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Abstrakt

I denna studie undersöker vi matematiklärares olika synsätt utifrån deras erfarenheter kring
visuella representationer och aspekter av bråk. Lärare intervjuades om en uppsättning
problem som deras elever fick lösa, vilka var de metoderna som användes. Vi undersöker
därav även om det finns några samband mellan klassresultaten och matematiklärarnas olika
synsätt. Tre olika teorier användes som ramverk vid både metodövervägandet och
analysen; Fyra utvecklingsstadier vid inlärning med representationer, fem aspekter av bråk
och pedagogical content knowledge. Resultaten visar att det finns likheter och skillnader i
deltagande lärares synsätt. Några likheter var att alla deltagande lärare finner visuella
representationer att vara ett användbart hjälpmedel vid utveckling av elevers förståelse samt
att de alla uttrycker en större bekantskap med aspekten del-helhet jämfört med de övriga
aspekterna. Några skillnader mellan lärarnas synsätt var att de har olika inställningar till
huruvida bråk uppfattas som svårt för eleverna men också i vilken utsträckning visuella
representationer ska användas i årskurs 9. Vid analys av klassresultaten finner vi några
samband där eleverna har svårare för uppgifter med areamodeller som inte är indelade i lika
stora delar, uppgifter med tallinjer och uppgifter där eleverna ska uttrycka sig med ord.
Lärarnas kommentarer till detta är att eleverna saknar förståelse för den matematik som ska
användas och att eleverna på så sätt använder en felaktig metod. Lärarna kommenterar även
att vissa uppgifter i studien kräver en större begreppsförståelse vilket påverkar elevernas
resultat på uppgifterna.

Ämnesord: Bråk, Visuella representationer, Representationsformer, Fem aspekter av bråk,
Lärares synsätt, Lärares resonemang, Begreppsförståelse.

How do you see fractions?
A study about visual representations of fractions

Abstract
In this study we examine mathematics teacher’s verity in their reasoning and their
different perspectives about visual representations and sub-constructs of fractions.
Teachers were interviewed about task that their students solved, which were the methods
used in this study. Therefor we also examine if there are any correlations between the
teacher’s different perspectives of visual representations and the classes results on fraction
tasks. The study was based on three theoretical frameworks; Four stages through the use
of representations, five sub-constructs of fraction and pedagogical content knowledge.
The methodological consideration and analysis were based on these theories. The result
showed that there were some similarities and differences in the teacher’s reasoning. A
similarity was that all participated teachers found visual representations as a helpful tool
when teaching fractions for student’s conceptual understanding. Another similarity was
that all teachers were more familiar with the part-whole sub-construct than the other subconstructs of fraction. Some differences in the teacher’s reasoning were if they found
fraction difficult or not for the students and in which extent visual representation should
be used in the ninth grade. When the class results were analyzed some connections were
found. Student have difficulties with tasks where area models are not equaled partitioned,
with tasks related to number lines and to tasks were the students must change from a
visual to a textual representation. According to the teachers comments these difficulties
accurse due to that the students lacks a curtain mathematical understanding that is
required when solving these tasks. This leads to the use of an inaccurate method. The
teacher’s also comments that some tasks in this study requires a higher conceptual
understanding which affects the classes’ results.

Keywords: Fraction, Visual representations, Representations, Five sub-constructs of
fraction, Teachers perspectives, Teachers reasoning, Conceptual understanding
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1 Inledning
Vi är två lärarstudenter som under sista terminen på ämneslärarutbildningen årskurs 7–9 med
inriktning matematik, biologi och kemi har skrivit ett examensarbete inom matematikdidaktik.
Intresset för området bråk uppkom då vi läste artikeln ”Tio sätt att göra bråk levande”
(Clarke, Roche, & Mitchell, 2010). I artikeln har några elevlösningar publicerats där eleverna
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försökte beskriva och rita 4 på så många olika sätt som möjligt. Dessa elevlösningar varierade
mycket och i artikeln talar man om bråk som ett generellt svårt område inom matematiken.
Bråk anses vara ett komplext matematiskt område som både är svårt att undervisa i och att
lära sig samt att det anses vara ett viktigt redskap att ha kunskap om för vidare studier inom
matematik som till exempel algebra och sannolikhetslära (Tunc-Pekkan, 2015).

Of all the topics in the school curriculum, fraction, ratios and proportions arguably hold the
distinction of being […] the most difficult to teach, the most mathematically complex, the
most cognitively challenging, the most essential to success in higher mathematics and science,
and one of the most compelling research sites (Lamon, 2007, s. 629)

Artikeln tar även upp att visuella hjälpmedel i form av bilder och figurer kan vara ett sätt att
tydliggöra och förenkla förståelsen av bråk för elever. Vid fortsatt sökning om detta kom vi
över en artikel av Rau och Matthews (2017) som talar om visuella representationer som ett
sätt att synliggöra bråk. I artikeln nämner de även olika aspekter av bråk och dessa aspekter
anses vara en anledning till varför bråk är komplext. Pantziara och Philippou, 2012, TuncPekkan, 2015 och Lamon, 2007 talar om fem aspekter; Del-helhet, förhållande, kvot, operator
och mätning, medan Rau, Percival och Matthews (2017) även talar om en sjätte aspekt:
Decimal. Vi kommer i denna studie att tala om och förhålla oss till fem aspekter av bråk, då
majoriteten av den forskning vi läst hänvisar till dessa. Rau och Matthews (2017) menar också
att visuella representationer är en viktig representationsform för elevers begreppsinlärning i
matematik och att det är viktigt att undervisa om alla aspekter av bråk. Andra forskare (TuncPekkan, 2015; Presmeg, 2013; Soo Jin, Eriksen Brown & Hawley Orrill, 2011; Charalambous
& Pitta-Pantazi, 2007; Atagi, DeWolf, Stiegler & Johnson, 2016) menar även att visuella
representationer både enskilt men också i kombination med andra representationsformer har
betydelse för elevers inlärning och förståelse för matematik.
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2 Bakgrund
I detta avsnitt beskrivs syftet och frågeställningarna samt relevanta begrepp för studien.
Begreppsdefinitionerna syftar till hur vi använt begreppen i studien och hur forskning
definierar begreppen. Studiens avgränsningar behandlas kort samt studiens relevans för
utbildningsvetenskapen.

2.1 Syfte och frågeställning
Forskning visar på att användning av varierade representationsformer i
matematikundervisningen ger elever en djupare förståelse av olika begrepp. Detta är viktigt
för lärare att vara medvetna om så att man redan vid lägre åldrar ska kunna uppmärksamma
och utveckla elevers kunskaper kring olika representationsformer (Hallett, Nunes & Bryant,
2010; Tunc-Pekkan, 2015; Rau & Matthews, 2017). Även de fem aspekterna av bråk är enligt
forskning av vikt för elevers helhetsförståelse av bråk som begrepp, men att det inte läggs lika
mycket tid på alla dessa i undervisningen trots att elever har svårare för vissa aspekter än
andra (Tunc-Pekkan, 2015). Enligt Kuntze (2011) har lärares inställning och erfarenheter om
nyttan av representationsformer i undervisningen betydelse för lärarens användning av dessa.
Även lärares inställning till elevers förmåga att lära sig matematik påverkar hur de praktiskt
undervisar.

Syftet med vår studie är att undersöka undervisande lärares synsätt och resonemang om
visuella representationer, där de får diskutera uppgifter som genomförts av deras elever,
undervisning om bråk och elevresultat kring olika aspekter och visuella representationer av
bråk. Att få en inblick i aktiva matematiklärares erfarenheter och synsätt kan utveckla ens
egna tankar och resonemang i sin egen lärarroll vilket eventuellt kan leda till en utveckling i
sin undervisning.
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Våra frågeställningar är:

-

Vilka resonemang för matematiklärarna kring undervisning om bråk med fokus på
visuella representationer?

-

Vilka resonemang för lärarna kring elevlösningar om bråk. Finns det några samband
mellan lärarnas syn på visuella representationer och elevernas förmåga att lösa problem
om bråk?

2.2 Definitioner av centrala begrepp i studien
För läsaren klargör vi en del definitioner av centrala begrepp innan litteraturgenomgången.

Bråk
Enligt National Council of Teachers of Mathematics (u.å.) finns det ingen universal definition
𝑎

av begreppet bråk. I ämnesdidaktiskforskning definieras bråk som 𝑏 , där a och b är heltal
skiljt från noll och definieras då som rationella tal. Däremot finns det även bråk som inte är
rationella (ibid.). I de svenska styrdokumenten för grundskolan (Skolverket, 2018)
förekommer ingen skillnad mellan rationella tal och bråktal och i denna studie sammanfaller
bråk med rationella tal.

Representation
En representation innebär att något representerar och visar på ett matematiskt begrepp och
detta kan göras på olika vis (Gustafsson, Jakobsson, Nilsson, & Zippert, 2011). Skriftligt och
verbalt språk, symboler, bilder, diagram, modeller, grafer och fysiska föremål är exempel på
olika representationsformer (Bustanul Anwar & Rahmawati, 2017). Dessa
representationsformer kan sammanfattas till tre huvudgrupper: Visuell, textuell och symbolisk
representation. Dessa tre är vanligt förekommande representationsformer som används i
matematikundervisningen och därav har vi valt att använda dessa i vår studie. Man kan tala
generellt om representationer och då pratar man om alla olika typer av representationsformer.
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Visuell representation
Visuell representation kommer i denna studie att syfta till ett matematiskt hjälpmedel i form
av det som inte är språkligt, varken verbalt eller skriftligt. Detta innefattar bilder, diagram,
modeller och grafer som används i den fysiska undervisningen för att främja
begreppsinlärningen hos elever, ett exempel på en figur visas i figur 1. De visuella bilder som
individer kan skapa mentalt när de stöter på en matematisk uppgift räknas inte som visuella
representationer i denna studie då dessa inte kommer att undersökas.

