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Abstrakt 

Studien syftar till att undersöka vilka svårigheter elever kan stöta på när de ska 

addera och subtrahera bråk med gemensam nämnare samt hur lärare kan 

undervisa inom detta område i grundskolans tidigare år. Studien har utgått från 

en systematisk litteraturstudie, där data har samlats in genom vetenskapliga 

artiklar och avhandlingar utifrån ett deduktivt tillvägagångssätt. Resultatet av 

studien synliggör flertalet svårigheter elever möter vid beräkning av bråk med 

gemensam nämnare samt hur läraren kan undervisa inom området. Vid analys 

av resultatet har studien använts sig utav Heddens teori, vilket inkluderar 

begreppen konkret-, semikonkret-, semiabstrakt- och abstrakt nivå (Heddens, 

1986). Utifrån resultatet har studien kommit fram till att det finns svårigheter 

hos elever när de ska addera och subtrahera bråk med gemensam nämnare. Det 

kan exempelvis handla om att eleverna inte har uppmärksammat den nya 

räkneregeln som gäller vid beräkning av bråk med addition och subtraktion. 

Resultatet visar även att lärare kan använda sig av laborativa material i 

undervisningen för att ge eleverna förståelse för tal i bråkform. Den här studien 

kan gynna professionen genom att belysa vilka svårigheter elever kan stöta på 

när de ska beräkna bråk med gemensam nämnare. Studien presenterar även 

hur lärare kan undervisa för att undvika dessa svårigheter samt hur de kan 

hjälpa eleverna att komma ur svårigheterna.  

Nyckelord 

Abstrakt nivå, bråk, konkret nivå, laborativa material, representationsformer, 

semiabstrakt nivå, semikonkret nivå, svårigheter, the gap.  

Tack 
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genom hela arbetet. Hon har kommit med goda råd och alltid funnit till hands 
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1 Inledning 

När eleverna går i grundskolans tidigare år ska de börja bekanta sig med 

rationella tal, där en del är bråkräkning (Skolverket, 2019). Genom 

observationer under flertal praktiker i lärarutbildningen har vi 

uppmärksammat att elever i grundskolans tidigare år har bekymmer med att 

beräkna bråk med gemensam nämnare. Flera forskare (Lunde, 2011; Tian & 

Siegler, 2017) belyser att elever generellt har svårt för att beräkna bråk men 

det kan vara än mer problematiskt för elever i matematiska svårigheter. 

Eftersom tidigare forskning och observationer visar att elever kan ha 

svårigheter med bråkräkning vill vi därför finna tillvägagångssätt för att hjälpa 

elever i deras lärande. Flera forskare (Tian & Siegler, 2017; Sveider, 2016) har 

kommit fram till att tal i bråkform är en grund för elevers utveckling i 

matematiken med särskilt fokus på de senare delområdena algebra och 

sannolikhet. Bråktal är alltså en grund för matematikkunskaper på en mer 

avancerad nivå och blir därför ett av de mer betydelsefulla innehållen i 

matematikundervisningen.  

 

Skolverket (2019) beskriver i det centrala innehållet för årskurs 1–3 att läraren 

ska undervisa om bråk men skolverket formulerar det som del av helhet samt 

del av antal. Ett godtagbart kunskapskrav för matematik i slutet av årskurs 3 

är att eleverna ska visa grundläggande kännedom om tal i bråkform. De ska 

även ha kunskap om vissa matematiska metoder med viss anpassning för att 

utföra enkla beräkningar och lösa uppgifter med ett lämpligt resultat 

(Skolverket, 2019).  

  

Utifrån de observationer vi har gjort under våra praktikperioder 

uppmärksammade vi att elever upplever bråkräkning som besvärligt och 

eftersom de ska ha grundläggande kunskaper om enkla tal i bråkform för 

godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 finner vi detta område intressant att 

forska vidare i. Genom en systematisk litteraturstudie vill vi undersöka varför 

elever har svårt med bråkräkning och vidare hitta metoder för att hjälpa dem i 

sitt lärande.   



 

2(33) 

 

2 Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga vilka svårigheter som kan uppstå hos elever 

kring att addera och subtrahera bråk med gemensam nämnare i grundskolans 

tidigare år samt upptäcka hur lärare kan undervisa för att ge eleverna möjlighet 

till förståelse för området. Studien kommer innefatta tidigare forskning för att 

besvara frågeställningarna.  

2.2 Frågeställningar 

1. Vilka svårigheter kan elever stöta på vid addition och subtraktion av bråk 

med gemensam nämnare? 

2. Hur kan lärare undervisa för att ge eleverna möjlighet till förståelse för 

addition och subtraktion av bråk med gemensam nämnare? 
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3 Bakgrund 

I bakgrunden kommer begrepp att presenteras som är relevanta för studien. De 

centrala begrepp vi kommer att nämna är bråk samt representationsformer, 

därefter presenteras underbegrepp inom dessa två områden.  

3.1 Bråk 

Ett bråk är ett uttryck av formen 
A

B
. A kallas täljare och B kallas nämnare, dessa 

två skiljs åt av ett bråkstreck. Bråkets täljare och nämnare måste vara heltal, 

dessutom får inte nämnaren vara lika med noll. Bråk används i syfte för att 

representera en andel av en helhet, exempelvis 
2

3
 som representerar två av tre 

delar (Engström, 1997; Sollervall, 2015). 

3.1.1 Del av helhet 

Bråkdelarna ingår i samma helhet och måste därför vara lika stora (Sveider, 

2016). Exempelvis 
2

6
, två delar är färgade av alla sex delar. Bråket i sig säger 

däremot inte någonting om andelens storlek. Storleken handlar om vad man 

tagit andelen av (Karlsson & Kilborn, 2015). Nedan ges ett exempel på hur det 

kan se ut i praktiken (se figur 1).  

 

   

   

Figur 1. Bilden är gjord av Fanny Andersson och Evelina Clason men är inspirerad från 

Karlsson och Kilborn (2015). 

3.1.2 Del av antal 

Vid del av antal består helheten av ett antal föremål och det frågas efter hur 

stor del av antalet som respektive del utgör, det vill säga delarna delas upp och 

jämförs (Häggblom 2013; Sveider, 2016). Till exempel en elev har fem bollar 

totalt, två är blå och tre är vita. 
2

5
 är blå och 

3

5
 är vita. Figur 2 illustrerar exemplet 

i texten del av antal.  

 

 

 

 

Figur 2. Bilden är gjord av Fanny Andersson och Evelina Clason med utgångspunkt i 

Karlsson och Kilborn (2015). 
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3.1.3 Kända svårigheter 

Elever kan ha svårigheter med tal i bråkform på grund av att det exempelvis 

kräver nya räkneregler (Karlsson & Kilborn, 2015; Sveider, 2016). Siegler och 

Lortie-Forgues (2017) menar att en ny räkneregel kan vara att eleverna inte 

ska addera eller subtrahera i nämnaren när de arbetar med bråkräkning.  

3.1.4 Gemensam nämnare 

Bråkets natur innebär att varje bråk i en räkneoperation måste utgå från samma 

helhet, alltså gemensam nämnare (Häggblom, 2013). För att få en gemensam 

nämnare måste man ibland i bråktal förlänga eller förkorta nämnaren. 

