att lärandeobjektet presenteras i olika representationsformer. Kress och Selander 
(2010) hävdar att gester, föremål, symboler och ord inte har någon betydelse förrän det 
sätts i ett sammanhang. De beskriver didaktisk design som att genom sociala processer 
skapas förutsättningar för lärande. Denna teori tar sin utgångspunkt i kommunikation, 
olika representationsformer och multimodalitet. Till vår studie ansåg vi att denna 
socialsemiotiska princip till en början var passande då den handlar om att skapa mening 
med hjälp av olika resurser. Vid ett andra övervägande av teorin ansågs den allt mindre 
passande då vår studie riktar sig mer åt var dessa svårigheter uppstår och inte hur olika 
material presenteras. 
 
6.2 Metoddiskussion 
Beslutet att genomföra en systematisk litteraturstudie inom bråkräkning grundade sig i 
att det ofta ses som ett kritiskt moment inom matematiken. Detta är något som visat sig 
stämma både från den lästa litteraturen, men även från erfarenheter ute i verksamheten. 
Genom att göra en systematisk litteraturstudie granskas en mängd litteratur vilket ger en 
bred grund till att skapa en djupare förståelse inom området. Bråkräkning är ett väldigt 
komplext område som många elever har svårigheter med. Denna studie är tänkt att 
fungera som ett verktyg till pedagoger för att göra dem medvetna om vilka svårigheter 
eleverna möter, samt var dessa svårigheter uppstår. 
  
För att hitta rätt i sökbasen samt finna relevanta söksträngar togs möjligheten att träffa 
en bibliotekarie för att få hjälp med detta. Under tillfället förespråkades sökbasen ERIC 
som inriktar sig till pedagogiskt arbete. ERIC har i denna studie varit dominerande som 
sökbas. Andra databaser har undersökts men ERIC är den databas som ansågs vara mest 
relevant till studien. Då bråk är ett välutforskat område fanns det en stor mängd tidigare 
forskning att finna utifrån ERIC. Därav ansågs det att sökning i flera databaser inte var 
nödvändigt. Detta kan ha resulterat i att andra relevanta publikationer inte funnits. Då 
studien genomförs under en period på 10 veckor är det nödvändigt att genomföra dessa 
begränsningar. Efter sökningarna har en granskning av publikationerna genomförts. 
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Först togs det hänsyn till rubrik, abstrakt och inledning. Ifall föregående delar inte 
ansågs vara relevant till syftet och frågeställningarna så uteslöts dessa artiklar från 
denna studie omgående. Ifall delarna ansågs vara relevanta lästes hela publikationen 
noggrant. Då litteraturen fortfarande ansågs vara relevant efter genomläsning, valdes 
den att ta med till studien. När litteratur har sökts fram har även hänsyn tagits till 
publiceringsårtal. Litteratur som har ett gammalt publiceringsdatum har i största möjliga 
mån valts bort. Detta kan resulterat i att en del relevant forskning valts bort, men då det 
finns en stor mängd forskning av området anses forskningen som valts vara tillräcklig 
för att uppfylla studiens syfte. 15 refereegranskade publikationer valdes ut, tre källor 
valdes utifrån ett nominerat urval och fyra källor har valts utifrån ett strategisk urval. 
Totalt har 22 källor använts till denna studie. Detta anses vara tillräckligt då källorna är 
tillräckliga för att besvara studiens syfte och frågeställning. Efter att litteraturen valts ut 
utfördes sedan ett kategoriseringsschema, se bilaga B, för att skapa en överblick över 
vilka svårigheter de olika författarna lyfte fram. Med hjälp av schemat kunde sedan en 
jämförelse göras. Detta för att belysa vilka likheter och skillnader som fanns mellan vad 
författarna lyfte fram i sina publikationer. Genom användandet av 
kategoriseringsschemat gavs en tydlig bild över publikationernas innehåll, vilket var till 
hjälp när resultatdelen skulle skrivas.  
 