Figur 1: Figuren visar en visuell representation av bråket tre fjärdedelar.

Symbolisk representation
Symbolisk representation definieras som en representation där det matematiska innehållet
framställs i form av symboler och siffror, till exempel en uppställning av en operation (se
figur 2).

Figur 2: Figuren visar en symbolisk representation av bråket tre fjärdedelar.

Textuell representation
Allt som beskrivs i form av en text anses vara en textuell representation. Det kan vara
förklaringar, beskrivningar och resonemang kring matematik med ord. Ett typiskt exempel på
en textuell representation är en ”läsuppgift” där hela uppgiften beskrivs i en flytande text.

Exempel: En helhet delas in i fyra lika stora delar. Varav tre av dessa fyra delar är tre
fjärdedelar av helheten.

Visuellt tänkande
Visuellt tänkande är ett tankesätt inom matematiken som innebär att man använder sig av en
visuell process i huvudet för att lösa matematiska problem (Presmeg, 2013). Man skapar sig
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en mental bild av matematiken och använder sig av denna för att lösa uppgifter och utveckla
sina kunskaper. Vissa använder sig väldigt mycket av visuellt tänkande medan andra knappt
gör det alls.

Begreppsförståelse
Det finns olika definitioner av begreppsförståelse. Hallett et al. (2010) refererar först till
Byrnes som definierar begreppsförståelse genom att man kan visa på sin förståelse med mer
än en representation av ett visst begrepp samt att man kan förstå och se att det kan finnas
kopplingar mellan dessa representationer. Därefter hänvisar Hallett et al. (2010) till Hiebert
och Lefevre som menar att begreppsförståelse innebär kunskap som innehar många relationer.
Till sist hänvisar Hallett et al. (2010) till Kieren som menar att begreppsförståelse är en
koppling mellan den personliga intuitiva känslan och erfarenheten men också att den formella
kunskapen visar på en begreppsförståelse. Sammanfattningsvis handlar begreppsförståelse om
förmågan att se samband snarare än att bara ha en ”utantill-kunskap” (Hallett et al., 2010).
Att man inte bara använder sig av utantillkunskaper för att resonera om resultat, problem och
rimlighet, innebär att man har en större förmåga att tänka abstrakt (Simon, 2016).

2.3 Studiens avgränsningar
Totalt genomfördes studien under en månads tid vid tre skolor i Kristianstad kommun. 97
stycken elever i årskurs 9 fick genomföra tolv uppgifter var. Eleverna utgjorde fyra klasser
där deras respektive matematiklärare sedan intervjuades efter att uppgifterna genomförts.
Intervjuerna utfördes vid ett annat tillfälle än genomförandet av uppgifterna.

2.4 Studiens relevans för matematikdidaktiken
Forskning om ämnet visuella representationer av bråk som vi har kommit i kontakt med har
främst fokuserat på ett elevperspektiv där elever i årskurs 4, 5 och 6 har undersökts. I denna
forskning påvisas även att visuella representationer försvinner allt mer i undervisningen desto
äldre eleverna blir (Tunc-Pekkan, 2015; Pantziara & Philippou, 2012). Däremot diskuteras
vikten av att fortsätta använda en variation av representationer även i högre åldrar trots att
eleverna vid denna ålder visar på ett mer utvecklat abstrakt tänkande (Atagi et al., 2016).
Detta för att olika representationer kan utveckla elevers förståelse för det matematiska
fenomenet men också för att underlätta inlärningen oavsett ålder. Därför finner vi det
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intressant att undersöka högstadieelever för att studera om visuella representationer
fortfarande används i dessa årskurser, men även att få en inblick i högstadielärarnas syn på
visuella representationer.

3 Litteraturgenomgång
I detta avsnitt kommer tidigare forskning, som vi har tagit del av, om bråk, aspekter och
representationsformer av bråk att redovisas. Mest vikt läggs vid visuella representationer då
detta är den representation som studien huvudsakligen handlar om, då det ofta är ett stöd vid
matematiskt tänkande (Tunc-Pekkan, 2015). Även begreppsförståelse, visualisering och
lärares betydelse i relation till bråk och representationsformer behandlas. Sist redovisas utdrag
ur skolans styrdokument som är relevanta för denna studie.

3.1 Bråk och dess komplexitet
En anledning till varför bråk uppfattas som komplex är att det finns flera olika aspekter av
begreppet. Flera forskare, bland annat Tunc-Pekkan (2015), Lamon (2007) samt Pantziara och
Philippou (2012), diskuterar kring fem olika aspekter: del-helhet, kvot, förhållande, operator
1

och mätning. Som del-helhet kan bråket 2 tolkas som en andel utav två lika stora delar. Det
kan också tolkas som en kvot där ett divideras med två eller som en operator där hälften av en
1

1

mängd symboliseras. 2 kan också vara förhållandet mellan ett och två. Sist kan 2 tolkas som
en mätning som kan representeras som en punkt på tallinjen (Pantziara & Philippou, 2012).

Om lärare är medvetna om dessa olika aspekter av bråk kan de även bli medvetna om vilka
svårigheter som eleverna eventuellt har kring dessa. Detta menar Tunc-Pekkan (2015) kan
hjälpa läraren vid planering av aktiviteter, instruktioner och genomgångar i sin undervisning.
För att eleverna ska få en komplett begreppsförståelse av bråk måste eleverna ha en förståelse
om alla fem aspekter av bråk. Eleverna måste också kunna kombinera de olika aspekterna
likaväl som de måste bemästra dem var för sig (Pitkethly & Hunting, 1996). Att till exempel
använda visuella representationer i undervisningen ger eleverna en möjlighet att skapa och
utveckla sin begreppsförståelse i dessa aspekter (Van Steenbrugge, Remillard, Verschaffel,
Valcke, & Desoete, 2015).
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Till skillnad från de naturliga talen representeras tal i bråkform av två symboler, täljare och
nämnare, men står trots detta bara för ett tal. Nämnaren står för hur många delar man delar in
det hela i medan täljaren står för hur många delar det är. Detta gör att många elever har svårt
för att tolka bråkuttrycket och använda det i operationer då de ser täljaren och nämnaren som
två separata naturliga tal som är oberoende av varandra. De naturliga talen menar Van Hoff,
Verschaffel och Van Dooren (2015) är elevers instinktiva bild av vad tal är.

3.2 Undervisning om bråk
Av de fem aspekterna som finns av bråk menar forskning att både lärare och läroböcker
främst fokuserar på aspekten del-helhet (Pantziara & Philippou, 2012). Del-helhet anses också
vara den aspekt av bråk som elever lär sig lättast (Tunc-Pekkan, 2015), dock menar Pitkethly
och Hunting (1996) att förståelsen av del-helhet är en förutsättning för att bilda sig en
förståelse för resterande fyra aspekter. Det är väldigt vanligt att lärare använder sig av flera
representationsformer som hjälpmedel vid sin undervisning. Då bråk uppfattas som ett svårt
och komplext område inom matematiken finns det inte en enskild representationsform som
kan skildra mångsidigheten för eleverna inom detta område (Rau & Matthews, 2017). Några
vanliga hjälpmedel i undervisningen är cirklar, rektanglar och tallinjer, vilka ses som visuella
representationer. Cirklar och rektanglar är lättare visuella representationer att tolka för
eleverna än till exempel tallinjer inom aspekten del-helhet. Överlag är det svårare för elever
att resonera kring de övriga fyra aspekterna (förhållande, kvot, operator och mätning) av
begreppet bråk oavsett vilka visuella representationer som används (Tunc-Pekkan, 2015).
Lärare borde bli medvetna om att avsaknaden av aktiviteter, genomgångar och uppgifter om
till exempel mätningsaspekten kan vara en faktor till varför eleverna uppfattar detta som
betydlig svårare än aspekten del-helhet. Likaväl borde lärarna inte överarbeta aspekten delhelhet, även om den är viktig, utan måste ha en jämn fördelning mellan de olika aspekterna i
undervisningen (Pantziara & Philippou, 2012).

Problemet kring mångsidigheten och svårigheterna med bråk kan kopplas ihop med teorin om
variation i undervisningen vid inlärning. Denna teori förespråkar varierad undervisning och
talar om att detta i princip är en nödvändighet för att eleverna ska kunna lära sig nya saker och
olika synsätt av det som undervisas (Kullberg, Runesson Kempe, & Marton, 2017). Vad som
är möjligt för eleverna att lära sig under lektionerna beror delvis på hur läraren hanterar
ämnesinnehållet som ska läras ut men även vilka synsätt som kan urskiljas av detta
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ämnesinnehåll. Kullberg et al. (2017) skriver att det är mer fördelaktigt att använda två
exempel än ett och att det är bättre att använda två exempel tillsammans än separat när man
undervisar. Dock är det viktigt att tänka på hur man använder sig av flera exempel och
kopplar ihop dessa för att de ska få en mening för eleverna.

Det förekommer att lärare snabbt vill gå vidare med att undervisa om de olika operationerna
(addition, subtraktion, division och multiplikation) inom bråk. Detta är möjligtvis inte så
konstigt då kursplanen i matematik för årskurs 7 till 9 antyder att eleverna ska arbeta med
”centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform […]” (Skolverket, 2011 ss.
65–66) samt algebra. Detta kan ibland leda till att eleverna utvecklar en sämre
begreppsförståelse, vilket gör att de även kan få svårigheter att lära sig de olika operationerna
och kommande matematiska utmaningar inom bråk, men även vid vidare matematik
(Pantziara & Philippou, 2012).