Sollervall (2015) förklarar om regler vid att förlänga och förkorta ett bråk. Vid 

förlängning ska talen multipliceras i både täljare och nämnare (se figur 3) 

medan vid förkortning divideras både täljare och nämnare (se figur 4). I figur 

3 och 4 presenteras även exempel på förlängning och förkortning. 

 

   Regel:  
𝐴

𝐵
 = 

𝐴 ∙ 𝐶

𝐵 ∙ 𝐶
 

 

   Exempel: 
3

4
 = 

3 ∙ 2

4 ∙ 2
 = 

6

8
 

 

Figur 3. Bilden är gjord av Fanny Andersson och Evelina Clason men är utgående från 

Sollervall (2015). 

 

   Regel:  
𝐴

𝐵
 = 

𝐴/𝐶

𝐵/𝐶
 

 

   Exempel: 
6

8
 = 

6/2

8/2
 = 

3

4
 

 

Figur 4. Bilden är gjord av Fanny Andersson och Evelina Clason men är inspirerad från 

Sollervall (2015). 

3.2 Representationsformer 

Representationsformer innebär hur innehållet synliggörs. Heddens (1986) 

benämner fyra representationsformer i sin teori för att göra lärandet synligt, 

konkret, semikonkret, semiabstrakt och abstrakt. Det konkreta representeras 

av verkliga objekt medan semikonkret representeras av bilder på det verkliga 

objektet. Semiabstrakt är symboler som representerar bilderna, exempelvis 

streck. Den sista representationsformen är det abstrakta, där det matematiska 

innehållet kommuniceras genom siffror eller matematiska symboler. Se figur 
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6 i teoriavsnittet för hur materialet kan se ut när eleverna befinner sig i de fyra 

olika nivåerna.  

3.2.1 Undervisningsmetoder 

Undervisningsmetoder innebär hur läraren väljer att undervisa i bråkräkning, 

det vill säga vilket tillvägagångssätt läraren använder för att ge eleverna 

möjlighet till förståelse för addition och subtraktion av bråk med gemensam 

nämnare. Sveider (2016) har kommit fram till att ett tillvägagångssätt kan vara 

laborativa material.  

3.2.2 Laborativa material 

Sveider (2016) belyser laborativa material som hjälpmedel för att eleverna ska 

kunna lösa matematikuppgifter. Materialet ska helst vara fysiska föremål eller 

tryckta bilder av olika föremål. Exempel på laborativa material kan vara 

låtsaspengar, klossar eller en tallinje, men det ska överensstämma med den 

tänkta matematiska idén. 

3.2.3 Tallinje 

Tallinje är en linje där tal sätts i rätt ordningsföljd. På tallinjen representerar 

en punk ett tal (Häggblom, 2013). Sveider (2016) lyfter att varje bråkform kan 

representeras som en punkt på tallinjen. Se figur 5 för förtydligande av 

tallinjen med bråktal.  

 

0       
1

4
          

2

4
          

3

4
        1               2                           3

     

  

 

Figur 5. Modellen är tillverkad av Fanny Andersson och Evelina Clason men är inspirerad 

från Häggblom (2013) och Sveider (2016).  
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4 Teoriavsnitt 

I studiens teoriavsnitt används Heddens teori. Teorin bygger på att eleverna 

ska få kunskap i matematik genom att ta sig från konkret- till abstrakt nivå. 

Mellan dessa två nivåer finns semikonkret- och semiabstrakt nivå som även 

benämns som ”the gap”. Genom att ta sig igenom de fyra nivåerna ska 

elevernas förståelse för matematik utvecklas. Nivåernas ordningsföljd är 

konkret-, semikonkret-, semiabstrakt- och abstrakt nivå. I avsnittet kommer 

även två figurer att presenteras som förtydligar de fyra nivåerna.   

4.1 Heddens teori 

Heddens (1986) förklarar att många elever har problem att förstå matematik, 

det är svårt att koppla det konkreta med det abstrakta. Heddens (1986) delar in 

utrymmet mellan det konkreta och det abstrakta i två delar, semikonkret och 

semiabstrakt. Nedan presenteras en figur (se figur 6) som synliggör hur 

eleverna kan arbeta med material när de befinner sig i de olika nivåerna. I 

konkret nivå används verkliga objekt för att förstå matematik, exempelvis får 

eleverna laborera med röda leksaksbilar. Den semikonkreta nivån 

representeras av bilder på verkliga objekt istället för verkliga föremål, här får 

eleverna till exempel arbeta med bilder på röda bilar. I den semiabstrakta nivån 

används symboler som representerar konkreta objekt men symbolerna ser inte 

ut som objektet, streck kan till exempel användas istället för bilder på bilar. I 

abstrakt nivå används siffror eller matematiska symboler. Figur 6 synliggör 

hur materialet kan se ut när eleverna befinner sig i de fyra olika nivåerna i 

praktiken. 

Konkret nivå Semikonkret nivå Semiabstrakt nivå Abstrakt nivå 

 

 

 

 

          

 

 

 

  

 

Figur 6. Modellen är gjord av Fanny Andersson och Evelina Clason med inspiration från 

Heddens (1986). 
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Semikonkreta- och semiabstrakta nivån kallas tillsammans för “the gap” och 

är en fallgrop som elever kan hamna i om de inte får tillräckligt med kunskap 

från dessa nivåer (Heddens, 1986). Många elever har problem att ta sig vidare 

från “the gap” utan lärarens hjälp. Elever måste skaffa sig ny kunskap från den 

konkreta nivån och ha en systematisk progression under alla de olika nivåerna 

för att kunna ta sig till den abstrakta nivån. Två processer för interaktion 

mellan verklighet och sinne är assimilation och ackommodation, det vill säga 

att eleverna behöver lära sig ny kunskap samt ompröva redan befintlig 

kunskap. Det tar däremot olika lång tid för eleverna att ta sig till den abstrakta 

nivån men om eleverna fastnar i ”the gap” måste de få tid för att komma förbi 

fallgropen i sin egen takt (Heddens, 1986). Figur 7 synliggör Heddens (1986) 

olika nivåer på ett övergripligt sätt.  

 

 

 

 

 

Concrete level 

 

                        The Gap 

 

 

 

Semiconcrete level      Semiabstract level 

 

 

 

 

 

Abstract level 

Figur 7. Modellen är gjord av Fanny Andersson och Evelina Clason med utgångspunkt i 

Heddens (1986). 
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5 Metod 

Här presenteras tillvägagångssättet för insamling av data i studien. En 

systematisk litteraturstudie innebär att kritiskt granska vetenskapliga artiklar 

och avhandlingar för att sedan sammanställa dessa för att kunna besvara 

studiens frågeställningar (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). 

Slutligen kommer etiska riktlinjer presenteras.  

5.1 Analysmetod för datainsamling 

Studien utgår från ett deduktivt tillvägagångssätt. Allwood och Erikson (2017) 

menar att deduktion är att härleda slutsatser med hjälp av accepterande 

härledningar från en uppsättning redan accepterande påståenden. Det vill säga 

det går att bevisa att något är sant genom att referera till andra påståenden som 

redan är sanna. Studien kommer att referera till vetenskapliga artiklar och 

avhandlingar för att besvara frågeställningarna.  