Då litteraturen som valts ut inte har sin utgångspunkt i Sverige skulle det kunna bidra 
till ett missvisande resultat. Istället utgår litteraturen från flera olika länder. Det de har 
gemensamt är vilka svårigheter de lyfter fram, samt vilka metoder de använder sig av 
inom bråkräkning. Metoderna litteraturen lyfter fram stämmer överens med de metoder 
som möts ute i verksamheten, vilket leder till att litteraturen ändå setts som relevant och 
kunnat överföras till den svenska skolan. För att stärka resultatet skulle en empirisk 
undersökning kunna lämpa sig. Detta för att verifiera, alternativt falsifiera resultatet.  
 
6.3 Resultatdiskussion 
Resultatet visar att det finns flertalet svårigheter eleverna möter när de räknar inom 
området bråk. Vidare redovisar resultatet att det uppstår svårigheter inom alla stadierna i 
Heddens (1986) förklaringsmodell. Den lästa litteraturen pekar på att flest svårigheter 
uppstår i semiconcrete level men att de ofta visar sig först i semiabstract- och abstract 
level. 
 
6.3.1 Representationsformer 
Resultatet påvisar ett flertalet svårigheter som elever möter inom bråkområdet. Då 
svårigheterna kategoriserats utifrån stadierna i Heddens (1986) modell blir det tydligt att 
det finns svårigheter inom alla dessa stadier. 
 
Flertal författare beskriver att eleverna kan stöta på svårigheter inom bråkräkning då de 
enbart får bekanta sig med en representationsform. Ett problem med att eleverna enbart 
får se bråk på ett sätt kan leda till att eleverna inte kan förankra bråkräkning till 
verkligheten. Enligt författarna beror detta på att eleverna då enbart lär sig bråk inom en 
viss representationsform och har därför svårt att förstå hur bråk kan användas i verkliga 
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livet. Resultatet pekar på att den mest vanligt förekommande bråkräkningen som 
eleverna möter inom de lägre åldrarna är del av helhet som enligt Heddens (1986) teori 
skulle tillhöra semiconcrete level. En modell som handlar om att räkna ut delar av en 
helhet med hjälp av areamodellen. När eleverna enbart möter denna representationsform 
begränsas lärandet och elevernas kunskap, vilket leder till att eleverna inte kan applicera 
bråkräkning till verkliga livet. En konsekvens som kan bli av detta sätt att arbeta med 
bråk kan vara att eleverna enbart kopplar bråkräkning till del av helhet. Eleverna har då 
inte befäst djupare kunskap om bråkräkning i det semiconcrete level. Svårigheter visar 
sig sedan först i det Heddens väljer att kalla för semiabstract och abstract level då 
bråkräkning allt mer handlar om att utföra operationer med bråktal. Pedagogerna måste 
vara medvetna om vart dessa svårigheter uppstår för att undvika att eleverna ska hamna 
i det som teorin kallar för the gap. Flertal författare beskriver även hur elever inom 
semiconcrete level vet hur man ska lösa en så kallad rutinuppgift. Ifall eleverna enbart 
möter en representationsform begränsas elevernas kunskap och representationsformen 
görs nu på rutin. Då detta blir rutinuppgifter för eleverna skapas ingen förståelse för 
bråktal utan enbart för representationsformen. Eleverna måste lära sig att behärska 
bråkräkning och inte att enbart behärska rutinuppgifter. För att eleverna ska behärska 
bråkräkning vore det fördelaktigt om flera representationsformer presenteras. 
 
6.3.2 Lärarens roll 
Som beskrivet ovan pekar den lästa litteraturen på att det finns svårigheter under 
samtliga stadier som har använts i denna studie. Inom stadierna beskrivs pedagogens 
betydelse för att eleverna ska utveckla sitt lärande inom bråk. Material har ingen mening 
förrän läraren sätter in det relevanta materialet i en meningsfull kontext. Ifall detta inte 
sker kommer eleverna inte att utveckla lärande inom bråkräkning. När materialet inte 
sätts in i ett meningsfullt sammanhang blir resultatet för eleverna inte heller 
meningsfullt och bråkräkning ses då utav eleverna svårt och meningslöst. 
  