Något att ta hänsyn till är att olika matematikutbildare inte är helt överens om hur fördelaktigt
det är med visuella representationer vid undervisning om bråk. Tunc-Pekkan (2015) hänvisar
till English som menar på att användningen av areamodeller, till exempel en cirkel, är
fördelaktigt vid elevers inlärning av aspekten del-helhet och att dessa visuella representationer
ska vara en stor del av den bråkundervisningen. Likaväl kan användningen av en cirkel vid
resonemang kring del-helhetaspekten ge förutsättningar för eleverna att förstå addition med
bråk representerat på tallinjen (Tunc-Pekkan, 2015). Tunc-Pekkan (2015) diskuterar även om
hur linjära modeller borde vara den representation som ska introduceras först då resonemang
kring flera aspekter kan föras kring denna modell till skillnad från areamodeller som är mer
begränsade till del-helhetsaspekten. Detta då elever generellt har svårare att identifiera ett
specifikt bråk på en tallinje men har däremot lättare att finna samma bråk representerat med
en areamodell. Elever bör även kunna behärska diskreta mängdmodeller, där helheten är
något annat än en ”hel” figur, till exempel tio äpplen. De måste förstå att en helhet kan vara
något annat utöver areamodeller (Charalambous & Pitta-Pantazi, 2007).

3.2.1 Representationer
Inom matematik används olika representationsformer för att synliggöra och förtydliga olika
matematiska fenomen. Matematik är komplext och för att få grepp om det kan det behövas
flera olika representationer. Tre vanliga representationsformer som används är visuell, textuell
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och symbolisk. Att koppla den visuella representationen till antingen den textuella eller den
symboliska sägs vara fördelaktigt för elevers lärande (Diezmann & Lowrie, 2009; Rau &
Matthews, 2017). Dreher och Kuntze (2014) menar att användandet av representationer är ett
måste då ett matematiskt objekt inte kan bli tillgängligt utan dessa. Textuell representation är
när ett matematiskt koncept beskrivs och förklaras med ord och symbolisk representation är
när det visas med symboler, så som siffror och bråkstreck.

Enligt Arcavi (2003) är visualisering att man bearbetar, reflekterar och tolkar bilder, figurer
och diagram för att utveckla sin förståelse inom matematik. Han definierar även visuell
representation som allt som saknar både muntligt och skriftligt språk. Till skillnad från Arcavi
(2003) pratar Diezmann och Lowrie (2009) om externa visuella representationer som bilder
och diagram. De menar att laborativa material är en egen representationsgrupp. Presmeg och
Nenduradu (2005) talar om skillnader mellan externa och interna visuella representationer.
Externa visuella representationer är sådant som existerar utanför individens egen tanke, till
exempel sådant som kan ritas på papper. Medan interna visuella representationer är sådan som
existerar i individens huvud. De använder sig av begreppet inscription istället för
representation vilket då endast syftar till externa visuella representationer.

Tunc-Pekkan (2015) använder ordet extern grafisk representation och syftar med detta på
cirklar, rektanglar, tallinjer och sådant som kan ritas på papper. Tunc-Pekkan (2015, s 420)
använder följande förklaring för representationer: ”The function of external graphical
representations can be explained with an analogy as described by English (1995). In English’s
definition of analogy, there is a source and a target for fractions. The source is the external
graphical representation (i.e., half of a rectangle or circle shape shaded on a paper etc.) and
the target is the fraction concept (i.e., 1/2 etc.) that the user associates with the source
(English, 1995).”

Om eleverna har uppnått en god begreppsförståelse kan detta ses genom att eleverna kan
förstå en uppgift oavsett representationsform samt att eleverna kan svara på olika uppgifter
genom användandet av olika representationsformer (Tunc-Pekkan, 2015).
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3.2.1.1 Olika visuella representationer
De olika visuella representationerna kan kategoriseras in i olika modeller: Areamodeller,
linjära modeller och diskreta mängdmodeller, vilka exemplifieras i figur 3 (Charalambous &
Pitta-Pantazi, 2007; Van Steenbrugge et al., 2015; Tunc-Pekkan, 2015). Areamodeller utgörs
av olika geometriska figurer, så som rektanglar och cirklar. Dessa figurer är till exempel
ifyllda helt eller till viss del för att representera olika bråk. Enligt Tunc-Pekkan (2015) är
cirklar en vanlig areamodell som används av läraren i undervisningen för att visa på aspekten
del-helhet. Linjära modeller utgöras av tallinjer och är vanligt förekommande för att visa på
aspekten mätning (Tunc-Pekkan, 2015). Diskreta mängdmodeller är också en modell som likt
areamodeller kan användas för aspekten del-helhet. Denna modell kan användas då man vill
visa att en helhet kan vara något annat än en hel figur. Man kan ha tre gula karameller, två
gröna och fem röda. Då är helheten tio karameller, men man kan också prata om att gula
karameller utgör tre tiondelar av alla karameller (Charalambous & Pitta-Pantazi, 2007).

Figur 3: I figuren visas exempel på visuella representationer. Från vänster visas en linjär
modell, en diskret mängdmodell och en areamodell.

Tunc-Pekkan (2015) utförde en studie där han testade areamodeller (cirkel och rektangel) och
linjära modeller (tallinje) som visuella representationer i olika typer av uppgifter om bråk.
Uppgifterna behandlade bland annat att elever skulle se vilket bråk som representerades med
hjälp av de olika modellerna. De skulle utgå från en helhet i form av cirkel, rektangel eller
tallinje för att påvisa en andel eller att eleverna fick en bestämd del och själva skulle rita eller
visa det hela bråket med hjälp av någon av modellerna. Resultatet från studien visade att
uppgifter där kompletta areamodeller användes för att beskriva hela bråket presterade
majoriteten av eleverna bra på medan de presterade sämre i liknande uppgifter med tallinjen.
Däremot presterade eleverna avsevärt sämre när helheten av bråket inte representeras av en
hel helhet med någon av modellerna, som till exempel på uppgifterna i figur 4.
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Figur 4: I figuren visas ett exempel på uppgifter där eleverna i Tunc-Pekkans (2015) studie
där eleverna presterade något sämre. Detta då de visuella representationerna inte
presenteras som en hel helhet.

För att påvisa komplexitet av bråk kan det komma att krävas mer än en visuell representation.
Det har även påvisats i forskning att användandet av multipla visuella representationer kan
öka elevers inlärning av ett visst matematiskt område (Rau, Aleven, & Rummel, 2017). I Rau
och Matthews (2017) studie undersöktes det hur effektivt ett visst digitalt verktyg var i
undervisningen av bråk med hjälp av visuella representationer. De använde sig av fyra olika
test som elever fick genomföra. Det första testet bestod av uppgifter med enskilda visuella
representationer, vilket även det andra testet gjorde. Skillnaden i det andra testet var att
eleverna fick svara på ledande frågor som beskriver deras förståelse bakom de visuella
representationerna, ett exempel på en uppgift i det andra testet visas i figur 5. Likadant
genomfördes test med flera olika visuella representationer i en uppgift, ett test utan ledande
frågor och ett med. Resultatet visade att de uppgifter som främjade elevers inlärning av bråk
var användandet av flera olika visuella representationer i kombination med att eleverna
svarade på ledande frågor till uppgifterna.
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Figur 5: I figuren visas ett exempel på en uppgift där en enskild visuell representation
används i kombination med förklaring som eleverna själva fyller i, tagen ur Rau och
Matthews (2017) studie.

Det finns dock nackdelar med att använda ett flertal olika visuella representationer (Rau &
Matthews, 2017). Det kan vara förvirrande för elever att behöva tolka nya visualiseringar som
ska vara en referent av något inom matematiken om de inte sedan tidigare har tillägnat sig
representational competencies. Detta innebär att elever ska ha den kunskap som krävs om den
visuella representationen för att sedan kunna använda den i menat syfte. Om elever bemästrar
detta så har de möjlighet att lära sig matematik med hjälp av visuella representationer. Detta
problem benämns som representation dilemma. Det är ett dilemma på så sätt att elever måste
undervisas i hur de ska tolka visuella representationer, till exempel vad som representerar
täljaren och nämnaren i ett bråk i ett cirkeldiagram, men att elever också kan lära sig denna
matematik med hjälp utav visuella representationer (Rau et al., 2017). Detta dilemma påvisar
vikten av att elever kan relatera sin nuvarande och kommande kunskap via de visuella
representationerna.

För att visuella representationer ska ha en större mening i matematikundervisningen måste
elever först och främst kunna tolka och förstå vad representationen är referent för.
Undersökningar visar att användning av visuella representationer förlorar sin effekt av
inlärning om inte representationen förklaras. För att vidare kunna utveckla sin
begreppsförståelse krävs det att elever kan förstå hur olika visuella representationer kan ha
koppling till varandra och hur de kan förtydliga, fördjupa och ge en helhetsbild av den
matematiska komplexiteten om ett visst område. Likaväl måste eleverna kunna göra
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kopplingar mellan det matematiska konceptet och de olika visuella representationerna för att
de inte ska bli förvirrade. Viktigt är att använda samma visuella representation men att man
ändrar tillfälliga detaljer medan andra faktorer är detsamma för att låta elever utveckla denna
förmåga, till exempel att man delar upp en cirkel i fyra lika stora delar (fjärdedelar), men att
nästa gång så delas cirkel in i sjättedelar eller olika stora andelar. Detta ska då ge eleverna en
inblick i vad som är konceptet bakom den visuella representationen (Rau & Matthews, 2017).
I figur 6 visas några exempel på visuella representationer av bråk.

Figur 6: I figuren visas fem olika visuella representationer av bråk enligt Rau och Matthews
(2017).

