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Abstrakt 
Detta examensarbete undersöker vilka svårigheter elever har med tal i bråkform och vad forskning 

säger är bra metoder för att undvika dessa. Syftet har besvarats med hjälp av relevant litteratur samt 

genom en Lesson Study som har genomförts i årskurs 4. Studien genomfördes i två cykler som 

inkluderade att först ta reda på elevernas förkunskaper som underlag till undervisningen för att 

sedan analysera resultatet i förhoppning om att förbättra och effektivisera undervisningen. 

Resultatet visade att metoden var framgångsrik och vår slutsats är att det är viktigt att utgå från 

metodens olika delar för att förbättra och effektivisera elevernas lärandeprocess samt för att lättare 

förstå de svårigheter och fallgropar som tal i bråkform medför. 

 

Nyckelord 
Tal i bråkform, Lesson Study, Heddens teori 

 

Tack 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Lena Karlsson, som genom god handledning och 

positiv drivkraft stöttat oss i arbetet och lyckats hålla vår arbetslust på topp. Vi vill även tacka 

skolan och de respondenter som ställde upp och gjorde denna undersökning möjlig.  
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1 Inledning 

Vi har valt att studera bråkräkning för att vi under vår skoltid upplevde bråktal som både utmanande 

och intressant, samt att vi under vår verksamhetsförlagda utbildning såg att elever visade 

svårigheter att exempelvis förstå att två olika bråktal kan beteckna samma tal. Vi har därför valt att 

fokusera på att undersöka problematiken med bråktal samt vad forskning skriver är bra metoder att 

tillämpa för att främja elevers lärande av tal i bråkform. Som blivande mellanstadielärare kommer 

vi arbeta med bråkräkning och med stor sannolikhet möta elever som har svårt att förstå detta 

begrepp. Studien kan ge en översikt kring vad elever kan uppfatta som svårigheter samt vad enligt 

forskning anses gynna eleverna i undervisning kring tal i bråkform (Mills 2011). 

 

Bråk använder vi till exempel i vardagen när vi avläser ett recept eller när vi ska tar reda på hur 

många mål Sverige gjorde i åttondelsfinalen. I läroplanen för grundskolan är bråkräkning en del av 

det centrala innehållet från årskurs 1. Undervisningen syftar till att ge eleverna kunskap, intresse 

och förtroende att använda matematiken i olika sammanhang. Att förstå bråkräkning är en 

grundläggande förutsättning för att kunna hantera och bemöta de vardagliga situationer som 

människor ställs inför (Skolverket 2011).  

 

Tidigare forskning belyser att eleverna behöver erhålla en djupare förståelse av tal och dess 

egenskaper för att förstå räkning med bråktal. I vår kommande profession som mellanstadielärare 

är det viktigt att hitta metoder som effektiviserar elevers lärande och förståelse kring tal och dess 

egenskaper. Enligt forskning anses att en bra strategi är att utgå från elevernas förkunskap när 

lektioner planeras och undervisas (Mills 2011; Naiser, Wright & Capraro 2004; Siegler, Fazio, 

Bailey & Zhou 2013; Tian & Siegler 2017).  

 

Heddens (1986) belyser att svårigheten för eleverna är att utveckla det konkreta tänkandet till 

abstrakt tänkande utan att hamna i något som kallas the gap, där svårigheter oftast uppkommer. De 

metoder som anses viktiga att använda för att ta sig till det abstrakta tänkandet är att praktiskt 

använda sig av olika typer av konkret material och arbeta med exempelvis tal och symboler som är 

relaterat till det konkreta materialet (Heddens 1986).  
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Vår förhoppning är att studien ger förståelse kring varför både vi, eleverna på vår 

verksamhetsförlagda utbildning och eventuellt den utvalda gruppen visar svårigheter i att förstå 

bråktal samt dess representationer.   
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2 Syfte & frågeställning 

Syftet med denna empiriska studie är att utifrån de aspekter som forskning lyfter fram som viktiga 

inom bråkräkning utforma och utveckla lektioner med hjälp av Lesson Study, samt undersöka vilka 

kunskaper samt eventuella fallgropar som kan finnas gällande tal i bråkform i årskurs 4.  

 

● Finns det enligt forskning metoder i undervisningen för att undvika svårigheter som kan 

uppkomma med tal i bråkform? I så fall vilka? 

● Vilka svårigheter visar elever i skolår fyra inom bråkräkning? 
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3 Tidigare forskning 

Föreliggande studie vilar på en didaktisk utgångspunkt där fokus ligger på hur undervisning med 

tal i bråkform kan bli mer framgångsrik. I avsnittet beskrivs olika metoder för att förstå och 

utveckla kunskap i tal med bråkform. Exempelvis förståelse av begrepp, symboler och 

tillvägagångssätt såsom bråktalens egenskaper och hur talen kan ses på olika sätt. 

 

Siegler, Fazio, Bailey och Zhou (2013) lyfter i sin forskning att bråktal har en central roll i 

matematikinlärningen och kräver en djupare förståelse av de egenskaper tal har, exempelvis 

storlekens betydelse och hur det används med tal i bråkform. För att lära sig hur tal i bråkform 

fungerar krävs det även en utveckling av den numeriska kunskap eleverna besitter, de behöver 

förstå att ett tal betyder mer än hela tal. I tidigare ålder används enkla tal när elever exempelvis 

räknar ut summan av två tal. Samma tal används i senare år men har istället en annan representation 

och betydelse. Teorin om numerisk utveckling hävdar att orsaken till att inlärning av bråkräkning 

är problematiskt beror på att barn som inte har lärt sig bråk i allmänhet antar att egenskaper hos 

hela tal är egenskaper för alla tal. Problem uppstår när elever inte förstår hur ett objekt kan vara 

indelat i olika delar (Siegler et al. 2013). 

 

Grunden för att förstå tal i bråkform är att talen är delar av en helhet (Mills 2011). Att förstå hur 

ett helt objekt kan delas upp i flera delar där delarna har samma förhållande till objektet, innebär 

för eleverna en ny förståelse för tal. Elever behöver förstå vad en bråkdel betyder och lärarna bör 

intressera eleverna om hur det går att arbeta med bråk. För att uppnå förståelsen av bråktal krävs 

att eleverna tänker på talet som en del av ett visst antal. För att göra ämnet intressant skriver 

forskning att det krävs av lärare att vikt läggs på att göra lektioner aktiva och engagera eleverna 

(Naiser, Wright & Capraro 2004). En metod Mills (2011) skriver om är när egna kroppen används 

som representationer för bråkdelar, där kroppen är en helhet och kroppsdelar kan delas in som 

halvor och fjärdedelar. Viktigt att betona är att delarna inte är exakt lika stora när kroppen används 

som verktyg. En fördel med att använda egna kroppen är att eleverna ofta minns sitt deltagande i 

aktiviteten och hur det kopplades samman, i detta fall till bråktal (Mills 2011). 
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En annan metod som Tian och Siegler (2017) ger förslag på är att det är lättare att undervisa om 

decimaltal före rationella tal. Decimaltalens egenskaper är många som inte är lättare att förstå än 

rationella talens egenskaper, generellt är svårigheten att förstå alla olika typer av tal och dess 

egenskaper. Decimaler liknar det hela talet och blir på så sätt lättare att förstå än rationella tal som 

de anser inte liknar hela tal och forskarna lyfter därför metoden som ett effektivt sätt för förstå 

bråktal (Tian & Siegler 2017). Ytterligare metoder för att effektivisera elevernas lärande är att 

lärare bör utgå från elevernas förkunskaper och bygga varierade lektioner utifrån förkunskaperna. 