Bråkräkning beskrivs som ett komplext och väl utforskat ämne. Ett resultat av detta är 
att pedagoger är väl förtrogna med komplexiteten av bråkräkning och medvetet 
verklighetsförankrade bråk till elevers vardag. Till exempel kan man tydligt ofta se detta 
då eleverna räknar bråk i semiconcrete level och de så kallade area modellerna. 
Uppgifterna här handlar ofta om att eleverna ska skugga en del av en pizza eller en 
brownie, två ting eleverna är väl medvetna om vad de föreställer. Forskning visar vidare 
att denna verklighetsförankring ofta blir otillräcklig då eleverna inte vet hur de ska 
koppla de till sitt vardagsliv. De befäster en del kunskap om bråk men kan inte se 
utanför denna modell i ett större perspektiv. Därav är det av stor vikt att lärare är 
medvetna om att deras syfte med materialet inte alltid är det samma som eleverna får ut 
av materialet. 
  
Lärarens roll visar sig även tydligt i abstract level. Här läggs materialet bort och fokus 
ändras nu från material till lärarens kommunikation och kunskap.  Här visas nu 
resultatet från arbetet i föregående stadier. Ifall eleverna inte behärskat den tidigare 
kunskapen, kommer de få svårigheter att förstå bråkområdets abstrakta tal och 
beräkningar. Lärarens egen kunskap inom bråkräkning är här betydande då den lätt 
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speglas av på eleverna. Läraren måste därför ha goda kunskaper inom bråkräkning för 
att kunna förmedla detta till sina elever. Detta måste ske från det konkreta och hela 
vägen till det abstrakta lärandet av bråktal. 
  
Lärare bör inte ge eleverna genvägar till hur uppgifter ska lösas. Istället är det 
fördelaktigt när lärare fokuserar på vad de gör och varför de gör det. Detta skulle då 
kunna leda till att eleverna skapar sig en större förståelse för bråktal och på så vis inte 
ser det som ett meningslöst område. Lär sig eleverna endast att automatisera hur 
beräkningarna genomförs skulle det kunna få konsekvenser när de sedan ska genomföra 
mer avancerade uträkningar. De kan då inte bygga på den tidigare kunskapen.  
 
6.3.3 Avläsning av bråk 
Inom samtliga stadier i resultatet framgår det att avläsning av bråktalen är en svårighet 
för eleverna. Ofta har eleverna svårt att se bråktalen som en helhet och fokuserar endast 
på antingen nämnaren eller täljaren. Även hur läraren väljer att utläsa bråken för 
eleverna får konsekvenser för hur eleverna tar till sig av bråken. Ett vanligt 
förekommande fel lärare gör är att endast utläsa bråk som del av helhet, exempelvis tre 
av fyra. Eleverna anammar lätt detta sätt att utläsa bråk vilket i sin tur blir problematiskt 
när eleverna sedan kommer i kontakt med bråk där täljaren består av ett högre tal än 
nämnaren, exempelvis sju av fyra. Eleverna har sedan tidigare i subtraktion lärt sig att 
det inte går att ta ett större antal ur ett mindre antal vilket nu blir motsägelsefullt. Istället 
bör bråktalen utläsas som tre stycken fjärdedelar, samt sju stycken fjärdedelar. Genom 
att läraren ändrar hur hen väljer att utläsa bråket för eleverna kan det leda till att 
eleverna lättare förstår bråkets betydelse. 
  
Som nämnt ovan har eleverna svårt att se bråktal som ett helhet och delar istället upp det 
i två. Forskning tyder på att eleverna ofta enbart tar hänsyn till antingen nämnare eller 
täljare. Vanligt förekommande är att när eleverna ska storleksordna tal tar de hänsyn till 
nämnaren och då eleverna ska skugga inom areamodellen tar de enbart hänsyn till 
täljaren. En konsekvens kan leda till att eleverna inte kan se att samma värde kan 
skrivas på olika sätt. Detta för att de inte kan läsa av en helhet utan bara delar av bråket. 
Ifall eleverna inte befäster kunskaper om hur man läser av ett bråktal kommer eleverna 
inte kunna befästa kunskap om hur man använder sig utav bråk. 
  