Att närma sig ett matematiskt område med visuella representationer underlättar sedan för
elever att gå över till en mer abstrakt representation av samma matematik, som textuell och
symbolisk representation. Dock visar forskning att lärare omedvetet slutar att använda
visuella representationer när eleverna blir äldre och undervisas i svårare matematik. Då
förväntas de kunna hantera abstraktion utan visuella hjälpmedel. Det kan dock vara
fördelaktigt att använda sig av visuella metoder för att kunna lösa obekanta och svårare
matematik (Rau & Matthews, 2017). För att kunna veta hur eleverna tolkar de visuella
representationerna måste man kunna undersöka och få en inblick i elevernas tolkningar och
tänkande, vilket uppenbarligen är en svår utmaning. Man behöver lära sig mer om elevernas
individuella kognition för att kunna få kunskap som lärare om hur man kan använda sig av
olika matematiska representationsformer och detta kräver mer forskning (Presmeg, 2013).
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3.3 Begrepps- och procedurinlärning
När elever ska ta sig an en uppgift om bråk där någon av de matematiska operationerna ska
användas kan de bemöta detta problem olika. Vissa elever använder sig av begreppsförståelse
1

1

i första hand medan andra använder sig av en inlärd procedur. Ett exempel på detta är 2 + 4
som begreppsmässigt kan angripas på så vis att eleverna förstår att en halv är två fjärdedelar
och att svaret då blir tre fjärdedelar eller med hjälp av en procedur hitta den minsta
gemensamma nämnaren. Vissa elever använder sig av en kombination av dessa två. Det är
inte entydigt om vad som är bäst, men det visar sig vara en fördel att ha begreppsförståelsen
för att senare kunna ta sig an svårare matematik. Inlärning hos individer sker dock olika fort
och i olika ordning, vilket gör det svårt att fastställa exakt hur elever lär sig (Hallett et al.,
2010). I likhet med Hallett et al. (2010) beskriver Pantziara och Philippou (2012) att eleverna
måste ha kunskap både om begreppsförståelse samt förståelse kring procedurer för att fullt
förstå det matematiska konceptet. De skriver också att elever klarar av att addera två bråk
1

1

(2 + 4) genom symbolisk process, men att endast ett fåtal av dessa elever klarar av att skapa
sig en inre bild av additionen, vilket kan påvisa endast en förståelse kring addition som
procedur. Däremot menar de att det snarare är en förutsättning att elever har en konceptuell
kunskap innan de kan lära sig processer för att det ens ska bli möjligt för eleverna att ta sig an
kunskapen.

Hallett et al. (2010) är några av de som förespråkar att eleverna bör inneha en konceptuell
förståelse innan de lär sig det symboliska. De menar att man ska låta vissa begrepp och
koncept ”tala” för sig själva innan man introducerar en symbolisk procedur. Detta kan
genomföras på olika vis genom övningar och aktiviteter. Man kan till exempel låta eleverna
tolka olika matematiska operationer med bråk genom olika visualiseringar. Detta ska sedan
leda till att fördjupa elevernas förståelse av operationer. Det kan även förenkla för eleverna
genom att kunna använda sig av olika visuella representationer och koppla ihop dessa med en
symbolisk representation. Ofta förväntas man som elev att acceptera matematiska regler utan
att få veta vad regeln baseras på. Elever ska få möjlighet att få den bakomliggande
begreppsförståelsen innan de presenteras för en matematisk regel och förväntas att använda
denna (Bielefeld, 2002).
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3.4 Visual thinking
Presmeg (2013) menar att visuellt tänkande är en individuell process och att detta fördelas
enligt en normalfördelning hos den allmänna befolkningen. De två ytterligheterna i denna
fördelning är att alltid tänka visuellt och att ta till visuella hjälpmedel om detta inte ges i
uppgiften eller att aldrig känna behovet av att tänka visuellt och ta till dessa hjälpmedel. På
grund av detta kan man diskutera om visuella hjälpmedel i matematikundervisningen är
effektivt för alla elever och om det verkligen ska användas. Dock finns det forskning som
påpekar vikten av att kunna växla mellan visuellt och icke-visuellt tänkande då detta kan vara
till fördel när man kommer vidare och längre i matematiken. Enligt Arcavi (2003) är
visualisering förmågan att kunna bearbeta, tolka och reflektera över bilder, figurer och
diagram. Dessa processer kan ske både på papper, med teknologiska hjälpmedel men även i
våra egna huvuden. Syftet är att kunna ta till sig ny information och utveckla sin förståelse
kring nya och gamla erfarenheter. Dreyfus (1991) menar att matematiska figurer, bilder,
regler och tolkningar har ett nära samband mellan individers mentala bild som i sin tur ska
hjälpa individen att resonera kring och lösa matematiska problem. Det är nämligen stor
sannolikhet att en visuell bild skapas i huvudet hos individer vid kontakt med ett matematiskt
problem eller uppgift (Dreyfus, 1991).

Om man får möjlighet att visualisera matematiken, som egentligen är svår eller inte möjlig att
se, med hjälp av till exempel digitala hjälpmedel kan individens förståelse fördjupas. Detta
kan också hjälpa eleverna med att kunna ställa nya frågor kring det matematiska fenomenet
som de annars inte hade haft förmågan till att ställa (Arcavi, 2003). När man kommer i
kontakt med nya matematiska koncept får eleverna börja att organisera om i de kunskaper
som de tidigare erfarit. Detta är något som sker när elever kommer i kontakt med till exempel
rationella tal då det inte anses vara ett naturligt tankesätt (Pitkethly & Hunting, 1996). Men
för att ge mening åt det nya tankesättet, dess språk och symboler inom bråk menar Pitkethly
och Hunting (1996) att användning av bilder, figurer och aktiva klassrumssituationer tillåter
elever att kombinera sitt gamla tankesätt med de nya erfarenheterna.

Klassrumsklimat kan vara en faktor som kan påverka elevers visuella tänkande, men det finns
även andra faktorer. Visualisering av matematiken kan vara eller inte vara accepterad i
klassrummet och detta kan påverka hur eleverna tar till sig uppgifter och instruktioner.
Förutom detta så hjälper det inte att lärare endast känner en entusiasm kring användning av
24

olika visuella hjälpmedel som kan främja elevers visuella tänkande, dessa hjälpmedel måste
också användas på ett korrekt sätt. Övergångar mellan visualisering och generalisering samt
abstraktion kan vara en påtaglig svårighet hos elever som lärare inte är medvetna om
(Presmeg, 2013).

3.5 Olika teorier kring lärares betydelse för elevers
inlärning
Enligt Hattie (2009) har lärares professionsutveckling och deras förväntningar på eleverna en
större betydelse för elevernas studieprestationer än lärarnas ämneskunskaper. Lika väl har
lärarens tydlighet i undervisningen en hög effekt på studieprestationerna. Han menar att
läraren har en viss effekt på elevers resultat och att det är viktigt som lärare att vara medveten
om dessa effekter för att arbeta mot positiva studieresultat.

Reeder och Utley (2017) menar att lärare kan ha en begränsad ämneskunskap om bråk, vilket
gör att de har svårt förklara konceptet bråk för elever. Denna begränsande ämneskunskap kan
bero på att när lärarna själva gick i skolan använde de sig av minnesregler och
utantillkunskaper snarare än att förstå vad de gjorde. Kring undervisning om bråk har en
utveckling skett i skolan, där fokus har skiftat från utantillkunskaper och memorering till att
lära ut så att eleverna får en djupare förståelse för bråk (Reeder & Utley, 2017).

Vid intervju av lärare fann Park, Gücler och McCrory (2013) att lärares definition av bråk
antingen är symbolisk, del av en helhet eller att de inte har en tydlig definition alls. Vissa av
lärarna fortsatte att förklara och förtydliga sin definition av bråk för sina studenter genom
aspekten kvot, mätning eller del-helhet. Ingen av lärarna klargjorde för eleverna att bråk har
fler aspekter än så. Om inte läraren har en medvetenhet om alla fem aspekterna av bråk kan
det påverka deras egen helhetsförståelse. Soo Jin et al. (2011) genomförde en studie där
lärarnas förståelse för olika visuella representationer av bråk undersöktes. Deras hypotes kring
denna studie var att antingen saknade lärarna tillräckliga kunskaper inom pedagogik eller i
ämnet matematik för att kunna förstå och tolka visuella representationer på ett ändamålsenligt
sätt. De anser att lärare behöver stöd för att kunna undervisa med visuella representationer på
ett lämpligt sätt. Detta för att lärarna hellre ska använda visuella representationer i
resonemang än som en lösning på en uppgift.
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Lärare har olika syn på nyttan av användandet av olika representationsformer. En del lärare
menar att användandet av olika representationsformer är till för att göra matematiken roligare
och mer intressant, medan andra menar att det är en förutsättning för att eleverna ska kunna
utveckla ett matematiskt tänkande (Dreher & Knutze, 2014). Lärarens synsätt på undervisning
och inlärning samt deras syn på elevernas förmåga att lära sig matematik visar sig ha en
betydelse för elevernas inlärning och hur läraren praktiskt undervisar i klassrummet (Knutze,
2011). Även lärares yrkeserfarenhet visar sig ha en viss betydelse för hur villiga de är att
använda sig av flera representationsformer i undervisningen (Dreher & Knutze, 2014).

För att lärare ska kunna uppmärksamma olika undervisningssituationer när ett skifte av
representationsform är nödvändigt för att utveckla elevers förståelse krävs att läraren innehar
goda kunskaper om olika representationsformer. Det krävs också att lärarna kan förstå och
synliggöra kopplingar mellan olika representationsformer, men även inom samma
representationsform. Denna kunskap är viktig för att kunna presentera olika synsätt av
matematiska koncept för eleverna (Dreher & Knutze, 2014). Det finns olika sätt för lärare att
tänka som påverkar deras egna val av undervisning men som även påverkar elevers inlärning.
Det är därför relevant att diskutera både lärares content knowledge (CK) och pedagogical
content knowledge (PCK) i relation till lärares användning av olika representationsformer
samt deras syn på dessa.