Det innebär att bygga lektioner där eleverna kan diskutera med varandra men även lektioner som 

är enskilt arbete för att väcka det matematiska tänkandet, samt ge en förståelse för hur det 

matematiska innehållet tillämpas i verkligheten (Naiser, Wright & Capraro 2004).  

  

Sammanfattning av tidigare forskning som är relevant för studien 

Sammanfattningsvis belyser tidigare forskningen i den aktuella studien att eleverna behöver en 

djupare förståelse för tal och dess egenskaper. Forskningen ger olika förslag på metoder för att 

främja elevers lärande och utveckling med tal i bråkform, till exempel att använda kroppen som 

representationer för bråkdelar, att det kan vara lättare att undervisa om decimaler före rationella tal 

samt att lärare bör bygga lektioner utifrån elevernas förkunskaper och ha varierade lektioner. Att 

använda olika metoder gör det möjligt för elever att uppleva olika representationer av bråktal och 

kan på så sätt förstå bråktal på annat sätt än med regler och beräkningar. Svårigheten att uppnå en 

förståelse för bråktal hindrar elevernas fortsatta utveckling i kommande räkning med bråktal 

(Siegler et al. 2013; Tian & Siegler 2017; Naiser, Wright & Capraro 2004; Mills 2011).  
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4 Teori 

I detta avsnitt presenteras och förklaras studiens valda teori. 

 

Heddens (1986) definierar och delar upp lärandet från det konkreta till det abstrakta i fyra olika 

delar. Den första delen representerar den konkreta nivån som handlar om att med hjälp av konkret 

material tyda och se mönster. Den andra och tredje delen representerar den semikonkreta respektive 

semiabstrakta nivån och handlar om hur representationerna används samt hur symboler används 

för att representera något, exempelvis bilder. Enligt Heddens (1986) kallas denna del för riskzonen 

eftersom det ofta är i denna del som de flesta svårigheter växer fram. När eleverna arbetat igenom 

samtliga delar och fyllt med kunskap kan de förstå sambandet mellan det konkreta och abstrakta 

och i sin tur både tyda, se mönster och använda sig av representationer (Heddens, 1986).  

 

Studiens syfte är att undersöka vilka svårigheter tal i bråkform kan medföra. Utifrån tidigare 

forskning går det utläsa att samtliga belyser att elever har svårigheter att förstå hur tal i bråkform 

är delar av en helhet samt bråktalens storlek. Genom att formulera ett förtest med utgångspunkt 

från Heddens teori om de fyra olika nivåerna, kan det avläsas var eleverna befinner sig samt vilket 

tillvägagångssätt som bör användas för att främja elevernas förståelse för tal i bråkform. Studiens 

arbete sker med stöd från de metoder som forskning lyfter under rubriken tidigare forskning. 

 

 
Figur 1: Figuren är inspirerad från Heddens teori om fyra olika nivåer, konkret till abstrakt nivå.  

 

Den konkreta nivån är den nivån där eleverna genom praktiskt arbete med konkret material 

utvecklar matematiska kunskaper. Arbetet med det konkreta materialet bidrar till att eleverna 
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skapar en förståelse som de i den semikonkreta nivån kan använda sig av. Det konkreta material 

som eleverna praktiskt kan arbeta med är exempelvis bråkcirklar. 

 

Den semikonkreta nivån är den nivå där en förflyttning från det konkreta materialet till det abstrakta 

sker. Det konkreta materialet byts ut mot visuella bilder som representerar det konkreta. Visuella 

bilder ska vara exakta avbildningar av det konkreta materialet och kan exempelvis vara en cirkel 

som är ritad på tavlan där eleverna förväntas fylla i hur mycket som utgör en viss del av cirkeln. 

Genom detta arbetet närmar sig eleverna nästa nivå, den semiabstrakta (Heddens 1986). 

 

När eleverna sedan har arbetat igenom den konkreta och semikonkreta nivån når de det 

semiabstrakta som är den nivå där eleverna fortsätter möta visuella bilder men där bilderna sedan 

ersätts med exempelvis streck som representerar det antal som en visuell bild visar (Heddens 1986). 

Exempelvis att den visuella bilden visar fyra tårtbitar och dessa ersätts nu istället med streck. 

 

Den sista nivån, den abstrakta nivån når eleverna när de skapat förståelse av det matematiska 

innehållet som de stött på i tidigare nivåer. Nu har eleverna övergått från att endast arbeta praktiskt 

med konkret material till att kunna använda och förstå symboler som är kopplat till det matematiska 

innehållet (Heddens 1986). När eleverna bildat en förståelse kring samtliga nivåer kan de nu förstå 

hur samtliga delar hör ihop och behöver inga andra representationer utan kan lösa abstrakta 

uppgifter genom att endast använda symboler. 
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5 Metod 

I kommande avsnitt kommer metoden Lesson Study att presenteras samt hur undersökningen 

utifrån Heddens (1986) teori kommer att genomföras, följt av urval. Avslutningsvis ges en 

beskrivning av de forskningsetiska överväganden som studien tar hänsyn till.  

 

5.1 Val av metod 

Utifrån de eventuella svårigheter som eleverna visar kommer studien i en Lesson Study planera 

och utveckla undervisning som ger eleverna förutsättningar att komma förbi dessa svårigheter. 

Lesson Study handlar om att observera och reflektera kring lärandeprocesser som sker hos 

eleverna. Det handlar även om att utläsa vilka delar av lektionen som ansågs gynnsamma och vilka 

delar som måste förbättras för att främja elevers lärande (Murata 2011). Genomförandet sker vid 

två cykler. Genom att låta genomförandet ske i två cykler kan det första genomförandet analyseras 

och i cykel två används de strategier som ansågs mest lämpliga, för att sedan utläsa om dessa 

påverkade elevernas inlärningsprocess i den nästkommande cykeln. 

 

Lesson Study är enligt Murata (2011) en serie av lektionsplaneringar som syftar till att synliggöra 

elevernas lärandeprocess. För att kunna möjliggöra och studera elevernas lärande är det av vikt att 

följa de olika steg som framställs i Lesson Study. Det första steget innebär att läraren lägger fram 

mål för elevers lärande och utveckling följt av ett förtest för att synliggöra elevernas förkunskaper. 