Att se bråktal som en helt tal med både täljare och nämnare är en förutsättning för att 
eleverna ska kunna arbeta vidare och förstå bråkräkning. Bråktal måste behandlas som 
en helhet redan från början då eleverna börjar arbeta med bråk, detta för att bråk ska 
befästas och förstås som en helhet och med det värde som bråket faktiskt står för.  
 
6.3.4. Sammanfattning resultatdiskussion 
Resultatet framför tydligt att det finns flertalet svårigheter som kan uppstå inom 
bråkområdet. Som pedagog måste du vara medveten om dessa svårigheter för att kunna 
motivera dina elever till bråkräkning. Läraren måste vara medveten om dessa 
svårigheter för att eleverna inte ska hamna i the gap. Målet är att hjälpa eleverna att 
skapa en brygga från concrete level till abstract level genom att ge eleverna uppgifter 
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där svårighetsgraden successivt ökar. Det stadie som är mest kritisk för eleverna är inom 
semiconcrete level. Inom detta stadie är det vanligt förekommande att eleverna inte 
befäster tillräckliga kunskaper för att kunna ta sig vidare. Samtidigt är det även inom 
detta stadie som elevernas brister ofta inte blir synliga för pedagogen, eftersom eleverna 
vet vad de ska göra men inte varför. Detta resulterar då i att när eleverna sedan går 
vidare till semiabstract level och abstract level är det i vissa fall först då bristerna 
synliggörs. För att hjälpa eleverna ur the gap bör dessa brister uppmärksammas tidigare 
så hjälpmedel kan sättas in i ett tidigt stadie. Eleverna måste behärska bråkräkning 
eftersom detta är en förutsättning för att eleverna ska kunna räkna med algebra senare i 
skolan. Eleverna måste befästa kunskaper inom de fyra stadierna för att kunna gå vidare 
till nästa steg i utvecklingen. Detta måste ske genom olika representationsformer, 
successivt svårare uppgifter, noggrann kommunikation samt verklighetsförankring av 
bråktalen.  
 
6.4 Fortsatt forskning 
Denna studie har riktat sig till att undersöka vilka svårigheter eleverna kan möta inom 
bråkräkning, samt var dessa svårigheter uppstår då man förflyttar sig från konkret till 
abstrakt räkning. Studien har sin utgångspunkt i tidigare forskning och är tänkt som ett 
verktyg för att kartlägga svårigheter inom bråkräkning. Detta för att underlätta för 
verksamma lärare som undervisar inom bråkområdet. Genom att kartlägga flertalet 
problematiska moment i förflyttelsen från konkret till abstrakt är tanken att pedagogen 
tydligt ska kunna sätta in hjälpmedel för att förhindra att eleverna hamnar i det såkallade 
the gap. För att få ett mer generaliserbart resultat kan det vara fördelaktigt att utföra en 
empirisk, kvalitativ forskning för att skapa ytterligare en dimension av ämnet. Denna 
studie utgår från tidigare forskning som inte genomförts i Sverige. Därför vore det av 
intresse att utifrån ett lärarperspektiv undersöka vilka svårigheter elever inom det 
svenska skolsystemet möter. Detta för att se ifall resultatet är applicerbart. En kvalitativ 
undersökning, med liknande syfte och frågeställningar, där ett antal pedagoger 
intervjuas angående vanligt förekommande svårigheter vore därmed fördelaktig. Detta 
för att se om det skulle generera i ett liknande resultat, och på så vis verifiera resultatet 
och öka studiens generaliserbarhet.  
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7. Sammanfattning 
Denna studie är en systematisk litteraturstudie som intresserat sig för svårigheter elever 
möter när de förflyttar sig från ett konkret till ett abstrakt arbetssätt inom 
matematikområdet bråk. Studien har även intresserat sig för var i denna förflyttning det 
är som svårigheterna uppstår. För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar 
har en analys av tidigare forskning genomförts. 
  