3.6 Skolans styrdokument
I kursplanen för matematik skrivs det i syftet att elever ska ges möjlighet att utveckla
förtrogenhet både med grundläggande matematiska begrepp och metoder samt olika
matematiska uttrycksformer (Skolverket, 2018). Olika uttrycksformer kan tolkas som
användning av olika visuella representationer i matematik, men även andra representation
som textuell och symbolisk. Forskare menar att användning av olika representationer i
varierande kombinationer kan ge elever möjlighet att utveckla en begreppsförståelse om bråk
(Hallett et al., 2010). Hallett et al. (2010) talar om vikten av relationen mellan begrepp och
procedur samt att begreppsförståelsen har betydelse för utveckling av olika procedurer
alternativt metoder. I den sista syftespunkten i kursplanen för matematik framgår det att man
ska använda de olika uttrycksformerna i matematik för att samtala om, argumentera och
redogöra för bland annat beräkningar (Skolverket, 2018). Detta antyder en koppling mellan
begreppsförståelse och metod.
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I det centrala innehållet framgår det att man ska undervisa om reella tal och dess egenskaper
samt centrala metoder vid beräkning av bråk i olika situationer (Skolverket, 2018). Clarke et
al. (2010) menar att man som lärare kan tolka styrdokumenten så att det är viktigare att
eleverna lär sig att utföra operationer med bråk än att eleverna förstår vad bråk handlar om.
De menar att målet med undervisningen istället borde vara att elever förstår bråk innan man
börjar att manipulera dem med de fyra olika räknesätten. Explicit framgår det i
styrdokumenten att man ska behandla olika metoder vid beräkning av bråk. Dock står det
implicit att man även ska behandla bråktal och dess egenskaper och användningsområden
(Skolverket, 2018). Detta är två punkter som går hand i hand för att eleverna ska kunna förstå
bråk och inte bara utföra olika beräkningar med bråk (Hallett et al., 2010). Förståelse kring
olika operationer med bråk kan stärkas av att man fortsätter att använda visuella
representationer vid undervisningen, likaväl som att lärare använder det vid inlärning kring
förståelsen av bråk och dess egenskaper (Atagi et al., 2016). Detta likt det teoretiska
ramverket där Presmeg och Nenduradu (2005) talar om elevers olika utvecklingsstadier för
förståelse av ett matematiskt koncept i relation till flexibel användning av olika
representationer som en teori.

I kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs nio ska följande vara uppnått inom
förmågan begrepp:

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att
använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även
beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak
fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra
enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra (Skolverket, 2011, ss 70).

Att förstå begrepp och dess matematiska kontext är en del av undervisningen i matematik och
så även inom området bråk. Det är som ovan nämnt ett kunskapskrav i slutet av årskurs 9 att
kunna kombinera olika begrepp och förstå dess relation till varandra samt vad begreppen
innebär matematiskt (Skolverket, 2018). Vilket återigen visar på att även Skolverket syftar till
att eleverna ska kunna variera mellan olika representationsformer för att visa på en förståelse
om begrepp.
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4 Teoretiskt ramverk
I detta avsnitt presenteras de teoretiska ramverken, där tre olika teorier användes; Fyra steg
vid inlärning med representationer, Fem aspekter av begreppet bråk och Pedagogical
Content Knowledge. Dessa har enskilt haft en betydelse för vår datainsamling,
resultatredovisning samt analys.

4.1 Fyra utvecklingsstadier vid inlärning med
representationer
Presmeg och Nenduradu (2005) hänvisar till Dreyfus som skriver om fyra utvecklingsstadier
vid inlärning med användning av representationer i matematiken. Det första stadiet är att
kunna använda en representation och förstå ett matematiskt koncept. Det andra stadiet syftar
till att kunna använda mer än en representationsform, men att detta görs parallellt vilket
innebär att man inte ser ett samband mellan representationerna. Till exempel att man kan sätta
1

ut 2 på en tallinje och förstå att en halv cirkel som skuggas också är en halv, men inte förstå
att dessa representationer har med varandra att göra. Det tredje stadiet, enligt Dreyfus menar
Presmeg och Nenduradu (2005), är att kunna se samband och göra kopplingar mellan
representationerna och det fjärde stadie är att man på ett flexibelt sätt kan byta mellan olika
representationer och använda sig av dem på olika sätt. Det är viktigt att poängtera att elever
bör kunna göra kopplingar mellan olika slags representationsformer likaväl som att de kan
göra kopplingar mellan olika representationer av samma typ, till exempel inom visuella
representationer. När de fjärde steget av inlärning med representationer är uppnått menar
Dreyfus enligt Presmeg och Nenduradu (2005) att eleverna kan bilda en abstrakt uppfattning
av ett matematiskt koncept samt att de innehar en god begreppsförståelse.

4.2 Fem aspekter av begreppet bråk
Som tidigare nämnts diskuterar forskare om fem olika aspekter som omfattar komplexiteten
av begreppet bråk. Enligt Reeder och Utley (2017) identifierade Kieren fyra aspekter av bråk;
Mätning, förhållande, kvot och operator. Kieren menade att se på bråk som en del av det hela
ingick i alla de fyra aspekterna. Detta synsätt på aspekter av bråk förändrades sedan av Behr,
Lesh, Post och Silver då del-helhet blev en egen aspekt istället för att ingå i de andra
aspekterna (Reeder & Utley, 2017).
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Figur 7 illustrerar vilka aspekter av begreppet bråk som kan kopplas till olika operationer.
Den illustrerar även att kunskaper om aspekten del-helhet är en förutsättning för att ta till sig
kunskaper om de andra aspekterna (Charalambous & Pitta-Pantazi, 2007).

Figur 7: I figuren visas komplexiteten och sambanden mellan aspekterna av bråk
(Charalambous & Pitta-Pantazi, 2007).

4.2.1 Del-helhet
En aspekt av begreppet bråk är att dela in antingen en helhet eller ett antal objekt i lika stora
andelar. Nämnaren beskriver hela enheten och täljaren antalet enheter. Till exempel kan
3

bråket 5 ses som 3 av 5 kontinuerligt lika stora delar av en enhet. Detta innebär dock att
täljaren måste vara mindre eller lika med nämnaren.

Charalambous och Pitta-Pantazi (2007) diskuterar olika idéer som elever måste utveckla för
att kunna förstå aspekten. De måste förstå att delarna som helheten är indelad i måste vara lika
stora likaväl som de kan sortera och gruppera en ändlig mängd diskreta objekt i lika stora
delmängder. Vidare diskuteras det kring olika associationer kring förståelsen angående delen
till helheten. Dessa associationer är: De totala antalet delar bildar en hel, desto fler delar
helheten är fördelad i desto mindre blir den enskilda delen och att relationen mellan delen och
helheten är kontinuerlig oavsett storlek, form och arrangemang. En annan viktig förståelse
som eleverna behöver är en inblick i att de olika delarna är komponenter till det hela. Saknas
2

denna förståelse finns det en möjlighet att elever missförstår frågor där tillexempel 3 ska
2

identifieras där eleverna då väljer en representation för 5 istället (se figur 8). Detta då eleverna
missar att se delarna som komponenter av det hela vilket leder till att de inte räknar samma
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del mer än en gång (Charalambous & Pitta-Pantazi, 2007).

1

2

1

2

3
2

Figur 8: Figuren visar hur elever kan tänka kring en representation för 3 . Eleverna saknar
förståelsen att även de färgande delarna är en del av helheten.

4.2.2 Förhållande
Bråk kan även tolkas utifrån ett förhållande mellan två storheter, vilket gör att bråk i denna
mening ses som ett index snarare än ett tal. När man kan ställa två lika komponenter mot
varandra kan man finna ett förhållande mellan dessa komponenter om enheten är lika. Ett
3

exempel på detta är att antalet flickor i en klass kan vara 5 av antalet pojkar i klassen. Enheten
i detta fall är antalet personer och därmed är de jämförbara i ett sådant här förhållande
(Charalambous & Pitta-Pantazi, 2007). Har man istället två olika enheter till exempel antal
kilometer per timme där enheterna är kilometer och timmar kan man inte beskriva dem utifrån
ett sådant här förhållande. Förlänger man eller förkortar den ena komponenten i ett
förhållande måste man även göra det med den andra för att förhållandet ska förbli oförändrat.
Charalambous och Pitta-Pantazi (2007) skriver att elever inte automatiskt förstår att de båda
komponenterna av förhållandet förändras gemensamt även om de förstår att två olika bråk kan
representera samma tal.

4.2.3 Kvot
3

Inom denna aspekt kan bråk ses som ett resultat av en division tillexempel där 3 ÷ 5 = 5.
Detta tankesätt kan användas vid uppgifter där någon eller några ska dela lika på något, till
exempel att 5 flickor ska dela på 3 pizzor (Clarke, Roche & Mitchell, 2011; Charalambous &
Pitta-Pantazi, 2007). Då resultatet av en division inte alltid går jämnt ut kan resultatet skrivas
som ett bråk. Eftersom resultatet syftar till ett numeriskt värde kan täljaren vara större, lika
eller mindre än nämnaren. En kritisk faktor för att elever ska förstå denna aspekt är att de kan
skilja på vad som ska delas upp och hur det ska fördelas. För att förtydliga detta beskriver
Charalambous och Pitta-Pantazi (2007) följande exempel där tre pizzor ska fördelas på fyra
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personer. I denna uppgift är det alltså förståelsen att de tre pizzorna måste delas in i fyra delar
varav varje person kommer att få tre sådana delar.