Utifrån forskningsbaserade metoder planeras och genomförs sedan lektioner. Genomförandet av 

lektionen ligger till grund för det nästkommande steg som innebär en observation av lektionen och 

samtidigt kontrollera den lärandeprocess som sker hos eleverna. Att observera ger en inblick i hur 

eleverna uppträder och interagerar under lektionen, som lätt kan missas av undervisande lärare. 

Den observation som sker och all information som samlas in granskas och reflekteras sedan i det 

tredje steget. Det fjärde och sista steget tar utgångspunkt i den granskning och reflektion som 

gjordes i tidigare steg genom ett eftertest eftersom att det är först nu det blir möjligt att avläsa vilka 

delar av lektionen som ansågs gynnsamma samt vilka delar som måste utvecklas och förbättras för 

att främja elevers lärande Murata (2011). 
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Figur 2:  Figuren är inspirerad av Muratas (2011) tankar kring Lesson Study och visar även genomförandet samt val 

av datainsamlingsmetod i den aktuella studien. 
 

Figur 2 som är inspirerad av Muratas (2011) tankar kring Lesson Study visar arbetsprocessen för 

de båda cykler som studien kommer ta avstamp i. För att kunna synliggöra elevernas lärande samt 

veta vilka forskningsbaserade strategier som kan användas för att främja lärandet krävs det i den 

aktuella studien att samtliga elever genomför ett förtest som visar på vilka kunskaper och eventuella 

fallgropar som finns (Murata 2011).  

 

5.1.1 Förtest 

Uppgifter na i förtestet är baserade på Heddens (1986) teori. Utifrån den tolkning av Heddens teori 

som gjorts konstruerades sammanlagt tio uppgifter till förtestet. Viktigt att betona är att inga 

uppgifter som speglar den konkreta nivån konstruerades eftersom utrymmet att arbeta praktiskt 

med konkret material inte fanns. Två av uppgifterna representerade den semikonkreta nivån, tre 

uppgifter representerade den semiabstrakta nivån och fem uppgifter representerade den abstrakta 

nivån (se figur 3, 4 och 5). 
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 Figur 3: Figuren visar en semikonkret uppgift i förtestet 
 

Figur 3 visar en uppgift i förtestet som speglar den semikonkreta nivån. Uppgiften visar en visuell 

bild som representerar det konkreta. Eleverna får i uppgiften möjlighet att visa sin förståelse av hur 

många burkar som representerar hälften. 

 

 

 
Figur 4: Figuren visar en semiabstrakt uppgift i förtestet 
 

Figur 4 visar en uppgift i förtestet som speglar den semiabstrakta nivån. I uppgiften ska eleverna 

med hjälp av en visuell bild ringa in det svar som de anser stämmer överens med bilden.   

 

 

 
Figur 5: Figuren visar en abstrakt uppgift i förtestet 
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Figur 5 visar en abstrakt uppgift i förtestet. Här får eleverna möjlighet att visa förståelse för tal, 

symboler och storlek. 

 

Förtestet är studiens underlag för att analysera elevernas kunskap inom området. För att tydligt 

utläsa vilka kunskaper och fallgropar som finns kommer testet att utgå från olika uppgifter som 

McIntosh (2008) lyfter kring tal i bråkform. Med utgångspunkt från förtestet och den utvalda 

metoden planeras sedan en lektion där resultatet vävs in i planeringen (Murata 2011). I detta 

moment går det genom elevernas svar utläsa i vilken nivå mellan det konkreta och det abstrakta 

lärandet eleverna befinner sig i samt hur lektionen bör planeras och genomföras. Det kan innebära 

att fokus under lektionen är att arbeta praktiskt med konkret material, med visuella bilder som 

representerar det konkreta materialet, med material och bilder som byts ut mot 

representationsformer eller med tal och symboler.  

 

5.1.2 Observation 

I samband med lektionerna kommer en av genomförarna av den aktuella studien att inta lärarrollen 

medan den andra observerar genomförandet av lektionerna samt hur eleverna interagerar och 

inhämtar kunskap. I studien används en systematisk observation som innebär att observationen 

beskriver vad som inträffar (McIntosh 2008). Till hjälp används ett observationsschema som 

innehåller en lista med punkter om vad som ska observeras (se figur 6), (Denscombe 2018).  
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 Figur 6: Figuren visar en del av observationsunderlaget. 

 

 

5.1.3 Eftertest 

Lektionen avslutas sedan med ett eftertest som är baserat på det resultat som förtestet visade samt 

utifrån vilken nivå lektionen planerades och genomfördes. Det innebär att de uppgifter som 

förekommer i eftertestestet antingen är vad som anses semikonkreta, semiabstrakta eller abstrakta 

uppgifter. De elevsvar som samlas in när eftertestet är genomfört kommer sedan att analyseras och 

diskuteras i avsnittet 6.4 och 7.1. I detta moment utläses vilken påverkan genomförandet av  

cyklerna hade på elevernas resultat. Eftertestet bestod av 3 frågor och 15 minuter avsattes för 

eleverna att svara på uppgifterna. 

 

5.2 Urval 

Studiens syfte är att undersöka vilka eventuella svårigheter elever i årskurs 4 har med tal i bråkform. 

Urvalet grundar sig på en tidigare relation till elever och lärare och är en anledning till att 

undersökningen kommer att genomföras med elever i årskurs 4. En annan anledning är att skolan 

ligger geografiskt tillgängligt. Enligt Denscombe (2018) benämns detta urval för 

bekvämlighetsurval. Den tidigare relationen gör det möjligt att skapa och framställa ett förtest som 

till stor del möter elevernas kunskapsnivå samtidigt som det underlättar de moment som genomförs 

med klassen. Urvalet består av en klass som med hjälp av klassläraren delas in i två olika grupper 

med 9 respektive 10 elever i varje grupp. Totalt genomfördes tre olika moment med vardera grupp. 
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5.3 Forskningsetiska ställningstagande 

Innan studien påbörjas är det viktigt att vara väl förtrogna till den mängd olika lagar, riktlinjer och 

forskningsetiska lagsamlingar som finns (Vetenskapsrådet 2017). 

En viktig del av forskningsetiken berör frågor om hur personer behandlas som medverkar i studien, 

de får inte skadas eller kränkas i samband med forskningen, det ska utföras med respekt för 

människovärdet och tas hänsyn till de mänskliga rättigheter som finns. Innan undersökningen 

genomförs informeras eleverna med stöd av ett missivbrev. Brevet informerar om studiens syfte 

och genomförande. För att eleverna ska delta i studien behövs ett skriftligt samtycke från 

vårdnadshavare. Det finns även ett ansvar för att de observerades identitet inte kommer att synas 

eller skadas (Vetenskapsrådet 2017). Eleverna som medverkar i forskningen får inte påverkas 

negativt, de får inte skadas fysiskt, psykiskt eller personligt av undersökningen och i förväg bör det 

i studien övervägas sannolika konsekvenser med undersökningen (Denscombe 2018). 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) finns det fyra huvudkrav som ska följas för att genomföra studien. 