Med hjälp av olika söksträngar och avgränsningar har totalt 15 vetenskapliga 
publikationer valts ut för att analyseras. Litteraturen har analyserats utifrån ett 
kategoriseringsschema, se bilaga B. För att svara på studiens frågeställning gällande 
vilka svårigheter eleverna möter har en kategori benämnts som  generella svårigheter. 
För att svara på den andra frågeställningen gällande var de uppstår har Heddens (1986) 
fyra stadier, concrete level, semiconcrete level, semiabstract level samt abstract level, 
använts. Efter en genomläsning av publikationerna har sedan en kort sammanfattning av 
vad de berört skrivits in i kategoriseringsschemat för att på så vis kunna belysa likheter 
och skillnader den lästa litteraturen lyfte. Schemat har sedan sedan legat till grund för 
resultatskrivningen. 
 
Resultatet visar tydligt att det finns en stor mängd svårigheter eleverna möter när de är i 
kontakt med bråktal. Några av de främsta som lyfts fram är att eleverna möter ett för 
litet antal representationsformer. Följande leder till att de inte kan se hela den 
komplexitet bråktal besitter vilket gör det svårt att vidareutveckla 
matematikkunskaperna. En annan svårighet som lyfts fram är lärarens roll. Den som 
undervisar besitter en viktig roll för eleverna för att de ska kunna utveckla sina 
kunskaper. Det är av stor vikt att eleverna får möta bråk i sammanhang de kan koppla 
till sin vardag, annars riskerar de att se bråk som något utan mening. Följande riskeras 
då lärare lär ut genvägar gällande hur en uppgift ska beräknas. Eleverna får då inte den 
djupförståelse som är betydelsefull för deras kunskapsutveckling. En vanlig svårighet 
elever hamnar i är utläsandet av bråket. Det är vanligt förekommande att elever endast 
fokuserar på antingen nämnare eller täljare när de ska lösa en uppgift, vilket resulterar i 
att uppgiften löses felaktigt. 
  
Som tidigare nämnts finns flertalet svårigheter eleverna möter och enligt resultatet finns 
det svårigheter inom alla stadier i Heddens (1986) förklaringsmodell. Resultatet visar 
dock på att det främst är i semiconcrete level dessa svårigheter utvecklas, men de 
tenderar att visa sig först i semiabstract level. Detta är betydelsefullt att vara medveten 
om för att i så tidigt stadie som möjligt kunna hjälpa eleverna att hamna i the gap. 
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Bilagor 
Bilaga A – Sökschema 
 
 

Datum Databas Sökord/sökfråga/avgränsningar Sökträffar Utvalda referenser 
2017-11-
02 
 

ERIC 
 

fraction education 
Limit to: Peer review, last five 
years, primary education 
 
 
 

40 
 
 
 

Early Fractions Learni
ng of 3rd Grade 
Students in SD 
Laboratorium Unesa 

2017-11-
02 

ERIC Fraction AND dufficulties 
Limit to: peer review 

116 Fractions: In search of 
meaning 
 

2017-11-
02 
 

ERIC All(fraction) AND all(difficulties) 
Limit to: peer review) 

116 Preservice elementary 
school teachers’ 
knowledge of 
fractions: A mirror of 
students’ knowledge? 
 

2017-11-
02 
 

ERIC Fraction AND dufficulties 
Limit to: peer review 

116 Identifying Fractions 
on a Number Line 
 

2017-11-
02 
 

ERIC Fractions AND difficulties 
Limit to peer review 

116 Preparing for Algebra 
by Building Fraction 
Sense 
 
 
 

2017-11-
02 
 

ERIC Fractions AND difficulties 
Limit to peer review 

116 Conceptual 
mis(understandings) 
of fractions: From 
area models to 
multiple embodiments 
 
 

2017-11-
15 
 
 

ERIC Fraction AND concrete 
Limit to: Peer review 

51 Efficacy of Different 
Concrete Models for 
Teaching the Part-
Whole Construct for 
Fractions 
 

2017-11- ERIC Fraction AND concrete  51 Virtual vs. Concrete 



  
 

 II 

15 
 

Limit to: peer review Manipulatives in 
Mathematics Teacher 
Education: Is One 
Type More Effective 
than the Other? 
 