 

I analysen kommer resultatet att presenteras utifrån Heddens (1986) fyra 

nivåer konkret-, semikonkret-, semiabstrakt- och abstrakt nivå. Utifrån vad 

resultatet visar kommer elevers eventuella svårigheter och lärares 

undervisningsmetoder placeras i passande nivå.  

5.2 Urval och avgränsningar 

Vid insamlandet av vetenskapliga artiklar och avhandlingar till studien har 

olika databaser använts. Det är viktigt att artiklarna och avhandlingarna har 

genomgått en peer review-process (Allwood & Erikson, 2017). Allwood och 

Erikson (2017) förklarar att peer review-processen innebär att manuskriptet är 

kritiskt granskat av en till fyra olika granskare inom området. Granskarnas 

uppgift är att läsa manuskriptet kritiskt, kontrollera om tidigare forskning är 

korrekt och undersöka om författaren har dragit rimliga slutsatser från sitt 

resultat. Avslutningsvis är granskarens uppgift att ge rekommendation om 

manuskriptet bör publiceras eller inte (Allwood & Erikson, 2017).  

 

När artiklarna sovrats ut genom funktionen peer review har även artiklarnas 

tryckår begränsats. Tryckår innebär att man avgränsar artiklarna till årtal. 

Insamlandet av data är avgränsat till årtalen 2010 – 2019 eller de senaste tio 

åren.  

5.3 Manuellt urval 

För att studiens innehåll inte ska bli för brett och ha fokus på kärninnehållet 

krävs det att de vetenskapliga artiklar som inte anses relevanta för studien 

sovras ut, det vill säga att de sorteras bort (Strömquist, 2019). Vid varje 
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söktillfälle uteslöts flertal artiklar. Vid en första anblick ansågs de flesta 

vetenskapliga artiklar intressanta men efter att ha läst huvudrubrik och abstrakt 

valdes de artiklar som ansågs intressanta och relevanta för studien ut för vidare 

läsning. Trots att de utvalda vetenskapliga artiklarna verkade vara relevanta 

för studien upptäcktes det att artiklarna inte behandlade studiens kärninnehåll, 

därför sovrades vissa artiklar ut. Andra aspekter som gjorde att artiklar 

sorterades bort var bland annat ett för gammalt publiceringsdatum eller det 

handlade om fel årskurs för studien.  

 

När läsning av artiklar gjordes togs vissa begrepp i beaktning för att veta om 

artiklarna var relevant för studien. De begrepp som var av intresse var bland 

annat addition, subtraktion, bråk samt svårigheter i matematik. Dessa begrepp 

valdes utifrån frågeställningarna i studien.  

 

Vid val av teori gjordes även där avgränsningar. Till en början var idén att 

studien skulle ha ett ramverk utifrån Heddens teori, Piagets utvecklingsteori 

samt variationsteorin. Eftersom Piaget (2008) skriver om barns 

utvecklingsstadier övervägdes utvecklingsteorin att användas då den passar till 

studiens första frågeställning. Till en början ansågs stadierna vara relevanta till 

studien eftersom det hade kunnat ge en förklaring till varför barn har svårt med 

att addera och subtrahera bråk med gemensam nämnare. Marton och Booth 

(2000) förklarar att variationsteorin handlar om hur ämnesinnehållet kan läras 

ut för det ska vara begripligt för eleverna att lära sig. Därför bedömdes 

variationsteorin vara lämplig till studiens andra frågeställning. Då Heddens 

teori behandlar studiens båda frågeställningarna ansågs den vara mest relevant 

för studiens kärninnehåll.  

5.4 Databassökning 

För att få fram resultat från vetenskapliga artiklar användes tre olika databaser, 

ERIC (Educational Resource Information Center), OneSearch och Libris. 

ERIC och OneSearch valdes för att nå internationella vetenskapliga artiklar 

och Libris användes för att få fram svenska avhandlingar. Sökningar för att 

hitta olika artiklar och avhandlingar har genomförts successivt under studiens 

gång och ett sökschema har använts för att enkelt kunna hitta materialet (se 

bilaga 1-sökfält). Olika typer av avgränsningar samt sökord har använts vid 

sökningarna för att hitta relevant litteratur. Genom att avgränsa sökningarna 

blir urvalet av artiklar och avhandlingar mer trovärdigt. De viktigaste 

avgränsningar som gjorts på ERIC och OneSearch är peer reviewed samt de 

senaste tio åren. Avgränsningar som gjorts på Libris är symbolen 

”avhandlingar”, även på Libris har de senaste tio åren varit mest relevanta. 
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Peer reviewed och ”avhandlingar” används för att få utfall på endast 

vetenskapligt granskade artiklar, vilket gör att vår studie bygger på en 

vetenskaplig grund. För att avgöra vilka artiklar som är lämpliga för studien 

har flera aspekter tagits i beaktande, vilket redovisas under manuellt urval. De 

sökord som var mest relevanta för studiens frågeställningar var fractions, 

bråk*, methods och difficulties.  

 

Sökorden har kombinerats med de så kallade booleska operatorerna ”AND”, 

”OR” och ”NOT”. AND används för att begränsa sökningen eller för att få ett 

smalare resultat. OR ger ett bredare resultat och NOT begränsar sökningen 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). I den här studien var AND 

mest väsentlig.  

5.5 Etiska riktlinjer 

Vetenskapsrådet (2017) belyser att forskningen har en viktig position i dagens 

samhälle och stora förväntningar ställs på forskarna. De har ett särskilt ansvar 

mot alla dem som indirekt kan påverkas av forskningen och gagnas av 

forskningsresultaten. Vetenskapsrådet (2017) menar att forskaren förväntas 

göra sitt bästa för att genomföra en forskning av hög kvalité och då kan 

forskaren utgå från åtta punkter: 

 

1. Du ska tala sanning om din forskning. 

2. Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier. 

3. Du ska öppet redovisa metoder och resultat.  

4. Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar. 

5. Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra. 

6. Du ska hålla god ordning i din forskning, bland annat genom dokumentation 

och arkivering. 

7. Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur 

eller miljö. 

8. Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning (s. 8).  

 

I den här studien kommer dessa punkter vara centrala för studiens trovärdighet. 

Det är även grundläggande att studien förhåller sig till lag och moral när 

författarna söker efter tidigare vetenskapliga artiklar och avhandlingar från 

andra forskare (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

När författare skriver artiklar eller avhandlingar i samband med forskning är 

ett önskemål att artiklarna och avhandlingarna ska vara objektiva, det vill säga 

fri från värderingar. Flera författare (Allwood & Erikson, 2017; Johansson & 

Svedner, 2010) menar att det är bra att vara objektiv i skrivprocessen men att 
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det är svårt att uppnå till 100%. I den här studien ska objektivitet ligga som 

grund vid resultat. Genom att inte vinkla informationen från artiklarna och 

avhandlingarna blir resultatet trovärdigt.  
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6 Resultat och analys 

Bråkräkning är en grund för mer avancerad matematik som exempelvis 

algebra och sannolikhetslära i högre årskurser. Detta innebär att bråkräkning i 

lågstadiet är en viktig start för vad eleverna kommer stöta på i mellan- och 

högstadiet (Tian & Siegler, 2017). I resultatet kommer första frågeställningen 

“vilka svårigheter kan elever stöta på vid addition och subtraktion av bråk med 

gemensam nämnare” besvaras. Därefter kommer studiens andra frågeställning 

”hur kan lärare undervisa för att ge eleverna möjlighet till förståelse för 

addition och subtraktion av bråk med gemensam nämnare” att redovisas 

(Johansson & Svedner, 2010). Detta kommer ske genom vetenskapliga artiklar 

och avhandlingar. Vidare i analysen kommer resultatet analyseras och placeras 

in i Heddens (1986) fyra nivåer utifrån studiens två frågeställningar.  