Information-, konfidentialitet-, samtycke- och nyttjandekravet. Det innebär sammanfattningsvis att 

de informanter och respondenter som medverkar ska informeras om syftet med studien, att det är 

frivilligt att vara med och att det i studien inte går att utläsa vilka elever, lärare eller skola som 

medverkar. Allt material som studien samlar in får endast användas i studien. Därav, kommer 

eleverna innan genomförandet av undersökningen upplysas om deras uppgift i studien och vilka 

villkor de har för deltagande, att medverkan är frivillig. För att eleverna ska kunna delta i studien 

krävs samtycke från vårdnadshavare. 

Ovan nämnda etiska överväganden och riktlinjer är en viktig roll för god kvalité i genomförande 

och resultat så att det med en god grund kan användas för att utveckla elever och lärare i 

undervisning (Vetenskapsrådet 2017).  



 

  
 

14 

 

6 Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras samtliga resultat av de moment som genomfördes i den aktuella studien. 

 

6.1 Förtest 

Tabellen nedan visar resultatet av förtestet, testet med alla frågor finns i Bilaga A. 

 

Resultat av förtest Antal elever: 19 

 

Fråga Nivå Antal rätt Antal fel 

1 Semikonkret 19 0 

2 Semikonkret 14 5 

3 Semiabstrakt 18 1 

4 Semiabstrakt 13 6 

5 Semiabstrakt 17 2 

6 Abstrakt 12 7 

7 Abstrakt 5 14 

8 Abstrakt 8 11 

9 Abstrakt 15 5 

10 Abstrakt 8 11 

 

Utifrån ovan resultat går det utläsa att uppgift 7, 8 och 10 (se elevsvar i figur 7, 8 och 9) utmärker 

sig i jämförelse med resterande uppgifter. Samtliga utmärkande uppgifter tolkas och infaller i den 

abstrakta nivån.  
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Figur 7: Figuren visar ett elevsvar på en abstrakt uppgift i förtestest. 

 

 

 
Figur 8: Figuren visar ett elevsvar på en abstrakt uppgift i förtestet. 

 

 

 
Figur 9: Figuren visar ett elevsvar på en semiabstrakt samt abstrakt uppgift i förtestet. 

 

Genom att undersöka resultatet av samtliga test går det att utläsa att eleverna visade god förståelse 

för semikonkreta uppgifter. Dessa uppgifter är 1 och 2 (se tabellen ovan). Däremot visade eleverna 

större svårigheter att förstå övergången från de semiabstrakta till de abstrakta uppgifterna, 

exempelvis i uppgift 4 och 6 i förtestet (se tabellen ovan). Stora delar av eleverna visade svårigheter 

i att förstå storleken av olika bråktal samt att utläsa abstrakta bråktal och sedan fylla i figurer (se 

figur 7 och 9).  

 

Utifrån resultatet går det att utläsa att en av anledningarna till att stora delar av klassen svarat fel 

på uppgift 7, 8 och 10 (se figur 7, 8, 9) är att de inte har utvecklat tillräcklig numeriska kunskap 

för att kunna lösa uppgifter i den abstrakta nivån (Siegler et al. 2013). En annan anledning till att 
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eleverna inte har utvecklat den numeriska kunskapen kan bero på att eleverna saknar förståelse hur 

ett objekt kan delas upp i flera delar där delarna har samma förhållande till objektet (Mills 2011). 

Det kan innebära att upplägget av uppgifterna i förtestet där eleverna stegvis arbetar med varje nivå 

inte spelar större roll eftersom att eleverna generellt visade svårigheter med att lösa uppgifter som 

speglar den abstrakta nivån. Det innebär att upplägget av förtestet inte påverkade elevernas resultat 

utan istället att lektioner som planeras och undervisas stegvis bör låta eleverna beröra och bekanta 

sig med varje nivå för att utveckla matematisk kunskap och förståelse för övergången från en nivå 

till nästa (Heddens 1986; Siegler et al  2013; Mills 2011). 

 

För att eleverna ska förstå den abstrakta nivån är det viktigt att först gå igenom den semiabstrakta 

nivån grundligt och sedan arbeta med övergången till det abstrakta. Därav planerades kommande 

lektion utifrån den semiabstrakta nivån för att tydliggöra övergången till den abstrakta nivån och 

ge eleverna möjlighet att utveckla sin matematiska förståelse med tal i bråkform. 

 

6.2 Lektion 1 och 2 

Utifrån förtestet valdes att undervisa uppgifter som tolkades till den semiabstrakta nivån, frågorna 

ändrades för att ge eleverna ett annat perspektiv och förståelse av uppgifterna (se figur 10, 11 och 

12). De två första uppgifterna tolkas som semikonkreta och valdes att gå igenom vid 

lektionstillfället av anledning att eleverna ska kunna erfara samt underlätta övergången till det 

semiabstrakta. 

 

 
Figur 10: Figuren visar en uppgift som användes under genomgång av lektion 
 

Lektion 1 

Vid genomgång av figur 10 diskuterades olika sätt att se mönster för att räkna ut hälften av 

burkarna, övervägande del av eleverna räknade burkarna och visste att 4 burkar var hälften av 8. 
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Detta visade eleverna genom att dra ett streck i mitten eller genom att ringa in 4 burkar i två högar 

respektive 2 burkar i 4 högar.  

 

Lektion 2 

Eleverna gav olika förslag som de motiverade, ett exempel var att det var totalt 8 burkar, 8 dividerat 

med 2 är 4, därför ringades in 4 burkar. Detta förslag kräver att eleven har en förkunskap om att 

hälften och 
1

2
 är samma sak. Eleverna konstaterade att 

1

2
 var lika mycket som 

2

4
 .Därefter ställde 

läraren en följdfråga “Är  
3

8
  lika mycket som 

1

2
 ?”. Syftet med följdfrågan var att försäkra och 

kontrollera att eleverna förstod vad hälften var. Eleverna motiverade att det inte är hälften för att 3 

+ 3 = 6 och inte 8.  

 

 
Figur 11: Figuren visar en uppgift som användes under genomgång av lektion 
 

Lektion 1 

Vid genomgång av figur 11 motiverade några elever samma metod som i figur 10 där de delade in 

stjärnorna i tre grupper för att det efterfrågades tredjedelar och kunde då se att det var två stjärnor 

i varje grupp. Svaret eleverna gav var att en tredjedel av stjärnorna är 2. Därefter ställde läraren 

följdfrågan “Går det att skriva svaret i bråkform?”. Eleverna svarade 
2

6
  där de efter återkoppling 

till figur 10 kunde se mönstret att  
2

6
  är lika mycket som 

1

3
 . 