15/11 
 
 

ERIC All (fractions) AND all (concrete)  
Limit to: peer review 

51 Fractions from 
Concrete to Abstract 
Using "Playdough 
Mathematics" 
 
 

2017-11-
15 

ERIC All(fractions) AND all(concrete) 
AND all(abstract) AND 
all(difficulties) 
Limit to: peer review 

5 Imagery 
and Fractions in 
Students Classified as 
Learning Disabled. 
 

2017-11-
15 

ERIC All(concrete) AND all(fractions) 
Limit to: peer review 

51 concrete materials and 
teaching for 
mathematical 
understanding 
 

2017-11-
15 

ERIC All(fractions) AND all(meaning) 
Limit to: peer review 

73 Body fractions: A 
physical approach to 
fraction learning. 
 

2017-11-
29 

ERIC All(abstract) AND all(procedures) 
Limit to: peer review, 2000-2017. 

124 It's Not Too Late to 
Conceptualize: 
Constructing a 
Generalized 
Subtraction Schema 
by Abstracting and 
Connecting Procedure
s 
 

     
     
  MANUELL SÖKNING   
2017-11-
02 

One 
search 

Shin & Bryant  6044 1 
Fraction Interventions 
for Students 
Struggling to Learn 
Mathematics: A 
Research Synthesis 



  
 

 III 

2017-11-
15 

ERIC Moving beyond brownies and 
pizzas 

1 Moving beyond 
brownies and pizzas 

 



  
 

 IV 

Bilaga B – Kategoriseringsschema  
 
 

Författare Allmäna 
svårigheter 

Concrete level Semiconcrete 
level 

Semiabstra
ct level 

Abstract 
level 

Betsy 
Grobecker 
(2000) 

    Att eleverna 
har problem 
med 
förståelsen 
att två tal 
som skrivs 
olika kan ha 
samma 
värde.  

Rosemaree 
Caswell 
(2007) 

 Vanlig 
bråkräkning 
innehåller ofta 
olika aktiviteter 
då man ska 
skriva ner olika 
tal och 
symboler. 
Många elever 
behöver därför 
ytterlilgare 
hjälp för att 
kunna sätta in 
det i en 
meningsfull 
konktext. 
Caswell 
berättar att 
många elever 
behöer stöd 
utav det 
konkreta. 
Caswell har 
jobbat med att 
eleverna ska 
lära sig detta 
genom att dela 
lera i olika 
former och 
olika stora 
delar. Därefter 

   



  
 

 V 

ska eleverna 
skriva siffror 
till vad leran 
representerar. 
Där hon gav 
eleverna olika 
direktivt , 
tillexempel 
skär en halv till 
fyra samtidigt 
som eleverna 
skrev vad de 
hade gjort med 
siffror. 
Hon beskriver 
en svårighet 
under detta 
arbete då de 
jobbar med 
cirkelformade 
figurer som 
reprensentation
sform , denna 
var att eleverna 
ansåg det vara 
svårt när de 
skulle skära 
bitar med en 
ojämn 
nämnare. 
 

Zhang,Cle
ments & 
Ellerton 
(2014) 

Zhang, 
Clements, 
Ellerton (2014) 
- Hävdar att 
bråkräkning är 
för de flesta 
elever väldigt 
svårt att lära 
sig, samt att 
det är utan 
tvekan det 
svåraste 
matematiska 
momentet för 
eleverna. De 
hävdar också 

 Beskriver att 
area modellen är 
den mest 
förekommande 
modellen på 
lågstadiet.  

  



  
 

 VI 

att eleverna ska 
se olika 
reprensationsfo
rmer. De 
hävdar att 
eleverna kan 
visa hur man 
ska skugga en 
viss del men 
inte kan 
överföra detta 
till det verkliga 
livet.  

Sari, 
Juniati, 
Patahudin 
(2012) 

Bråks delade 
meningar är en 
av anledningen 
till att elever 
kan ha stor 
problematik 
med 
bråkinlärning. 
Eleverna måste 
få en större 
förståelse för 
bråk innan de 
kan börja räkna 
med bråk. 
Hävdar att 
vissa elever 
förstår att man 
ska skugga 
vissa bråkdelar 
men förstår ej 
varför man gör 
detta. 
Vanligtvis lär 
sig eleverna i 
de lägre 
åldrarna en del 
av en helhet. 
De hävdar att 
fokuset i de 
lägre åldrarna 
läggs på att 
eleverna ska 
kunna del av 
en helhet. 