6.1 Svårigheter elever kan stöta på vid bråkräkning 

Sveider (2016) förklarar att många elever har svårigheter med tal i bråkform 

på grund av att operationer med bråktal kräver nya räkneregler. Siegler och 

Lortie-Forgues (2017) nämner när elever arbetar med bråktal med gemensam 

nämnare i addition och subtraktion blir nämnaren orörd, vilket kan anses som 

en ny räkneregel och kan vara svårt att förstå. Braithwaite, Leib, Siegler och 

Mcmullen (2019) har kommit fram till att elever använder en gemensam men 

felaktig strategi när de beräknar bråk. De adderar eller subtraherar i täljaren 

och nämnaren på grund av att de ser bråktalet som två separata siffror istället 

för ett tal. Den här strategin är rätt vid multiplicering och division av bråk men 

inte vid beräkning med addition och subtraktion. Flera författare (Tian & 

Siegler, 2017; Sveider, 2016) har kommit fram till att elever har svårigheter 

när de ska göra olika beräkningar av tal i bråkform, exempelvis när de ska 

addera bråkuttrycket 
2

3
 + 

1

3
. Eleverna kan då få summan 

3

6
 istället för det rätta 

svaret som är 
3

3
  (=1). Sveider (2016) belyser även missuppfattningar elever 

kan göra när de subtraherar bråktal, till exempel vid bråkuttrycket 
4

5
 – 

1

5
 kan 

eleverna få differensen 3 men det rätta svaret är 
3

5
. Eleverna subtraherar eller 

adderar då i nämnaren och får därför ett felaktigt svar.  

 

Lortie-Forgues, Tian och Siegler (2015) har kommit fram till att elever bör 

skaffa sig grundläggande kunskaper om bråk tidigt för att det gynnar dem 

senare i mer avancerad matematik. Att börja med addition och subtraktion med 

gemensam nämnare är en fördel för senare bråkuppgifter som bråk med 

multiplikation, division, olika nämnare samt algebra. Lortie-Forgues m.fl. 
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(2015) belyser dock en svårighet som elever kan stöta på i bråktal med 

gemensam nämnare. Författarna menar att när eleverna ser den gemensamma 

nämnaren tror eleverna att de ska multiplicera bråktalen och uppmärksammar 

inte addition- eller subtraktionstecknet som är i mitten av bråktalen.  

 

En annan utmaning är bråkets uppbyggnad. Bråk har tre delar, vilket är täljare, 

nämnare och ett bråkstreck som skiljer de två talen åt. Lortie-Forgues m.fl. 

(2015) menar att den här uppbyggnaden kan vara svårbegriplig för elever, 

speciellt i tidigare ålder. Eleverna kan läsa bråket som två siffror, exempelvis 
1

2
 blir 1 och 2 som liknar det matematiska uttrycket 1 + 2 eller talet 12.  

 

Svårigheter inom bråk kan uppkomma när elever inte får lära sig om olika 

begreppsmodeller. Om läraren endast undervisar om del av helhet (se figur 8) 

kan det bli problematiskt för eleverna när de stöter på andra begreppsmodeller 

(se figur 9). Figur 8 visar att tal i bråkform kan ses som en del av helhet, det 

som är väsentligt är att alla delar ska vara lika stora. Begreppsmodellen visar 
1

4
 och benämns som del-helhetsmodellen (Sveider, 2016). 

 

  

  

Figur 8. Begreppsmodellen är skapad av Fanny Andersson och Evelina Clason men är 

inspirerad från Sveider (2016). 

 

Figur 9 är ett exempel på en annan begreppsmodell som eleverna inte lika ofta 

stöter på, därför kan det bli problematiskt när de ska arbeta med den här 

begreppsmodellen. Den här figur baseras på del av antal och benämns som 

antalsmodellen. Det som är specifikt med den här figuren är att delarna ska 

delas upp, det finns ingen direkt helhet (Sveider, 2016). Figuren visar fem 

bollar totalt där 
3

5
 är blå och 

2

5
 är vita.   

 

 

 

 

 

Figur 9. Begreppsmodellen är skapad av Fanny Andersson och Evelina Clason men är 

inspirerad från Sveider (2016). 
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Gersten, Schumacher och Jordan (2017) samt Sveider (2016) lyfter att varje 

bråktal kan representeras på en tallinje och det kan vara svårbegripligt för 

eleverna eftersom att tallinjen är en abstrakt representationsform. Gersten m.fl. 

(2017) har därför kommit fram till att tallinjen är användbar vid bråkräkning 

(addition, subtraktion, multiplikation och division) men fungerar bara om 

eleverna har en förståelse för bråkets ordningsföljd på tallinjen. Eleverna 

måste därför först förstå bråkets storlek innan de kan beräkna bråktal med hjälp 

av tallinjen. Sveider (2016) belyser att detta kan vara svårt för eleverna samt 

ger det inte ett stort stöd i elevernas lärande. Wong (2013) beskriver för att 

eleverna ska kunna avgöra det representerade avståndet behöver de känna igen 

proportioner på tallinjen, för att sedan välja ut en lämplig metod för att beräkna 

avståndet. Bråktalen gör det svårt för vissa elever att se bråk som nummer.  

 

Caswell (2007) nämner ett arbetssätt där eleverna får arbeta med bråk genom 

att använda lera, hon kallar detta för playdough maths. Hon lyfter att detta 

arbetssätt var gynnsamt för eleverna men att det fanns en svårighet som de 

stötte på. Hennes syfte var att eleverna skulle gå från ett konkret till ett abstrakt 

arbetssätt. Eleverna formade en cirkel av lera. De fick först dela cirkeln på 

mitten för att få bråktalet 
1

2
, sedan delade de cirkeln en gång till och fick då 

1

4
 

och till sist delade de cirkeln så de fick 
1

8
. Varje gång eleverna delade leran 

skrev de det aktuella bråktalet på ett papper. Eleverna fick även använda leran 

när de skulle beräkna addition och subtraktion i tal med bråkform med 

gemensam nämnare. Svårigheten eleverna mötte var då de skulle dela leran i 

jämna bitar när de arbetade med udda tal i nämnaren, eleverna lyckades då inte 

dela leran i lika stora delar (Caswell, 2007).  