4.2.4 Operator
Bråk kan även användas som en operator då bråket antingen minskar eller ökar ett tal. Detta
görs via addition, subtraktion, multiplikation eller division. En vanlig missuppfattning är att
multiplikation alltid ökar ett tal medan division alltid minskar ett tal, vilket inte alltid är fallet
när bråk fungerar som en operator (Clarke et al., 2011).
Charalambous och Pitta-Pantazi (2007, s 298) skriver ”Lamon (1999) also deﬁnes operators
as transformers that lengthen or shorten line segments, increase or decrease the number of
tasks in a set of discrete objects, or take a ﬁgure in the geometric plane and map it onto a
larger or smaller ﬁgure of the same shape.”

Vilket sammanfattar hur bråk som operator fungerar vid olika situationer. För att eleverna ska
3

behärska bråk som operator behöver de ha följande kunskaper: De ska förstå att tillexempel 4
1

1

kan ses som 3 x (4 enhet) eller 4 x (3 enheter), de ska även kunna beskriva en operation med
3

1

två bråk och förklara resultatet av operationen med ett bråk, till exempel att förstå vad 4 av 2
3

är. Sist behöver de också ha en förståelse kring att 4 som operator resulterar att en storhet av 4
delar blir 3 (Charalambous & Pitta-Pantazi, 2007).

4.2.5 Mätning
Mätning är den aspekt av bråk som elever oftast har svårast att förstå (Charalambous & PittaPantazi, 2007). Bråk används i detta fall som ett mått på en storhet i förhållande till en enhet
på den storheten. Mätning skiljer sig från del-helhetsaspekten då antalet lika stora delar
storheten är fördelad i kan variera beroende på hur många gånger storheten delas in i. Detta
kan då avgöra hur precis din mätning blir. Det är vanligt att denna aspekt visualiseras med en
3

tallinje där mätningen blir en punkt på tallinjen (Clarke et al., 2011). Bråket 4 syftar till
1

avståndet av 3 stycken 4 - enheter från en given punkt. Via denna aspekt kan man också
avgöra storleken på bråket i relation till andra tal (Charalambous & Pitta-Pantazi, 2007).
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Charalambous och Pitta-Pantazi (2007) nämner att elever har svårt att se bråk som tal då de
inte är ett heltal vilket kan leda till missuppfattningen att bråk består av två heltal. Till
1

exempel att 4 består av heltalet 1 och heltalet 4, vilket leder till missuppfattningar vid addition
1

1

2

av bråk så som att 4 + 2 = 6. Att använda tallinjen som representation vid inlärning av bråk
som mätning finns det delade meningar om (Tunc-Pekkan, 2015). Missuppfattningar som sker
är att eleverna räknar strecken som fördelar tallinjen i intervaller istället för att räkna själva
intervallerna. Likadant har eleverna svårt att sätta in tal på tallinjen när den består av mer än
en enhet eller när tallinjen är indelad i intervall som har en annan nämnare än bråket som ska
placeras på tallinjen (Charalambous & Pitta-Pantazi, 2007).

4.3 Pedagogical content knowledge
Enligt Shulman (1986) är det en förutsättning att man har goda kunskaper inom sina ämnen
för att kunna undervisa i dem. Content knowledge (CK) är ett begrepp som Shulman (1986)
använder för vilka kunskaper om ämnet som läraren har. Han menar också att man som lärare
måste ha kunskaper om pedagogik, vilket inte är detsamma som att ha ämneskunskaper.
Shulman (1986) benämner att skilja på dessa två kunskaper och inte se dess relation som det
saknade paradigmet. Detta betyder att det finns något outforskat i kompetensen undervisning,
som varken endast är grundad på pedagogik eller ämneskunskap. Han menar också att om
man bara har pedagogisk kunskap eller ämneskunskap som lärare är detta i princip värdelöst.

Pedagogical content knowledge (PCK) är ett omfattande begrepp som innefattar hur ett
ämnesinnehåll lärs ut. En lärare tar till sig ett ämne och dess innehåll och omformar detta för
att sedan kunna undervisa i ämnet och lära ut det som läraren anser vara lämpligt för eleverna.
PCK innefattar också medvetenheten kring vad som gör ett visst ämne eller område svårare
eller lättare för eleverna att lära sig än andra, bland annat om elevers missuppfattningar. PCK
innebär att man som lärare både innehar pedagogiska kunskaper likaväl som ämneskunskaper
samt hur man utnyttjar detta i sin undervisning (Shulman, 1986). Lärare präglas av både sin
egen skoltid, sin lärarutbildning samt sina erfarenheter av läraryrket. Detta kommer att
påverka deras förmåga och syn på undervisning. Andra kunskaper som lärare bör inneha är
kunskaper om styrdokumenten, om hur dessa ska tolkas och hur man kan nyttja dessa
praktiskt i klassrummet, detta benämner Shulman (1986) som curricula knowledge.
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Figur 9. I Figuren visas hur PCK är en länk mellan pedagogik, kunskap och kontext enligt
Shulmans teori om PCK (Hurrell, 2013).

Hurrell (2013) skriver om hur Shulmans definition av PCK har blivit ifrågasatt och därav har
andra forskare gett begreppet en vidare definition. Shulmans definition av PCK visas i figur 9
där man på ett överskådligt sätt kan se att PCK är en länk mellan innehåll, kontext och
pedagogik. Hurrell (2013) menar att en viktig aspekt vid PCK inom matematiken är att lärare
ska kunna synliggöra bland annat matematiska strukturer, koncept, analogier, metaforer och
bilder för sina elever, men även att kunna känna igen och förutse elevers missuppfattningar.
Likadant ska lärare kunna förutsäga och förstå hur elever skulle kunna tänka eller tänker.
Hurrell (2013) menar också att lärare ska ha kompetensen att välja ut lämpliga
representationer i sin undervisning för att illustrera matematiskt innehåll på olika sätt.

4.4 Sammanfattning av teoretiskt ramverk
Då ett syfte med uppgifterna i studien är att få en inblick i vilka visuella representationer
eleverna kan tolka och använda sig av, används Dreyfus (1991) utvecklingsstadier enligt
Presmeg och Nenduradu (2005) som inspiration för att kategorisera elevresultaten och för
utformningen av uppgifterna. Även aspekterna av bråk har varit aktuella vid utformningen av
uppgifterna. Eftersom det är elevernas kunskaper om representationer som är fokus och inte
svårigheter kring olika aspekter av bråk har vi valt att i huvudsak fokusera på en aspekt, delhelhet i uppgifterna.

Ett annat syfte är att framställa deltagande lärares resonemang och synsätt kring visuella
representationer utifrån deras erfarenheter, vilket undersöktes genom intervjuer med lärarna.
Intervjufrågorna har inspirerats av PCK, detta då PCK har ett fokus på hur läraren använder
sin tidigare erfarenhet, kunskap och medvetenhet för att på bästa sätt få ämneskunskapen
tillgänglig för eleverna.
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5 Metod
I detta avsnitt behandlas metodövervägande, genomförande, tillförlitlighet, etiska
överväganden och metoddiskussion. I genomförandet beskrivs de olika delarna i kronologisk
ordning så som de genomfördes i studien.

5.1 Metodövervägande
Vi har valt att genomföra studien med två olika metoder, uppgifter med elever och intervjuer
med matematiklärare. Då våra ramverk är tidigare teorier har dessa legat till grund för både
uppgifterna och intervjufrågorna. För att svara på våra frågeställningar ansåg vi det vara
viktigt med ett lärarperspektiv, då lärarnas resonemang och synsätt utifrån deras erfarenheter
är det vi vill undersöka. PCK är en teori som vi ansåg vara lämplig för att grunda våra
intervjufrågor till lärarna på, för att synliggöra deras egna verklighet, erfarenheter och
kunskaper. De andra två teorierna, fem aspekter av bråk och fyra utvecklingsstadier vid
inlärning med representationer, ansåg vi vara lämpliga teorier för att utforma de uppgifter
eleverna fått genomföra men också vid analys av resultaten på dessa uppgifter. Detta för att
sedan kunna formulera lämpliga frågor till lärarintervjuerna utifrån representationsformer och
aspekter av bråk.

Vi genomförde uppgifter med elever i årskurs 9 då vi ansåg att eleverna i denna årskurs borde
ha en övergripande bild av begreppet bråk samt att de borde ha kommit i kontakt med olika
representationsformer tidigare. Vi valde att enbart utföra studien i årskurs 9 då vi ville ha en
homogen grupp, då det blir enklare att jämföra uppgiftsresultat och lärarsvar från de olika
klasserna. Om urvalsgruppen är homogen på flera punkter behöver man inte använda sig av
lika många informanter (Christoffersen & Johannessen, 2015). Studien valdes att genomföras
på skolor där vi tidigare under utbildningen utförde vår VFU (verksamhetsförlagda
utbildning) eller där vi sedan tidigare har haft någon kontakt. Detta då vi har en god relation
med de lärare som arbetar på skolorna och enligt Christoffersen och Johannessen (2015) är
det fördelaktigt att ha en relation med informanten då denne kan känna sig mer bekväm och
att man kan föra ett mer ledigt samtal. Innan uppgifterna eller intervjuerna genomfördes fick
två elever och två aktiva matematiklärare svara på några uppgifter respektive några
intervjufrågor. Detta för att säkerställa att metoderna är lämpliga för att svara på studiens
frågeställningar (Denscombe, 2016). Inget i undersökningens metoder ändrades efter detta.
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Uppgifterna som eleverna i årskurs 9 genomförde gjordes för att få en övergripande bild över
elevernas kunskaper kring användandet av visuella representationer och andra
representationsformer av bråk för att sedan diskuteras vidare med respektive matematiklärare.
Uppgifterna klassas som en öppen metod då den inte har några förbestämda svarsalternativ
(Christoffersen & Johannessen, 2015). Det var 12 uppgifter som var varierade inom enskild
visuell representation, mellan visuella representationer samt mellan visuell representation till
en annan typ av representationsform. Uppgifterna är tagna eller inspirerade av forskning från
Tunc-Pekkan (2015), Pantziara och Philippou (2012) och Lamon (2007). För att eleverna ska
hinna samt orka svara på alla uppgifter har vi försökt att begränsa dem, men samtidigt vill vi
att det ska finnas en bredd av uppgifter. Av de fem aspekterna av bråk har vi valt att fokusera
på del-helhet då forskning menar på att denna förekommer mest i undervisningen samt är den
enklaste för eleverna att lära sig. Detta för att fokus i uppgifterna inte ska bli kopplade till
aspekterna utan till representationsformerna. Däremot har vi några uppgifter inom
mätningsaspekten för att den anses vara den svåraste aspekten och för att det inte ska bli för
uppenbart vad uppgifterna syftar till att undersöka, men även för att tidigare forskare valt
dessa två aspekter vid liknande undersökningar (Tunc-Pekkan, 2015). Att arbeta med endast
två aspekter är en begränsning vi fått göra för att inte allt för många faktorer ska väga in vid
analys av resultatet.