Beskriver att 
det kan bli 
problematiskt 
då eleverna 
delar upp 
bråken konkret, 
detta för de inte 
ser talet som en 
helhet.  

Beskriver att 
eleverna ofta 
kan skugga 
areamodeller 
rätt. Dock när de 
får frågan varför 
de gjort som de 
har gjort vet de 
inte hur de inte 
varför.  

  



  
 

 VII 

Problemet är 
senare att detta 
fokus inte är 
tillräckligt då 
eleverna ska 
lära sig att 
förstå 
bråktalen i 
andra 
reprensationsfo
rmer. Därav 
föreslår 
författarna att 
när man jobbar 
med bråk ska 
man samtidigt 
jobba med 
olika 
reprensationsfo
rmer är en 
parallellt. En 
annan sak de 
hävdar i 
artikeln är att 
de har förstått 
att sätta 
bråkinlärninge
n i en 
meningsfull 
kontext 

Judith Mills 
(2011) 

Ett vanligt 
förekommande 
problem är att 
de befäster 
kunskapen 
kring hur de 
ska göra, men 
inte varför de 
ska göra som 
de gör. 
Fokuserar ofta 
på del av 
helhet → 
skapar sig inte 
en djupare 
förståelse. 
Resulterar i att 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Mills 
hävdar att 
eleverna 
inte kan 
sätta in bråk 
i rätt 
sammanhan
g. En 
bieffekt av 
detta blir att 
eleverna 
finner 
bråkräkning 
som 
meningslöst
.  



  
 

 VIII 

de får svårt att 
gå vidare med 
sin algebra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Whiterspoo
n (1993) 

Hävdar att 
förutbestämda 
bråk bara ger 
eleverna en 
liten förståelse 
av ett bråk. 
Fortsättningsvi
s beskrivs 
följande , att 
eleverna måste 
förstå att ett är 
en helhet och 
inte bara som 
single one. 
Erfarenhet av 
bara en 
representations
form ger 
begränsad 
kunskap i 
bråkräkning.  
 

 Menar att 
elevernas 
repetoar av 
bråkräkning inte 
utvecklas då de 
enbart möter en 
representationsf
orm.  
 
Hon menar även 
att eleverna ofta 
kan skugga 
uppgifter rätt. 
Men kan ej 
förklara varför 
de gör som de 
gör.  

  

Shin & 
Bryant 
(2015) 

Eleverna kan 
inte visualisera 
bråket vilket 
gör det svårt 
för dem att se 
dess innebörd. 
Kan inte sätta 
in det i en 
kontext. Svårt 
att se mönster, 
storleksordna, 
likheter.  

 Eleverna måste 
se uppgifter i 
olika 
representationsf
ormer.  

Menar att 
tallinje 
underlättar 
övergången 
mellan 
semiconcre
te till 
semiabstrac
t.  

Eleverna 
kan ej 
storleksordn
a bråktal.  
 
Lärarna bör 
ej ge 
eleverna 
genvägar 
till kunskap. 
Då befäster 
ej eleverna 



  
 

 IX 

 
Ifall eleverna 
inte har 
grundläggande 
kunskaper 
inom 
bråkräkning 
kommer de ej 
kunna lösa 
rutinuppgifter.  

egen 
kunskap.  

Rodrigues, 
Dyson, 
Hansen & 
Jordan 
(2016) 

Svårt att se 
bortom hela tal 
samt svårt att 
förstå 
bråkräkning 
om eleverna 
inte kan sätta 
in det i en 
meningsfull 
kontext. Svårt 
att se bråk som 
en helhet, 
fokuserar på 
enbart nämnare 
eller täljare.  

 Beksriver 
svårigheter i att 
eleverna inte ser 
samband mellan 
täljare och 
nämnare.  

Förklarar 
att elever 
ofta har 
svårt att 
läsa av 
tallinjen.  