 

Sari, Juniati och Patahudin (2012) förklarar att lärandeprocessen kring bråk 

endast fokuserar på del av helhet. Problemet blir då att kunskapen hos eleverna 

inte räcker till när de ska lösa problem i undervisningen som involverar 

varierande representationsformer. Författarna genomförde ett test med en 

klass där eleverna skulle dela tre tårtmodeller på fyra personer. Eleverna 

började med att dela varje tårta i fyra lika stora delar, vilket inte var några 

problem. Problemet uppstod när eleverna sedan skulle räkna på hur mycket 

varje person skulle få. Efter att ha klippt isär modellerna hade eleverna svårt 

att se helheten av tårtan. När sedan bitarna sattes ihop till ursprungsformen 

kunde eleverna enklare se helheten.  En elevgrupp fick utföra uppgiften utan 

att klippa isär tårtmodellen. Dessa elever kunde enklare se och förstå helheten 

(Sari, Juniati & Patahudin, 2012).  
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6.1.1 Analys 

I detta avsnitt analyseras resultatet från studiens första frågeställning, ”vilka 

svårigheter elever kan stöta på vid addition och subtraktion av bråk med 

gemensam nämnare” utifrån Heddens teori. Analysen är indelad i fyra nivåer 

konkret-, semikonkret-, semiabstrakt- och abstrakt nivå (Heddens, 1986). I de 

olika nivåerna presenteras elevernas svårigheter från respektive nivå.  

6.1.1.1 Konkret nivå  

Caswell (2007) undervisar i bråktal genom att låta eleverna göra bråkcirklar 

som är gjorda av lera. Genom detta arbetssätt arbetar hon i den konkreta nivån 

eftersom eleverna får arbeta fysiskt med leran för att sedan gå mot den 

abstrakta nivån när de skriver bråktalen på papper. Caswell (2007) belyser att 

det är viktigt för eleverna att se bråktalen konkret och abstrakt. Detta 

överensstämmer med Heddens teori, eleverna ska kunna arbeta från konkret 

till det abstrakta utan att fastna i ”the gap”. Det problematiska i Caswells 

undervisning är när eleverna ska dela cirkeln i jämna bitar när det är ett udda 

tal i nämnaren. Sari m.fl. (2012) belyser också en kritisk aspekt med en 

liknande övning. Eleverna har svårt att se helheten när deras individuella 

lerbitar är uppdelade. De ser lerbitarna som en egen helhet istället för en del 

av helhet. När bitarna sedan sätts ihop till sin ursprungliga form kan eleverna 

lättare notera helheten.  

6.1.1.2 Semikonkret nivå 

Sveider (2016) förklarar att det kan bli problematiskt för eleverna när de ska 

skaffa sig förståelse för bråk om de inte får bevittna olika begreppsmodeller. 

Om läraren endast lär ut om del-helheltsmodellen (se figur 8) kan eleverna 

sakna förståelse för andra modeller inom bråk. Här menar Heddens (1986) att 

eleverna kan riskera att fastna i ”the gap” om de inte har fått tillräckligt med 

kunskap från den konkreta nivån. Om eleverna fastnar här måste de enligt 

Heddens (1986) få hjälp av läraren för att ta sig vidare och få tillräckligt med 

kunskap innan de tar sig mot den abstrakta nivån.  

6.1.1.3 Semiabstrakt nivå 

Tallinjen är en representationsform (Gersten, Schumacher & Jordan, 2017) 

vilket kan betraktas som semiabstrakt i Heddens teori eftersom att den enligt 

Sveider (2016) inte ger tillräckligt stöd i elevers lärande. Gersten m.fl. (2017) 

menar att tallinjen vid bråkräkning endast är användbar om eleverna har 

förståelse för bråkets storlek. Äger inte eleverna den här kunskapen riskerar 

de att hamna i ”the gap”. Hamnar eleverna i fallgropen måste de få mer 

kunskap med hjälp av läraren innan de kan ta sig vidare mot den sista nivån.  
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6.1.1.4 Abstrakt nivå 

Det sista stadiet i Heddens teori är den abstrakta nivån, vilket innebär att det 

är hit eleverna ska ta sig från den konkreta nivån. För att nå den abstrakta nivån 

måste eleverna ha tillräckligt med kunskaper med sig från alla de tidigare 

nivåerna. Abstrakt räkning är när det konkreta material tas bort och eleverna 

enbart räknar med matematiska symboler eller siffror. Flera författare (Siegler 

& Lortie-Forgues, 2017; Sveider, 2016; Tian & Siegler, 2017) har kommit 

fram till att elever kan ha svårigheter när de ska addera eller subtrahera i 

bråktal eftersom eleverna inte har uppmärksammat den nya räkneregeln som 

gäller vid bråkräkning.  

 

Lortie-Forgues m.fl. (2015) menar att när elever ser den gemensamma 

nämnaren har de svårt att beräkna bråk. Författarna belyser att eleverna inte 

uppmärksammar addition- eller subtraktionstecknet utan de multiplicerar när 

de ser den gemensamma nämnaren. Vidare har elever svårigheter med bråkets 

tre delar, de kan tolka bråket som två siffror eller ett tal.  

 

Eftersom eleverna fortfarande har svårigheter med att beräkna bråk när det är 

matematiska symboler eller siffror har de inte tillräckligt med kunskap för att 

befinna sig i den abstrakta nivån. Eleverna måste därför arbeta mer i de tidigare 

nivåerna för att få med sig mer kunskap innan de är redo för den abstrakta 

nivån.  

6.2 Hur lärare kan undervisa om bråk 

Shumway m.fl. (2016) har kommit fram till att elever förstår sin omvärld i 

olika etapper och därför blir första steget för lärare att använda fysiska objekt 

i undervisningen. Därefter använder de visuella bilder och till sist använder de 

symboliska representationer, som exempelvis siffror eller matematiska 

symboler. De problem elever oftast har när de lär sig om bråk är de symboliska 

representationerna, speciellt att förstå symboliska bråk och meningen med 

täljare och nämnare. Att läraren använder sig av fysiska objekt i sin 

undervisning har visat sig vara mest effektivt när man jämförde med endast 

symboliska instruktioner och när man använde fysiska medel i längre perioder 

(Shumway m.fl., 2016). Saleh, Prahmana och Isa (2018) har kommit fram till 

att matematiska material domineras av abstrakta objekt. Inlärningsprocessen 

behöver dock börja med att eleverna förstår bråk-konceptet. Detta görs genom 

att läraren börjar inlärningsprocessen med aktiviteter där konkret material 

används för att det skapar handlingar som involverar flera sinnen hos eleverna. 

Det gäller även för läraren att hitta ett varierande sätt att undervisa på gällande 

bråk. För att eleverna ska få en starkare förståelse för matematiska begrepp 
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behöver eleverna engagera sig i processen och använda sig av konkreta objekt. 

Vidare menar författarna att erfarenhet ger en starkare förståelse jämfört med 

att endast lyssna och läsa sig till kunskap. När eleverna förstått meningen av 

bråk förstår de symboler som motsvarar de representationerna de sett och 

förstått genom det konkreta materialet. Det är först när eleverna förstår 

symboler inom bråk som lärare kan börja arbeta med abstrakta objekt.  

 

Enligt Sveider (2016) finns det metoder för att gynna lärandet hos eleverna, 

hon nämner fem olika representationsformer som lärare kan använda sig utav. 