Utifrån Presmegs och Nenduradus (2005) studie kring begreppsinlärning med representationer
har vi valt att gruppera uppgifterna utifrån de olika utvecklingsstadierna. Dessa är:
Användning av en enskild representation, arbeta parallellt med olika representationer och
koppling mellan olika representationer (se bilaga 1 & 2). Eftersom visuella representationer är
huvudfokus har vi valt att fokusera på denna representationsform i utformningen av
uppgifterna. Enligt Presmeg och Nenduradu (2005) har Dreyfus även beskrivit ett sista stadie
där elevernas flexibilitet mellan olika representationer undersöks. Dock har vi valt att inte
undersöka detta sista stadie då det eventuellt krävs andra undersökningsmetoder för att påvisa
detta. Presmeg och Nenduradu (2005) använder sig till exempel av elevintervjuer för att
undersöka det. I vår undersökning är inte fokus att påvisa elevernas flexibilitet utan mer ge en
generell bild av hur de kan använda representationer med ett fokus på de visuella
representationsformerna som grund till lärarintervjuerna. Med inspiration från Tunc-Pekkan
(2015) har vi även grupperat uppgifterna utefter en viss aspekt av bråk, del-helhet (se bilaga 1
& 2). Dessa olika grupperingar hjälper oss att organisera uppgifterna samt elevlösningarna.
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Vid rättning av uppgifterna gav vi rätt för de svar som (1) tolkar den representationsform
korrekt som visas i uppgiften, (2) svarade i den representationsform som efterfrågades och (3)
var matematiskt logiska. Grupperingen samt rättningsanvisningarna gjorde det enklare för oss
att diskutera och analysera resultaten för att sedan kunna ställa lämpliga frågor till respektive
matematiklärare.

Efter insamlad data i form av uppgifter som löses av eleverna intervjuas respektive
matematiklärare, vilket är vår andra metod. I intervjuerna är tanken att lärarna ska få en
presentation kring deras egen klass resultat för att sedan kunna utveckla sina tankar, känslor
och idéer kring dessa resultat. Lärare 1 fick endast ta del av klassresultat och elevlösningar
från klass 1 och lärare 2 fick endast ta del av samma information för klass2 och så vidare.
Valet av kvalitativ intervju görs på grund av att studien kräver att informanten, läraren, ska
kunna ge utförligare och mer fria svar än vad de hade kunnat ge via en metod som ger kortare
svar (Christoffersen & Johannessen, 2015). Vi vill få fram lärarnas resonemang kring
uppgifterna för att eventuellt diskutera varför läraren tror att resultaten blev som de blev.
Lärarens resonemang och synsätt utifrån sina erfarenheter är lärarens verklighet, vilket är ett
viktigt syfte med en kvalitativ intervju (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjufrågorna är
ställda på så vis att vår mening med studien inte blev för uppenbar för lärarna, detta för att
lärarna inte ska ge oss de svar som de tror att vi är efterfrågar. PCK har fungerat som vårt
teoretiska ramverk vid formulering av frågor samt vid analysen av lärarnas intervjusvar då vi
ansåg att detta var en lämplig teori för att svara på våra frågeställningar då det är lärarnas
synsätt som vi vill undersöka. Detta då det inom PCK ingår hur lärarna tänker och resonerar
utifrån deras egna erfarenheter (Dreher & Knutze, 2014).

Intervjun är semistrukturerad, vilket innebär att man använder sig av en intervjuguide som är
övergripande (se bilaga 3). Denna intervjuguide kommer styra samtalet som man för med
informanten. Skulle informanten missuppfatta en fråga finns möjligheten att man som
intervjuare kan förklara vad man menar så att informanten förstår. En mer spontan intervju
ger möjlighet till mer spontana svar (Kvale & Brinkmann, 2014). Använder man sig av en
semistrukturerad intervju är intervjun delvis strukturerad och standardiserad och delvis öppen,
vilket bjuder in till en viss flexibilitet (Christoffersen & Johannessen, 2015). Vi inleder
intervjun genom att ställa enklare frågor som endast kräver korta och direkta svar för att
läraren ska känna sig mer bekväm med situationen, även om dessa inte har stor betydelse för
studien. Detta anses vara viktigt enligt Kvale och Brinkmann (2014).
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5.2 Genomförande
Det första steget i vår studie var att kontakta rektorer på olika skolor för att få deras
medgivande att få utföra studien på respektive skola. Därefter kontaktades berörda lärare som
i sin tur fick ge sitt medgivande till studien. Ett missivbrev (se bilaga 6) skickades ut till lärare
för att sedan delas ut till elever och vårdnadshavare för att informera om studien och dess
syfte. I detta missivbrev framgick det också att eleverna och lärarna är helt anonyma samt att
de hade rätt att avbryta sin medverkan under hela studiens gång om så önskades.

Innan undersökningen genomfördes fick två elever och två matematiklärare svara på några
uppgifter respektive några intervjufrågor för att säkerställa att uppgifterna och
intervjufrågorna kunde svara på våra frågeställningar.

I undersökningen fick eleverna individuellt genomföra uppgifterna i helklass. Eleverna fick
den tid de behövde för att genomföra alla uppgifter, däremot inte längre än en timme då detta
begränsades av deras lektionstid. För majoriteten av eleverna tog det cirka 25–35 minuter att
genomföra uppgifterna. Innan eleverna tilldelades uppgifterna fick de information om att läsa
uppgifterna noga, försöka så gott de kan, att ställa frågor vid oklarheter, att de är anonyma
hela tiden samt om möjlighet att avbryta. Uppgifterna genomfördes totalt med 97 elever på tre
skolor, men fyra klasser. Efter att uppgifterna genomförts fick varje lärare ett tomt exemplar
med alla uppgifter. Detta för att kunna kolla igenom dessa i lugn och ro innan intervjun.
Uppgifterna rättades för att hitta mönster, samband och missuppfattningar inför kommande
lärarintervjuer. Men även för att göra ett urval av elevlösningar som vi tyckte var intressanta
för läraren att ge sina kommentarer och resonemang till.

Nedan visas exempel på elevlösningar på uppgifter ur de tre stadierna vid inlärning med
representationer samt hur dessa har rättats i denna studie.
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Figur 10: Figuren visar en elev som inte har klarat av uppgiften
och en elev som har klarat uppgiften med en enskild visuell representation (areamodell).

I Figur 10 visas två exempel på elevlösningar där eleverna ska tolka en enskild visuell
representation. Eleven till vänster har inte kunnat tolka den visuella representationen då
svaren inte är korrekta, däremot har eleven till höger klarat av detta och visar då på att hen
förstår den visuella representationerna. På detta vis har vi rättat alla uppgifter med enskilda
representationer.

Figur 11: Figuren visar elevlösningar där en elev inte har klarat uppgiften och en elev som
har klarat uppgiften med två olika visuella representationer (areamodell och linjärmodell).

I figur 11 visas två exempel på elevlösningar till en uppgift där eleverna ska tolka en visuell
representation (areamodell) och genom den tolkningen svara med en annan visuell
representation (linjärmodell). Eleven till vänster har tolkat bråket rätt, men inte kunnat visa på
den tolkningen i sin egen tallinje (linjär modell). Detta visar på att eleven kan tolka en enskild
visuell representation, men kan inte överföra detta i en annan visuell representationsform,
medan eleven till höger klarar av detta. Detta innebär att eleven till vänster inte fått rätt på
uppgiften medan eleven till höger fått rätt. På samma sätt har alla uppgifter med olika visuella
representationsformer rättas.
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Figur 12: Figuren visar en elevlösning där eleven inte har klarat uppgiften där man ska tolka
en visuell representation till en annan representationsform.

Figur 13: Figuren visar en elevlösning där eleven har klarat uppgiften där man ska tolka en
visuell representation till en annan representationsform.

Figur 14: Figuren visar en elevlösning där eleven har klarat uppgiften där man ska tolka en
visuell representation till en annan representationsform.
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I figur 12, 13 och 14 visas exempel på elevlösningar på en uppgift där eleverna ska tolka en
visuell representation till en annan representationsform, i dessa uppgifterna till en textuell
representation. I figur 12 har eleven endast tolkat bråken som figurerna i uppgiften visar.
Eleven har då tolkat en enskild visuell representation och inte svarat på det som efterfrågats i
uppgiften, nämligen att man ska jämföra bråken i text. I figur 13 och 14 har eleverna klarat
uppgiften. I figur 13 har eleven kortfattat förklarat med ord att den ena figuren är större än
den andra, medan i figur 14 har eleven med en större säkerhet och mer utförligt jämfört
figurerna med både text och symboler. De här två eleverna visar båda på att de kan använda
en textuell representation. Då inga värderingar har gjort kring kvaliteten på elevernas ordval
eller resonemang bedöms båda som korrekta. Det krävdes endast att eleverna svarar rätt på
frågan samt att det framgick hur eleven tänkt.