 

Lektion 2 

Vid genomgång av figur 11 fortsatte diskussionen om hur stjärnorna kunde delas in i grupper för 

att utläsa vad en tredjedel är. En elev svarade att en tredjedel är 2 stjärnor för att det totalt är 6 

stjärnor och motiverade sitt svar för att 2 x 3 = 6. 
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Sammanfattning av figur 10 och 11 

Vid lektionen började läraren att återkoppla till förtestet genom de två första uppgifterna (se figur 

10 och 11) och diskutera olika sätt att dela upp i hälften och tredjedelar samt kring storleken av 

bråktalen. Exempel på diskussion var när en elev frågade “Ska man skriva 
1

3
  eller 

2

6
  i svaret?” då 

läraren kunde passa på att visa att det var lika mycket och öka förståelsen av bråktalens storlek och 

ge eleverna den djupare förståelse av talets egenskaper som behövs för att ytterligare befästa 

kunskapen (Siegler et al. 2013; Mills 2011). Ett annat exempel var när en elev frågade “Är bråk 

och division samma sak?” och gav exemplet att 
56

7
 = 8, eleven undrade om det var så man kunde 

tänka även i de bråktal vi diskuterade. Genom att visa eleverna olika metoder och tillvägagångssätt 

för att lösa och se uppgiften på olika sätt, exempelvis med andra begrepp och symboler blev det 

enklare för eleverna att förstå hur de kan tolka och lösa uppgiften (Siegler et al. 2013), många 

elever klarade dessa uppgifter i förtestet men de som inte klarade dem kunde nu med hjälp av de 

andra eleverna och läraren befästa kunskapen ytterligare.  

 

  
Figur 12: Figuren visar en uppgift som användes under genomgång av lektion 
 

I genomgång av figur 12 förväntades det att eleverna skulle välja ut det bråktal som var störst. De 

uppmanades att hjälpa till med att fylla i respektive cirkel utifrån bråktalet. Innan eleverna bads 

fylla i cirklarna 
1

4
 och 

3

8
 ställdes frågan “Vilket av talen tror ni är störst?”.  

 

Lektion 1 

5 elever tyckte inledningsvis att 
1

4
 var störst och 5 elever tyckte att 

3

8
 var störst, när cirklarna var 

ifyllda var det många elever som gav kommentar att det nu enkelt kunde se vilket bråktal som var 

störst. Några elever kommenterade att de tyckte det var enkelt att dela cirkeln i halvor eller 

fjärdedelar men att de inte visste hur de skulle dela cirkeln i femtedelar eller åttondelar.  
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Lektion 2 

I lektion 2 tyckte 9 elever inledningsvis att 
1

4
 var störst och 1 elev tyckte att 

3

8
 var störst, när 

cirklarna var ifyllda förstod eleverna vilket som var rätt svar. Motiveringen eleverna gav om 

varför 
3

8
 är större än 

1

4
 var att den cirkeln var mer ifylld. För att kontrollera om eleverna förstod 

varför cirklarna delades på ett visst sätt och vilket tal som var störst ritades nya cirklar med nya 

bråktal och sedan ställdes följdfrågan “Hur ska cirklarna delas?”.  

 

 

Sammanfattning av figur 12 

Vidare genomgång var en uppgift där syftet var att öka elevernas förståelse för talens storlek (se 

figur 12). I förtestet skulle eleverna ringa in det bråktal som var störst (se figur 7) vilket i resultatet 

visade var svårt för många elever. Till denna uppgiften valdes metoden att visa talets storlek med 

hjälp av cirklar, innan cirklarna fylldes i ställdes frågan vilket bråktal eleverna trodde var störst. I 

den ena gruppen var det jämt vilket bråktal som var störst, men i andra gruppen trodde 8 elever av 

totalt 9 att 
1

4
 var större än 

3

8
 . När läraren sedan med hjälp av cirklarna visade hur det gick att se 

vilket tal som var störst var det många elever som sa ”Aha, nu förstår jag!”, vilket var en 

förhoppning under genomgången. Eleverna fick under genomgången berätta hur cirklarna skulle 

delas in och motivera varför, eleverna gynnas av att själva vara aktiva  och en del av undervisningen 

för att på så sätt öka intresset och förtroendet att använda matematiken i olika sammanhang samt i 

detta fall öka förståelsen av talets storlek (Siegler et al. 2013; Mills 2011; Naiser et al. 2004). 
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Figur 13: Figuren visar en uppgift som användes under genomgång av lektion 
 

 

Lektion 1 

Vid genomgång av uppgiften i figur 13 kunde några elever ge svaret men inte motivera hur de kom 

fram till rätt svar, därför valdes att illustrera uträkningen med hjälp av en cirkel likt genomgången 

av figur 12.  

 

Lektion 2 

I lektion 2 visades svaret även här med en cirkel men en följdfråga som ställdes till eleverna var 

om det gick att använda en rektangel istället för en cirkel till uträkningen, där eleverna fick hjälpa 

till att förklara. Några elever var osäkra men en elev gav sedan motiveringen “Det spelar ingen roll 

vilken figur man ritar så länge den är indelad i samma antal delar”. 

 

Sammanfattning av figur 13 

Nästa uppgift i genomgången var en fråga som tolkas som semiabstrakt (se figur 13) där eleverna 

skulle ta reda på hur mycket hö som fanns kvar efter att hästen ätit 
2

3
 . Resultatet visade att även 

denna uppgift var svår för många elever, under förtestet räckte en elev upp handen och ville ha 

hjälp med uppgiften. Eleven sa ”Det går inte lösa denna uppgiften för det går ju inte veta hur mycket 

hö hästen har”, vilket var en återkommande kommentar under lektionen och genomgången av 

denna uppgift. Kommentaren visade att eleverna inte befäst övergången från det konkreta till det 

abstrakta, som Heddens (1986) beskriver som den del där de flesta svårigheter växer fram. Läraren 

frågade eleverna hur uppgiften kan lösas varav det kommer olika kommentarer såsom ”Det är 

omöjligt” och ”Jag tror inte det går”, efter en stund säger en elev ”Går det inte att visa med en 

cirkel?”, vilket betyder att genomgången av figur 12 har gett en kunskap och förståelse hur det går 

att se de olika delarna i bråktalet (Siegler et al. 2013; Mills 2011). När eleven får berätta och visa 

sin lösning kommer det återigen kommentarer från de andra eleverna som ”Aha, nu förstår jag, det 

var ju enkelt!”. Följdfråga av läraren för att kontrollera om eleverna förstod var ”Går det visa 
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lösningen med en rektangel?”, några elever blev osäkra men andra säkra på att det går och visade. 

I den ena gruppen var det fortfarande en elev som inte förstod, läraren visade då med konkret 

material, i detta fall pennor som representerade höet och eleven förstod efter det hur svaret blev 
1

3
. 

I detta fall har eleven fortfarande svårt att förstå det semiabstrakta och behöver arbeta mer med det 

semikonkreta för att befästa kunskapen och förstå de abstrakta uppgifterna (Heddens 1986). 

 

6.3 Observation av lektion 1 och 2 

I avsnittet presenteras de observationer som är relevant för studien. Det som observerades var 

lärarrollen, hur eleverna visar förståelse, elevernas engagemang och utmärkande faktorer (se 

observationsschemat i figur 6). 