De fem representationsformerna är laborativt material, bilder, 

omvärldssituationer, skriva- och talande symboler. Författaren lyfter att den 

metod som gynnar elever mest är representationsformen laborativt material. 

Elever som använt sig av laborativt material kan prestera bättre än de som inte 

fått den möjligheten, laborativt material har således visat sig gynna elevers 

lärande av tal i bråkform. Även variationer i undervisningen inom ett specifikt 

ämnesområde har en avgörande roll för elevernas utveckling. När lärare 

undervisar om bråkräkning är det viktigt att variera representationsformerna i 

undervisningen. Att enbart uppfatta tal i bråkform som del av helhet kan hindra 

elever i att förstå tal i bråkform utifrån andra begreppsmodeller. Sveider 

(2016) menar för att vidga elevers förståelse för tal i bråkform måste lärare ge 

eleverna möjlighet att bekanta sig med andra typer av begreppsmodeller, 

exempelvis undervisning av del av antal (se figur 9).  

 

Likt Sveider (2016) beskriver Shumway m.fl. (2016) att det är av stor vikt att 

läraren varierar sin undervisning för att gynna elevens lärande. 

Undervisningen ska innehålla representationer som inkluderar signaler, 

symboler, modeller, bilder eller objekt som representerar verkligheten. 

Representationer kan användas som ett hjälpmedel vid en introduktion för att 

få eleverna att förstå matematik och för att få dem att uttrycka sina metoder 

inom ämnet. Sveider (2016) nämner en begreppsmodell som är tagen från en 

elevuppgift i ett test (se figur 10). En av elevernas uppgift var att besvara 

frågan ”Hur stor del av cirkeln är B i figuren?”. Över majoriteten (80%) kunde 

svara rätt på frågan. Den nästkommande frågan var ”Hur stor del är D i 

cirkeln?”. Här var det under hälften (40%) av eleverna som kunde besvara 

frågan korrekt medan några hade svarat att delen D är 
1

5
. Eleverna har alltså 

inte tagit hänsyn till att delarna måste vara lika stora vid bråk som är del av 

helhet, utan de har räknat antalet delar i cirkeln. 
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Figur 10. Begreppsmodellen är skapad av Fanny Andersson och Evelina Clason med 

utgångspunkt i Sveider (2016).   

 

Bråk blir vanligtvis introducerat för eleverna genom del-helhetsmodellen (se 

figur 8) men varje tal i bråkform kan presenteras som en punkt på en tallinje 

(Wong, 2013). Tallinjen kan uppfattas som semiabstrakt eftersom 

bråkuttrycket enbart representeras som punkter på en linje. Wong (2013) och 

Sveider (2016) menar att använda tallinjen i undervisningen inte ger så stort 

stöd i elevernas lärande om tal i bråkform. Wong (2013) belyser dessutom att 

arbeta med tallinjen för att utforska bråk kan vara förvirrande för många då 

elevers kunskap vanligtvis är baserade på del-helhetsmodellen eller area-

modellen. Area-modellen innebär att eleven ska skugga delar av ett område 

vilket enbart fokuserar på del av helhet. Tallinjen blir ett alternativ till del-

helhetsmodellen och 
𝐴

𝐵
 tänkande, exempelvis 

2

5
. Tian och Siegler (2017) säger 

det motsatta om tallinjen, de menar att det är framgångsrikt att använda sig av 

en tallinje i undervisningen. Enligt dem ska den vara ett bättre verktyg än del-

helhelhetsmodellen. De nämner två fördelar med tallinjen, den första fördelen 

är att den minskar svårigheten av att introducera bråk och visar även bråkets 

relation till andra tal. Den andra nämnda fördelen är att tallinjen visar att det 

finns bråktal mellan alla två tal (se figur 5).  

 

Hensberry, Moore och Perkins (2015) har kommit fram till ett nytt sätt för 

lärare att undervisa om bråk. De beskriver en websida med gratis interaktiva 

simuleringar, vilket kallas för sims, där syftet är att undervisa i matematik och 

naturkunskap. Interaktiva simuleringar är virtuella miljöer som utformar ett 

system och tillåter användarna att interagera med systemet och få feedback 

under interaktionen. Eleverna får av programmet ett bråktal som de sedan ska 

bygga ihop av symboler. Symbolerna kan variera mellan cirklar, rektanglar 

och tallinje men innehållet ska vara detsamma. Eleverna ges möjlighet att 

konstruera matematisk kunskap. Detta innefattar att det är möjligt att använda 

programmet med minimaliska skriftliga instruktioner, vilket gör det enklare 

B

CD

E

A
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för lärare att använda verktyget med elever med lässvårigheter och 

andraspråkselever. I detta program får eleverna arbeta med innehållsinriktat 

spel där de kan testa sin förståelse samt revidera och förfina sina idéer. 

 

Hensberry, Moore och Perkins (2015) förklarar att när elever mellan åldrarna 

nio och tio år utforskade sims började de med att få instruktioner av läraren i 

mindre än fem minuter för att sedan arbeta med ett arbetsblad där eleverna fick 

utforska sidan i 15–20 minuter. Efter endast en dags användning kunde 

eleverna fastställa att helheten i bråken måste vara lika stor. Genom att läraren 

tar upp diskussioner i helklass efter att eleverna utforskat sims på egen hand 

hade hela klassen berikade samtal om vad de individuellt stött på för problem 

kring bråkräkningen. Enligt forskarna och kommentarer från lärare engagerar 

sims eleverna och stödjer dem i sin inlärning av matematik.  

 

Caswell (2007) belyser en konkret- till abstrakt metod som är användbar för 

lärare i undervisningen vid förståelse av bråk och vid beräkning av bråk 

(addition och subtraktion). Eleverna fick lära sig om bråktal genom aktiviteten 

playdough maths. Flera elevgrupper arbetade med uppgiften samtidigt och 

varje grupp hade en egen färg på leran. När eleverna exempelvis hade delat 

cirkeln i 
1

4
 tog de en del av helheten till en annan grupp. Detta var för att läraren 

ville bevisa för eleverna att lerans färg inte hade någon betydelse utan det är 

delens storlek som är avgörande. När eleverna hade förståelse för bråk gick de 

vidare med att beräkna bråk med leran. De adderade 
3

6
 + 

3

6
 = 

6

6
 (=1), sedan 

subtrahera de 
7

8
 – 

5

8
 = 

2

8
. Under den här aktiviteten fick eleverna förståelse av 

bråk genom konkret arbete med leran och sedan abstrakt arbete genom att 

skriva de matematiska bråktalen på papper. 

 

Sari m.fl. (2012) hävdar att den stora utmaningen för lärare är att utveckla 

undervisningen där elever går från att se bråk som del av helhet till att se det 

som ett tal på tallinjen. Lärare bör arbeta med aktiviteter som berör dessa delar. 

Det skulle kunna vara uppgifter där elever arbetar med olika linjer som allt 

mer övergår till en tallinje. Sari m.fl. (2012) beskriver en uppgift som går ut 

på att en myra ska ta sig genom ett sugrör men myran går endast 
1

4
 åt gången. 