 

Monica 
Wong 

   Tallinje -  
Ger 
möjlighet 
att jämföra 
Kunna 
tänka 
proportione
rligt för att 
hitta var 
markeringa
rna finns. 
Variationen 
av 
avstånden i 
tallinjerna 
gör det 
svårt. 
Tallinjerna 
startar inte 
alltid vid 0, 
dock oftast. 

 



  
 

 X 

Markera 1 
när de har 
exempelvis 
0 och ⅓. 
Många 
placerar 1 
inom 
området 
mellan 0 
och ⅓, 
32,6%. 
Svårt 
eftersom de 
ofta får lära 
sig bråk 
som del av 
helhet eller 
areamodell
er.  
De räknar 
antalet 
markeringa
r och 
räknar med 
första, 
vilken ej 
ska 
räknas,  → 
får en för 
mycket. 
När 
tallinjen 
fortsätter 
längre än 0 
- 1 ser de 
ändå det 
som en 
enhet och 
struntar i 
skalan, får 
svårt att 
tänka att de 
ändå ska 
hålla sig i 
området  0 
- 1.  
Räknar 
antalet 



  
 

 XI 

markeringa
r och svarar 
i heltal.  

Hunt, 
Nipper & 
Nash 
(2011) 

 Fördelaktigt att 
jobba med 
konkret 
material.  
 
Förklarar att 
vid räkning 
med konkret 
material ser 
eleverna inte 
alltid siffrorna. 
Detta kan leda 
till svårigheter i 
framtiden. Då 
inte en länk 
mellan det 
konkreta och 
det abstrakta 
skapas.  
 
Menar att det 
konkreta 
materialet har 
ett begränsar 
arbetsområde.  

Menar att det 
finns precis som 
i det concrete 
stadiet 
svårigheter med 
dessa 
representationsf
ormer.  

  

Cramer and 
Wyberg 
(2009) 

 Chip model - 
använder sig av 
brickor när de 
utför 
beräkningarna. 
Materialet 
hjälper inte 
eleverna att 
hitta minsta 
gemensamma 
nämnare innan 
uräkningen 
genomförs. 
Adderar 
nämnare för sig 
och täljare för 
sig → felaktigt 
resultat.  

 Ser 
tallinjen 
som en 
helhet när 
den 
sträcker sig 
förbi 1, 
istället för 
att hålla sig 
inom 
området 0-
1.  

Får svårt att 
utläsa tal i 
bråkform 
när de 
endast ser 
det i 
symboler. 
Ser till 
nämnarens 
minsta tal 
och utgår 
från det. Ser 
talen i 
bråket som 
enskilda 
delar.  



  
 

 XII 

 

Thompson 
(1999)  

 Menar att bråk 
tillsammans 
med konkret 
material i rätt 
kontext kan 
vara 
fördelaktigt för 
eleverna. Det 
konkreta 
materialet 
måste sättas i 
rätt 
sammanhang 
för att få någon 
betydelse.  

  Abstract 
räkning 
handlar 
även om 
kommunika
tion. 
Svårigheter 
som kan 
påverka här 
är lärarens 
uttalanden.  

Freeman & 
Jorgensen 
(2015) 

  Eleverna 
behöver möta 
flera 
representationsf
ormer för att 
komma skapa 
sig en djupare 
förståelse. 
Räcker inte med 
att de endast 
möter en form. 
Befäster 
kunskapen kring 
vad de ska göra 
inom 
areamodellen, 
men inte varför 
de gör det. 
Behöver kunna 
koppla till sin 
vardag. 

 Svårt att 
visualisera 
när de 
endast ser 
det abstrakt. 
Kan inte 
koppla det 
till sin 
vardag → 
ser det som 
mengslöst.  

Steenbrugg
e, Lesage, 
Valcke & 
Desoete 
(2017) 

    Lärarens 
förhållnings
sätt 
påverkar 
elevernas 
bråkkunska
p.  
 



  
 

 XIII 

Peled & 
Segalis 
(2005)  

    Meningsfull 
kommunika
tion är 
grundlägga
nde för att 
eleverna 
ska lyckas.  
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