 

6.3.1 Eleverna visar förståelse 

När läraren ställer frågor är det många elever som räcker upp handen och vill svara, fler elever ges 

möjlighet att svara på samma uppgift där de visar att det finns flera olika sätt att räkna ut svaret.  

 

Lektion 1 

Flera elever ger förslag på olika svar och motiverar sina svar utan att läraren behöver be om det. 

När hälften diskuteras i uppgift 1 (se figur 10) frågar läraren eleverna om det går att skriva svaret i 

bråkform. En elev svarar 
1

2
 och en annan elev svarar 

2

4
, där läraren passar på att förklara att 

1

2
 är lika 

mycket som 
2

4
. En följdfråga från en elev vid genomgång av figur 11 var om svaret ska skrivas som 

2

6
  eller 

1

3
 , vilket visar en förståelse att bråktalen är lika stora och betyder samma sak.  

 

Lektion 2 

Även i denna cykel diskuteras vad hälften är i uppgift 1 (se figur 10) där läraren går igenom att 
1

2
 

och 
2

4
 är lika mycket, en följdfråga som ställs är ifall 

3

8
 är lika mycket som 

1

2
 där en elev motiverar 

att det inte är det för att 3 + 3 = 6 och inte 8 som är det totala antalet burkar, vilket återigen visar 

en förståelse för bråktalet. Eleverna motiverar i figur 12 att man kan se att ett bråktal är större än 

ett annat genom att göra en cirkel för varje bråktal och fylla i antal delar för att sedan jämföra 

cirklarna med varandra.  
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6.3.2 Elevernas engagemang 

Många elever är aktiva under lektionen, räcker upp handen, hjälper varandra och vill motivera sina 

svar på uppgifterna.  

 

Lektion 1 

Några elever som är osäkra försöker trots det förklara hur uppgifterna kan lösas, några börjar lösa 

en uppgift och tar sedan hjälp av andra elever som får fortsätta förklara. Eleverna visar engagemang 

när de ställer frågor som berör bråktalens storlek, de säger att de inte riktigt förstår men vill förstå, 

exempelvis hur de kan tänka att 
2

6
 är lika mycket som 

1

3
 och vilket av talen de ska skriva i svaret.  

 

Lektion 2 

Även i denna cykel är eleverna aktiva och många vill hjälpa till att svara på samtliga uppgifter, 

eleverna är inte blyga att berätta när de inte förstår. Vid genomgång av figur 13 som upplevs svår 

för många ges förslag från en elev att visa lösningen med en cirkel som hjälpte andra elever att 

förstå hur uppgiften kan lösas.  

 

6.3.3 Utmärkande faktorer 

Under genomgången av uppgifterna är det många elever som återkopplar till testet och säger att de 

vid vissa uppgifter inte förstod, men under genomgången kommenterar dem att de nu förstår.  

 

Lektion 1 

Innan läraren hinner börja genomgången av uppgift 1 (se figur 10) är det en elev som påpekar att 

figurerna i uppgiften inte är burkar, utan det är cylindrar vilket ger en diskussion om svaret hade 

blivit annorlunda om det hade varit burkar eller andra figurer, eleverna svarar att det inte hade 

spelat någon roll. Många elever kommenterar att de från början tyckte samtliga uppgifter var svåra, 

både uppgifter som figur 11 samt figur 13, vid ett tillfälle fick läraren prova flera metoder för att 

en elev inte förstod uppgiften i figur 11.  
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Lektion 2 

Vid figur 13 säger några elever att det inte går att ge ett svar för att de inte kan veta hur mycket hö 

det finns, läraren får hjälp av en elev att visa svaret med en cirkel likt figur 12, där många elever 

kommenterar “jaha, nu förstår jag!”. En elev förstår ändå inte men när läraren sedan visat med 

konkret material förstår eleven lättare hur uppgiften kan lösas. 

 

Sammanfattning av observation 

Exempel på hur eleverna visade förståelse under lektionerna var när läraren ställde frågor och 

många elever räckte upp handen och ville svara, fler elever gavs möjligheten att svara på samma 

uppgift där de visade att det fanns flera olika sätt att räkna ut svaret. Många elever är aktiva under 

lektionerna, hjälper varandra, diskuterar och vill motivera sina svar på uppgifterna. Under 

genomgången av uppgifterna är det många elever som återkopplar till testet och säger att de vid 

vissa uppgifter inte förstod, men under genomgången kommenterar dem att de nu 

förstår. Observationen visade att lektionerna var en viktig del i metoden för att förbättra elevernas 

förståelse för tal i bråkform.  

 

6.4 Eftertest 

Tabellen nedan visar resultatet av eftertest, testet med alla frågor ser ni i Bilaga B. 

 

Resultat av eftertest Antal elever: 19 

 

Fråga Nivå Antal rätt Antal fel 

1 Abstrakt 13 6 

2 Abstrakt 18 1 

3 Abstrakt 19 0 

 

 

Utifrån ovan resultat går det att utläsa att eleverna visar en utökad förståelse för abstrakta uppgifter 

(se elevsvar i figur 14). 
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Figur 14: Figuren visar elevsvar från eftertestet i cykel 1 och 2. 
 

 

I första uppgiften från cykel 1 går det utläsa att eleven först valde att ringa in 
1

2
 som det största talet 

men att eleven sedan ändrar sig och väljer istället att ringa in 
4

5
. Vidare i uppgift 2 skulle eleven 

dela 3 äpplen mitt itu. Båda eleverna väljer att rita en bild som representation till uppgiften och 

visar tydligt sin tankegång. I den tredje och sista uppgiften skulle eleven måla 
2

5
 av cirkeln. I svaret 

går det tydligt att utläsa att båda eleverna förstår att cirkeln ska delas in i 5 olika delar och att sedan 

2 av dessa delar ska fyllas i. Utifrån elevsvaren går det utläsa att eleverna i detta fall förstår 

övergången från de semiabstrakta till de abstrakta uppgifterna samt hur de förhåller sig till 

varandra.  
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7 Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras studiens resultat och metod. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

En viktig aspekt till resultatet är att den aktuella undersökningen genomfördes under höstterminen 

då eleverna i årskurs 4 inte berört bråkräkning. Om eleverna istället arbetat med bråkräkning hade 

de sannolikt haft en annan kännedom samt djupare förståelse och troligen klarat uppgifterna bättre 

(Siegler et al. 2013). Resultatet av förtestet visade att eleverna klarade de nivåer som tolkades som 

semikonkreta och semiabstrakta, men hade svårare med de uppgifter som tolkades som abstrakta. 

Utfallet av förtestet kan utifrån Heddens (1986) bero på att eleverna inte befäst den kunskap i de 

tidigare nivåerna som krävs för att skapa förståelse för den abstrakta nivån.  