Eleverna ska då färglägga hur långt myran går i taget. På så sätt närmar sig 

eleverna förståelsen för hur bråktal befinner sig på en tallinje. 
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6.2.1 Analys 

I detta avsnitt analyseras studiens andra frågeställning, ”hur lärare kan 

undervisa vid bråkräkning med gemensam nämnare” utifrån Heddens teori. 

Lärandemetoder kommer presenteras i tre av Heddens (1986) fyra nivåer. I 

abstrakt nivå kommer ingen metod presenteras då det är hit lärarna vill nå med 

undervisningen.  

6.2.1.1 Konkret nivå 

Shumway m.fl. (2016) och Saleh m.fl. (2018) har kommit fram till att det är 

av stor betydelse för eleverna att börja med konkret material när läraren 

undervisar i bråk. Detta är något som Caswell (2007) har som arbetssätt vid en 

bråkundervisning. Hon låter eleverna använda lera som laborativt material för 

att förtydliga bråk vid del av helhet. Samtidigt arbetar eleverna abstrakt genom 

att skriva de matematiska bråktalen på ett papper för respektive bråk. Enligt 

Heddens teori använder Caswell rätt metod, hon går från ett konkret- till 

abstrakt arbetssätt.  

6.2.1.2 Semikonkret nivå 

Sveider (2016) och Shumway m.fl. (2016) menar att det är viktigt med en 

varierande undervisning. Vidare belyser Sveider (2016) att variation kan ske 

genom olika begreppsmodeller för att lära eleverna om bråk. 

Begreppsmodeller anses vara i semikonkret nivå då det är bilder på konkret 

material och inte verkliga föremål som leran i den konkreta nivån. I den här 

nivån riskerar eleverna att hamna i ”the gap” om de inte befäster kunskap från 

den konkreta- och semikonkreta nivån.   

6.2.1.3 Semiabstrakt nivå 

I den här nivån används symboler för att beskriva de konkreta objekten. 

Tallinjen anses enligt Wong (2013) vara en semiabstrakt representationsform 

på grund av att bråktal representeras som punkter. Flera författare (Sveider, 

2016; Wong, 2013) anser att tallinjen inte ger tillräckligt stöd för eleverna i 

bråkinlärningen. Enligt Heddens teori kan de därför med större sannolikhet 

fastna i ”the gap” om de inte får tillräckligt med stöd från läraren. Däremot 

hävdar Tian och Siegler (2017) att tallinjen är givande för bråkundervisning, 

då det minskar svårigheter vid introduktion av bråk. Sari m.fl. (2012) belyser 

en metod för att enklare kunna förstå tallinjen. De menar att eleverna ska arbeta 

med olika linjer som succesivt övergår till en tallinje. En uppgift som kan 

hjälpa eleverna är att de ska färglägga linjerna efter de bråktal som uppgiften 

efterfrågar. Har eleverna fått tillräckligt med stöd av läraren gällande tallinjen 

bör de inte hamna i ”the gap”.  
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Hensberry m.fl. (2015) belyser ett arbetssätt som hjälper lärarna i sin 

undervisning om bråk är websidan sims. I programmet får eleverna spela spel, 

där de tränar på att koppla ihop bråktal med symboler. Symbolernas form kan 

variera men innehållet måste vara korrekt med bråktalet. Författarna anser att 

programmet framförallt gynnar elever med lässvårigheter samt 

andraspråkselever då programmet har minimalt med instruktioner. Detta 

främjar lärarna eftersom de inte behöver ”en till en undervisning” i den 

utsträckning som det annars hade krävts. Om lärarna använder metoden kan 

det få elever att undvika ”the gap” eftersom de får tillräckligt med kunskap på 

sin nivå.  

6.2.1.4 Abstrakt nivå 

Den fjärde och avslutande nivån är den abstrakta nivån. Enligt Heddens (1986) 

är syftet att undervisningens innehåll ska vara abstrakt, det är alltså hit lärarna 

vill nå med undervisningen. För att eleverna ska nå den här nivån krävs det att 

de har tillräckligt med kunskap från de tre tidigare nivåerna (Heddens, 1986). 

Saleh m.fl. (2018) belyser att lärarna först kan arbeta med abstrakta objekt när 

eleverna förstår symboler inom bråk. Författarna menar också att materialet 

som används i matematikundervisningen genomsyras av abstrakta objekt. 

  



 

22(33) 

 

7 Diskussion 

I nästkommande avsnitt kommer studien att diskuteras. Avsnittet inleds med 

teoridiskussion som sedan följs av metod- och resultatdiskussion. 

Avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning.  

7.1 Teoridiskussion  
Vår studie riktar sig till att undersöka vad tidigare forskning säger om 

svårigheter hos elever samt hur lärare undervisar i bråkräkning, med särskilt 

fokus på addition och subtraktion med gemensam nämnare. Utifrån studiens 

två frågeställningar ansåg vi att Heddens teori, där arbetet går från konkret- till 

abstrakt nivå, var lämpligast. Detta för att enkelt och tydligt kunna placera var 

i de olika nivåerna elevers svårigheter uppstår samt hur lärare kan arbeta i de 

olika nivåerna. Vid en första tanke av teori var syftet att ha ett ramverk utifrån 

Heddens teori, Piagets utvecklingsteori samt variationsteorin. Piaget (2008) 

lyfter att utvecklingsteorin innebär att kunskapsprocessernas utveckling sker i 

fyra olika stadier. Utvecklingen går från födelsen till vuxen. De fyra stadierna 

är det sensomotoriska stadiet (födelsen till 1½ - 2 år), preoperationella stadiet 

(2 – 7 år), konkreta operationernas stadium (7 – 11 år) och till sist det 

abstrakta operationernas stadium (11 år - vuxen). Enligt Piaget (2008) sker 

stadierna i den här ordningsföljden men åldern kan variera beroende på barnets 

utveckling. Anledningen till att åldern ses som ungefärlig beror på barnets 

neurologiska mognad, intelligens, tidigare upplevelser och kulturella miljö. 

Marton och Booth (2000) beskriver att variationsteorin handlar om hur lärande 

tolkas utifrån den fenomenografiska forskningsansatsen. Författarna lyfter 

även att teorin fokuserar på vad eleverna behöver lära och hur innehållet kan 

behandlas för att det ska vara möjligt att lära detta. Succesivt efter arbetets 

gång ansåg vi att Heddens teori passar in i båda frågeställningarna och därför 

beslöt vi oss för att endast fokusera på den. 

7.2 Metoddiskussion 
Som tidigare nämnt är studien en systematisk litteraturstudie. När vi har 

granskat de vetenskapliga artiklarna och avhandlingarna har vi använt ett 

deduktivt tillvägagångssätt. Detta innefattar att vi letar efter relevant fakta i 

vetenskapliga artiklar och avhandlingar för att kunna besvara 

frågeställningarna. Anledningen till att studien riktar in sig på elevers 

svårigheter med att addera och subtrahera bråk är främst för att vi har iakttagit 

detta ute i verksamheten. Ytterligare en faktor till vårt val av område är för att 

bråk ligger till grund för algebra och senare mer avancerad matematik. Till sist 
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ville vi finna metoder för hur lärare kan undervisa inom detta område för att 

hjälpa elever i deras lärande.   