  

En annan viktig aspekt som tidigare forskning lyfter är att lektionerna bör engagera eleverna 

eftersom att det är betydelsefullt för att ytterligare öka elevernas intresse och förtroende att använda 

matematiken i olika sammanhang för att främja deras lärande och utveckling. Eleverna visade ett 

större engagemang i den andra cykeln gentemot den första vilket kan tolkas som att eleverna hade 

ett större intresse men skillnaden kan även bero på lärarens engagemang (Naiser et al. 2004). Vidare 

kan elevernas resultat påverkats av den tidigare relation som fanns med den utvalda gruppen. En 

fördel kan vara att eleverna kände sig bekväma med att vara delaktiga i de diskussioner som 

uppkom. En reflektion är om utfallet av lektionen hade blivit annorlunda om den tidigare relationen 

inte förekommit, det kan anses att aspekter såsom elevgrupp och lärarens följdfrågor är av 

betydelse. De diskussioner som förekom i första och andra cykeln skiljer sig åt och kan tolkas som 

att eleverna i den andra cykeln besitter en djupare kunskap kring tal i bråkform än den första (Mills 

2011). Utfallet av andra lektionen ansågs bättre på grund av den observation som analyserades efter 

första lektionen då exempelvis lärarens följdfrågor ändrades för att förbättra den andra lektionen 

vilket då även förändrade lärarens engagemang.  

  

Det valdes att diskutera olika strategier under lektionen av anledning att ge eleverna kunskap i 

olika sätt att lösa uppgifter. Uppgifterna i eftertestet liknande de uppgifter som valdes till 

förtestet, en reflektion är om utfallet av eftertestet hade varit annorlunda om uppgifterna inte varit 
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liknande eller om diskussioner kring olika strategier inte förekommit. Den erfarenhet och 

kunskap eleverna besitter med olika strategier anses vara av betydelse för att lösa uppgifterna, 

oavsett om de är liknande eller inte. Sammanfattningsvis går det utifrån det resultat som 

eftertestet visade utläsa att eleverna har ökat sin förståelse för bråktal och att en större del av 

samtliga elever kan lösa uppgifter som de i tidigare moment visat svårigheter för (se avsnitt 5.4). 

De fåtal elever som fortfarande visar svårigheter kan vara utgångspunkt för vidare forskning 

inom studiens ramar. 

 

7.2 Metoddiskussion 

Då syftet med studien är att utforma lektioner och undersöka vilka kunskaper samt eventuella 

fallgropar som kan finnas gällande tal i bråkform i årskurs 4, valdes det att utgå från metoden 

Lesson Study. Murata (2011) belyser att en viktig del i Lesson Study är att sätta mål för lärande 

samt utveckling och utifrån dessa planera och genomföra lektioner. För att möjliggöra ett lärande 

som utvecklar eleverna och veta vilka mål som bör eftersträvas valdes det att låta eleverna 

genomföra ett förtest. Valet att låta eleverna genomföra ett förtest ger inte endast en inblick i vilka 

kunskaper som eleverna erhåller kring tal i bråkform utan även utifrån vilken nivå kommande 

lektioner bör planeras för att ge eleverna möjligheten att utvecklas vidare. Förtest ansågs som mest 

lämpligt för att tydligt visa vilka svårigheter eleverna har med tal i bråkform samt utifrån resultatet 

planera kommande lektion. Eftersom studien hade en begränsad tid kan en nackdel exempelvis 

vara om eleverna visat olika svårigheter i förtestet, vilket hade inneburit att det eventuellt hade 

behövts fler lektionstillfällen för att beröra samtliga delar mer ingående för att få det resultat som 

studien strävar efter.  

 

Genomförandet i första cykeln gjorde det möjligt att analysera och reflektera för att förbättra delar 

av lektionsplaneringen till andra cykeln. Det innebar att de delar som ansågs gynnsamma användes 

med nästkommande grupp och de delar som ansågs mindre gynnsamma utvecklades och prövades 

igen. Svårigheten att använda sig av metoden Lesson Study är att det kan krävas flera observationer 

av fler cykler för att avgöra vilka delar i en lektion som är avgörande för att eleverna ska ha 

möjlighet att skapa en förståelse kring innehållet som presenteras. Vid planeringen av lektionerna 

används Heddens (1986) teori där vi utifrån resultatet av förtestet kan tyda i vilken nivå lektionen 

bör byggas upp. Genom att använda sig av både Heddens (1986) teori och Lesson Study har det 
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underlättat att utläsa var fokus bör läggas för att hjälpa eleverna utveckla sin matematiska kunskap. 

Genom att inta roller såsom lärare och observatör fanns vid båda observationstillfällena utrymme 

att diskutera och reflektera kring olika delar av lektionerna. Om elevernas ordinarie lärare istället 

undervisat utifrån planeringen hade båda studenterna haft möjligheten att observera lektionen. En 

fördel hade varit att läraren sedan tidigare vet vilken anpassning och vilka strategier som måste 

beaktas för att alla eleverna ska skapa en förståelse. En nackdel kan vara att det hade varit svårt att 

tyda vilka delar som måste förbättras för att främja elevernas utveckling och vidare planering av 

studiens undersökning. Sammanfattningsvis anses reflektionen som en viktig del i metoden för att 

lärarna ständigt ska kunna utveckla lärandeprocessen under pågående samt till kommande lektioner 

för att främja elevers lärande. 

 

Valet att låta eleverna genomföra ett eftertest möjliggjorde att utläsa om den utvalda gruppen 

utvecklat sin matematiska förståelse för tal i bråkform. Det gav även möjlighet att kunna reflektera 

och dra slutsats om den utvalda metoden och den teoretiska utgångspunkten svarat på studiens 

frågeställningar.  
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8 Slutsats 

Genom att använda metoden Lesson Study i kombination med Heddens teori (1986) går det till 

viss del undvika de svårigheter som kan uppkomma med tal i bråkform. Heddens (1986) nämner 

the gap som en riskzon där de flesta svårigheter växer fram. Resultatet av förtestet i den aktuella 

studien visar den förkunskap som elever erhåller samt att eleverna befinner sig i den semiabstrakta 

nivån som är en av de delar som enligt Heddens (1986) ingår i the gap. Det innebär att eleverna 

inte utvecklat den numeriska kunskap och förståelse för hur delar av en helhet kan representera ett 

objekt, exempelvis i figur 13 där eleverna inte kunde lösa hur många delar hö hästen hade kvar. 

 

Det är viktigt att utgå från det resultat som förtestet visade och utifrån det använda varierande 

uppgifter under lektionstillfällena (Sigler et al. 2013). Eleverna behöver lära sig hur tal i bråkform 

kan representeras med konkret material, visuella bilder och andra representationsformer. Det är 

därför av vikt att planera undervisning som berör den förkunskap som resultatet visade samtidigt 

utmana eleverna för att främja lärandet och hjälpa eleverna att stegvis behandla och skapa förståelse 

för samtliga nivåer (Heddens 1986). Den slutsats som dras utifrån resultatet av eftertestet är att 

läraren bör använda olika strategier i undervisningen. Det innebär att använda sig av konkret 

material som finns i klassrummet, visuella bilder som representera ett konkret objekt samt låta 

eleverna aktivt delta i undervisningen. Med aktivt deltagande menas att låta eleverna diskutera och 

ställa frågor som berör undervisningen för att utveckla sin matematiska kunskap. 

  

Sammanfattningsvis är det av vikt att betona att undersökningen skedde i en klass med endast 19 

elever och inte speglar samtliga elever i årskurs 4. Det anses viktigt att noggrant analysera och följa 

metodens olika delar och utifrån dessa förbättra och effektivisera elevernas lärandeprocess för att 

på vis förstå de svårigheter och eventuella fallgropar som tal i bråkform kan medföra. Det innebär 

att det är av vikt att utgå ifrån elevernas förkunskap när lektioner planeras och undervisas eftersom 

det bidrar till att eleverna utvecklar sin matematiska kunskap genom att skapa en djupare förståelse 

för tal i bråkform (Naiser et al. 2004; Murata 2011; Mills 2011; Siegler et al. 2013). 



 

  
 

29 
 

Referenser 

Denscombe, Martyn (2018). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Fjärde upplagan Lund: Studentlitteratur 

Heddens, J. (1986). Bridging the Gap between the Concrete and the Abstract. The Arithmetic 

Teacher,33(6), 14-17. 

Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger & Liberg, Caroline (red.) (2014). Lärande, skola, bildning: 

[grundbok för lärare]. 3., [rev. och uppdaterade] utg. Stockholm: Natur & kultur 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2019. Sjätte 

upplagan (2019). [Stockholm]: Skolverket 

 

McIntosh, Alistair (2008). Förstå och använda tal: en handbok. 1. uppl. Göteborg: Nationellt 

centrum för matematikundervisning (NCM), Göteborgs unuversite 

Mills, J. (2011). Body fractions: A physical approach to fraction learning. Australian Primary 

Mathematics Classroom, 16(2), 17-22. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ936533.pdf 

Murata, Aki. (2011). Lesson Study Research and Practice in Mathematics Education (Learning 

Together) [Elektronisk resurs]. Springer Netherlands 

 

Naiser, E. A., Wright, W. E., & Capraro, R. M. (2004). Teaching fractions: Strategies used for 

teaching fractions to middle grades students: JRCE JRCE. Journal of Research in Childhood 

Education, 18(3), 193-198. Retrieved from 

http://proxy.lnu.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/203889006?accountid=14827 

Siegler, S.R., Fazio, K.L., Bailey, H.D., och Zhou, X. (2013) Fractions: the new frontier for 

theories of numerical development. Trends in cognitive sciences, 17(1), 13–19. 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED552807.pdf 

Tian, J., & Siegler, R. S. (in press). Which type of rational numbers should students learn first? 

Educational Psychology Review. Early-bird online publication, July 4, 2017. doi: 10.1007/s10648-

017-9417-3. Anticipated publication date: 2017. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED574837.pdf  

Vetenskapsrådet (2011). Forskningsetiska principer. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Vetenskapsrådets rapportserie. ISBN: 

9789173071895. 

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1529480532631/God-

forskningssed_VR_2017.pdf 

 

 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ936533.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ936533.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ936533.pdf
http://proxy.lnu.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/203889006?accountid=14827
http://proxy.lnu.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/203889006?accountid=14827
http://proxy.lnu.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/203889006?accountid=14827
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED552807.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED552807.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED552807.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED574837.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1529480532631/God-forskningssed_VR_2017.pdf
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1529480532631/God-forskningssed_VR_2017.pdf


 

  
 

1 
 

 

Bilagor 

Bilaga A Förtest  

 



 

  
 

2 

 

 



 

  
 

3 

 

 

 

  



 

  
 

4 

 

Bilaga B Eftertest 

 

 

  



 

  
 

5 

 

Bilaga C Missivbrev 

 

 



 

  
 

6 

 

 

 

  



 

  
 

7 

 

Bilaga D Sökschema 

 

databas & 

datum 

sökord/sökfråga Avgränsni

ngar 

söktr

äffar 

utvalda referenser publikationstyp 

  

ERIC 

2019-09-

28 

  

Teach* fraction* 

middle school* 

  

Peer 

reviewed 

referensgra

nskat 

  

Tidskriftsar

tikel 

275 Naiser, Emilie A; 

Wright, Wendy E; 

Capraro, Robert M. 

(2004) Teaching 

Fractions: Strategies 

Used for Teaching 

Fractions to Middle 

Grades Students. 

Journal of Research in 

Childhood Education: 

JRCE; Olney, Vol. 18, 

Iss. 3, 193-198.  

  

  

Vetenskaplig 

artikel 

  

ERIC 

2019-09-

28 

  

 fraction* 

learning* 

numerical* 

  

Peer 

reviewed 

  

Tidskriftart

ikel 

41 
Siegler, S.R., Fazio, 

K.L., Bailey, H.D., 

och Zhou, X. (2013) 

Fractions: the new 

frontier for theories of 

numerical 

development. Trends 

in cognitive sciences, 

17(1), 13–19.  

  

  

Vetenskaplig 

artikel 

  

ERIC 

2019-11-

19 

  

  

 fraction* 

meaning and 

learning 

 Peer 

reviewed 

 

Tidskriftart

ikel 

 47  Mills, J. (2011). 

Body fractions: A 

physical approach 

to fraction learning. 

Australian Primary 

Mathematics 

Classroom, 16(2), 

17-22. 

 Vetenskaplig 

artikel 

 ERIC 

2019-11-

19 

  

  

 fraction* rational 

numbers* 

 Peer 

reviewed 

 50  Tian, J., & Siegler, 

R. S. (in press). 

Which type of 

rational numbers 

should students 

learn first? 

 Vetenskaplig 

artikel 



 

  
 

8 

 

Educational 

Psychology Review. 

Early-bird online 

publication, July 4, 

2017. doi: 

10.1007/s10648-

017-9417-3. 

Anticipated 

publication date: 

2017.  

 

 

 

 

 

 


	1 Inledning
	2 Syfte & frågeställning
	3 Tidigare forskning
	4 Teori
	5 Metod
	5.1 Val av metod
	5.1.1 Förtest
	5.1.2 Observation
	5.1.3 Eftertest

	5.2 Urval
	5.3 Forskningsetiska ställningstagande

	6 Resultat och analys
	6.1 Förtest
	6.2 Lektion 1 och 2
	6.3 Observation av lektion 1 och 2
	6.3.1 Eleverna visar förståelse
	6.3.2 Elevernas engagemang
	6.3.3 Utmärkande faktorer

	6.4 Eftertest

	7 Diskussion
	7.1 Resultatdiskussion
	7.2 Metoddiskussion

	8 Slutsats
	Referenser
	Bilagor
	Bilaga A Förtest
	Bilaga B Eftertest
	Bilaga C Missivbrev
	Bilaga D Sökschema