 

Till den här studien har elva stycken vetenskapliga artiklar skrivna på engelska 

används samt två svenska avhandlingar. För att få fram aktuell fakta till studien 

användes avgränsningarna peer reviewed och tryckår inom de senaste tio åren. 

Om inte peer reviewed används hade studiens trovärdighet varit låg. Vi valde 

att avgränsa sökningarna till det senaste decenniet för att få relevant fakta om 

hur skolan ser ut i modern tid. Om vi valt att inte avgränsa tryckåren hade det 

kunnat medföra mindre trovärdighet till resultatet på grund av att viss ny 

forskning motsäger den äldre forskningen.  

 

Om studien hade haft andra sökord och dessa begrepp inte kombinerats med 

de booleska operatorerna hade resultatdelen fått ett annat utfall. Under 

sökningar som genomfördes exkluderades även artiklar som hade fakta om 

bråk då tryckåret ansågs vara för gammalt, riktade in sig på fel årskurs för 

studien eller fokuserade på bråkräkning med multiplikation och division. När 

vi granskade artiklarna försökte vi vara objektiva för att inte påverka resultatet 

till vår fördel men det är svårt att uppnå till 100% (Allwood & Erikson, 2017).  

7.3 Resultatdiskussion 
Resultatet visar att det finns flertalet svårigheter elever stöter på när de 

beräknar bråk med gemensam nämnare samt hur lärare kan undervisa inom 

detta område. Vidare visar resultatet att det finns både svårigheter och 

undervisningsmetoder i Heddens (1986) fyra nivåer.  

7.3.1 Svårigheter med att beräkna bråk 

Flertal författare (Braithwaite, Leib, Siegler & Mcmullen, 2019; Caswell, 

2007; Gersten, Schumacher & Jordan, 2017; Lortie-Forgues, Tian & Siegler, 

2015; Sari, Juniati & Patahudin, 2012; Siegler & Lortie-Forgues, 2017; 

Sveider, 2016; Tian & Siegler, 2017; Wong, 2013) påvisar i resultatdelen att 

det finns kända svårigheter som elever möter inom bråkräkning. Då 

svårigheterna kategoriseras utifrån Heddens (1986) fyra nivåer blir det tydligt 

att det finns svårigheter inom alla dessa nivåer. Elevernas svårigheter uppstår 

när de inte får förståelse för bråkets uppbyggnad. De ser bråktalet som två 

enskilda siffror och inte som ett bråktal. Konsekvenserna blir då att eleverna 

adderar eller subtraherar i både täljare och nämnare. Eleverna kan även få 

problem när de ska arbeta med olika begreppsmodeller om de endast fått möta 

del-helhetsmodellen.  
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I den konkreta nivå har elever svårigheter när de ska dela upp bråktal med udda 

tal i nämnaren. Eleverna har även svårt med att se helheten när talet är uppdelat 

i olika delar, de ser då de uppdelade delarna som egna helheter. Enligt Heddens 

(1986) är det av stor vikt att eleverna får med sig tillräckligt med kunskap 

innan de arbetar med den semikonkreta nivån. När eleverna arbetar i den 

semikonkreta nivån är det betydelsefullt att de får arbeta med flera olika 

begreppsmodeller för att inte riskera att hamna i ”the gap”. Vidare i den 

semiabstrakta nivån kan eleverna få problem om de inte har tillräckligt med 

kunskap kring bråkets storlek. Semikonkreta- och semiabstrakta nivån utgör 

tillsammans fallgropen ”the gap”. I den sista abstrakta nivån måste eleverna 

ha tillräckligt med kunskap med sig från de tidigare nivåerna för att kunna 

befinna sig här. Här arbetar eleverna med matematiska symboler eller siffror 

(Heddens, 1986).  

7.3.2 Lärarens undervisningsmetod  

Att arbeta med fysiska representationsformer har visat sig vara mest effektivt 

inom bråkräkning, då eleverna får använda flera olika sinnen menar flertal 

författare (Saleh, Prahmana & Isa, 2018; Shumway m.fl., 2016). Trots detta är 

det abstrakta representationsformer som domineras i undervisningen, menar 

Saleh m.fl. (2018). För att eleverna ska få mer kunskap inom tal i bråkform är 

det av stor vikt att läraren varierar sig i sin undervisning, bland annat genom 

att använda flera olika begreppsmodeller (Sveider, 2016). Ett alternativ till en 

varierad undervisning är att arbeta med digitalisering kring bråktal, vilket 

Hensberry m.fl. (2015) nämner. Sari m.fl. (2012) har kommit fram till att lärare 

bör arbeta med olika typer av linjer för att variera undervisningen kring 

tallinjen. För att minska elevers svårigheter ska läraren enligt Heddens (1986) 

arbeta från konkret- till abstrakt nivå.  

 

Lärarens roll är viktig för eleverna, bland annat för att eleverna inte ska hamna 

i ”the gap”. För att eleverna ska undvika att hamna i fallgropen krävs stöttning 

från läraren under alla de fyra nivåerna. Lärarens roll är väsentlig i alla de fyra 

nivåerna. Den är främst betydelsefull i den abstrakta nivån eftersom allt 

tidigare material exkluderas och fokus läggs på matematiska symboler eller 

siffror (Heddens, 1986).  

 

Caswell (2007) menar att playdough maths är en gynnsam metod för att lära 

elever om bråk. Trots detta finns det en svårighet som elever kan stöta på vid 

lärandeprocessen. Som tidigare nämnts fick eleverna problem när de skulle 

dela leran i lika stora bitar med ett ojämnt tal i nämnaren. Vi valde att ta med 

playdough maths i båda resultatdelarna då det finns en svårighet men även ett 
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sätt för läraren att undervisa i. I och med att det finns en svårighet ställer vi oss 

därför frågan om detta är en så gynnsam metod som Caswell (2007) påstår att 

det är.  

7.4 Förslag på fortsatt forskning 
Studien har sin utgångspunkt i en systematisk litteraturstudie. Inriktningen har 

varit att undersöka vilka svårigheter elever kan stöta på när de adderar och 

subtraherar bråk med gemensam nämnare samt hur lärare kan undervisa för att 

ge eleverna förståelse inom detta område. Som studien tidigare nämnt är det 

av stor betydelse att beräkna bråk då det är grunden för de senare delområdena 

algebra och sannolikhetslära på högre avancerad nivå. Studiens fakta är främst 

tagna från vetenskapliga artiklar där forskningen är gjord i andra länder. 

Därför vore det av intresse att genomföra en empirisk studie och utifrån ett 

lärarperspektiv undersöka detta i verksamheten med liknande syfte och 

frågeställningar. Detta för att se om resultatet för första frågeställningen skulle 

generera i ett liknande resultat vid en egen undersökning. Genom att sätta ihop 

egna uppgifter till eleverna skulle vi kunna undersöka om elevers svårigheter 

överensstämmer med den tidigare forskningen. Alternativt skulle vi kunna 

undersöka de lärarmetoder som framkom i resultatet för andra 

frågeställningen. Detta skulle kunna genomföras genom att vi undervisar i bråk 

utifrån vad resultatet visade.    
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