Utifrån det teoretiska ramverket om utvecklingsstadier vid inlärning med
representationsformer (Presmeg & Nenduradu, 2005) har vi grupperat uppgifterna (se bilaga
2) som eleverna genomfört till tre av dessa utvecklingsstadier. Vi anser att uppgift 1–4, 11a
och 12b är uppgifter som ska tolkas utifrån en enskild visuell representationsform. Med hjälp
av Tunc-Pekkans (2015) studie har vi placerat dessa uppgifter i det första stadiet, varav några
av uppgifterna är direkt tagna från denna studie. Då diskreta mängdmodeller även är en
modell som används i undervisning av bråk (Charalambous & Pitta-Pantazi, 2007) valde vi att
själva konstruera uppgifter med denna modell då vi inte hittade några lämpliga uppgifter från
tidigare studier. Dock utgår även dessa uppgifter från samma form som uppgifterna med
areamodeller och linjära modeller. Uppgifterna i det andra stadiet har främst inspirerats av
Pantziaras och Philippous (2012) studie, där vi har använt uppgifterna 6a, 6b och 6c för att
undersöka elevernas förmåga att tolka en visuell representation till en annan visuell
representationsform. Även uppgifterna i stadie tre har inspirerats av Pantziaras och Philippous
(2012) studie. Vi har placerat in uppgifterna 7–9 och 11b i detta stadie. Uppgifterna från
denna studie har i vissa fall modifierats på så vis att en symbolisk representation har bytts ut
till en visuell representation eller en textuell representation för att passa bättre i vår studie,
men att formen på uppgiften är densamma. Uppgifter som inte används i dessa stadier har
antingen tillhört aspekten mätning, uppgift 5 och 10, eller varit uppgifter som i efterhand har
bedömts som opassande för studien, uppgift 12a.

Intervjuerna genomfördes med alla fyra klassernas matematiklärare. Intervjuerna gjordes i ett
separat rum på respektive skola där samtalet spelades in. Lärarna fick information om att vi
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ville höra deras synsätt och resonemang utifrån deras erfarenheter av undervisning om bråk,
om studiens uppgifterna men också om klassens resultat i helhet. Intervjuerna tog i snitt cirka
45 minuter att genomföra. Vid varje intervju lades ytterligare följdfrågor till beroende på hur
samtalet flöt på och vad samtalet handlade om. Under intervjun fick lärarna ta del av två olika
papper (se bilaga 4 & 5). Ett med alla begreppen för de fem aspekterna och sedan ett med en
förklaring till de fem begreppen. Detta för att kunna ställa frågor kring dessa under intervjun.
Efter intervjuerna transkriberades materialet och analyserades. Vid transkribering av
intervjuerna har upprepningar, irrelevanta sekvenser och ord bortsetts från för att citat som
använts i resultatet ska bli mer lättläst, relevant och mer förståeliga. Lärarnas kommentarer
meningskoncentrerades (Kvale & Brinkmann, 2014) och samlades vid analysen för att kunna
hantera omfånget av insamlat material men också för att kunna svara på frågeställningarna.

5.3 Tillförlitlighet
Reliabilitet och validitet är två begrepp som diskuteras vid studiers tillförlitlighet.
Reliabiliteten innebär om studien kan upprepas samt om resultatet då skulle bli detsamma om
den genomförs igen av någon annan (Bryman, 2018). I denna studie påverkas resultateten av
flera sociala faktorer som i sin tur kan vara svåra att replikera av en annan forskare. Detta då
det enligt Bryman (2018) inte finns en enda absolut bild av den sociala verkligheten. Då våra
frågeställningar hänvisar till de deltagande lärare och elever är det deras verklighet som vi
undersöker.

För att öka reliabiliteten i denna studie har ett antal anpassningar gjorts. En första anpassning
var att uppgifterna genomfördes av ett stort antal elever. Detta för att få en bredd i
elevlösningar inför intervjun med läraren, men också för att få en mer rättvis bild av
utvecklingsstadierna vid inlärning med representationer i de klasser som studerats. När
uppgifterna genomfördes närvarade vi båda två och hade bestämt i förväg vilka instruktioner
som skulle ges samt hur och vilka frågor som skulle besvaras om de uppkom. Ytterligare en
anpassning är att olika elevlösningar har presenterats i metoden för att påvisa på vad som har
uppmärksammats och varit avgörande vid rättningen av uppgifterna. Detta för att nästa
forskare ska kunna efterlikna vår rättning.
Likt vid uppgifterna närvarade även vi båda vid alla intervjuer. Intervjuerna spelades in för att
för att i efterhand kunna lyssna på dessa flertal gånger. För att inte tolka informanterna fel
lyssnade båda på intervjuerna samt transkriberade dem tillsammans (Kvale & Brinkmann,
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2014). Vid intervjutillfällena ledde den ena personen intervjun och den andra antecknade
sådant som kunde ha betydelse vid analys av intervjuerna som inte kunde spelas in, för att
detta inte skulle glömmas vid transkriberingen. Samma person hade samma uppgift under alla
intervjuerna för att dessa skulle bli så likvärdiga i sin helhet som möjligt. Med dessa
anpassningar har vi försökt öka reliabiliteten i studien.

Validitet innebär huruvida man mäter det man avser att mäta i sin studie (Kvale &
Brinkmann, 2014). För att öka validiteten fick elever i likvärdig ålder som deltagande elever
svara på några av uppgifterna för att säkerställa att uppgifterna var lämpliga för att svara på
våra frågeställningar. Likadant har några intervjufrågor ställts till aktiva matematiklärare
innan intervjutillfällena för att på samma sätt som med uppgifterna säkerställa att de är
lämpliga.

5.4 Etiska övervägande
I vår studie har vi utgått från forskningsetiska principer inom humanistisksamhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002) och God forskningssed
(Vetenskapsrådet, 2011) i våra forskningsetiska överväganden.

De första som kontaktades var rektorerna på de skolorna där studien genomfördes. I
informationen till rektorerna framgick syftet med studien, genomförandet av studien,
deltagares anonymitet (lärare som elever) och om deltagares frivilliga deltagande. Rektorerna
gav oss sitt medgivande och därefter kontaktade vi berörda matematiklärare som fick samma
information. Lärarna fick i sin tur ge sitt medgivande eller nekande till studien. Då eleverna
genomför en del av studien i form av anonyma uppgifter skickades ett missivbrev till
elevernas vårdnadshavare för information kring studien. I denna information framgick
studiens syfte, hur resultaten skulle användas, elevernas anonymitet i studien, att studien är
frivillig samt att eleverna kan välja att avbryta sitt deltagande när som helst under studiens
gång. Vetenskapsrådet (2002) skriver att om deltagarna är under 15 år och har en aktiv roll
samt att studien är etiskt känslig ska vårdnadshavares medgivande ges, i annat fall räcker det
att läraren ger sitt medgivande. Vi anser att studien inte är etiskt känslig då ingen kan få reda
på enskilda elevers resultat samt att data vi samlar in via uppgifterna görs på en större grupp.
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I vår studie var det inte relevant att eleverna namngavs vid genomförandet av uppgifterna, då
vi är mer intresserade av klassens prestation som helhet. Detta gör att även om klassens
resultat kommer presenteras för läraren kommer man inte kunna urskilja enskilda individers
resultat, vilket vi var noga med att informera rektorer, lärare, elever och vårdnadshavare om.
De deltagande lärarna och klasserna i studien betecknar vi som ”lärare 1” och ”lärare 2”
respektive ”klass 1” och ”klass 2” och så vidare i resultatet för att de ska förbli anonyma
under arbetets gång. Det ska även inte gå att urskilja vilken skola samt klass som är berörd
utifrån resultaten på grund av dessa åtgärder. Efter avslutat och godkänt arbete kommer all
insamlade data att förstöras. Det sammanlagda resultatet av studien kommer enbart ges i den
färdigställda uppsatsen.

5.6 Metoddiskussion
Liknande studier har gjort sina undersökningar i separata årskurser och utgått från deras
kursplan vid utformning av uppgifter (Tunc-Pekkan, 2015; Pantziara & Philippou, 2012; Rau
& Matthews, 2017). Inga andra faktorer så som till exempel fördelning av kön, etnicitet eller
socioekonomiska förhållanden nämns i dessa studier och därmed begränsade även vi vår
studie enbart efter årskurs. Tunc-Pekkan (2015) nämner däremot att en högre diversitet mellan
skolor med avseende på dessa faktorer skulle kunna påverka resultatet för denna typ av studie.
Vi valde årskurs 9 då detta är den sista årskursen i grundskolan och att de på så vis
förhoppningsvis haft både tid och möjlighet att arbeta med olika uppgifter,
representationsformer och aspekter av bråk sedan tidigare. Eftersom representationsformerna
var det vi ville undersöka och inte matematiken i uppgifterna ville vi försäkra oss om att
eleverna stött på den matematik som uppgifterna baserades på, vilket de ska ha gjort enligt
kursplanen (Skolverket, 2018).

Vi har valt två olika metoder för att få tillräckligt med information för att kunna svara på våra
frågeställningar. Uppgifterna har sitt syfte att fungera som material inför lärarintervjuerna.
Uppgifterna gav oss möjlighet att få en inblick över elevernas kunnande att tolka och använda
visuella representationer, enskilt men också i kombination med andra representationsformer.
Vi ansåg att det var intressant att höra lärarnas resonemang och synsätt om elevlösningar på
uppgifter med utgångspunkt i visuella representationer samt att det är en del av våra
frågeställningar och därav fann vi denna metod lämplig. Det skulle vara möjligt att läraren
fick se elevlösningar från tidigare studier eller hypotetiska lösningar utifrån teorier, men vi
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anser att det är mer relevant och intressant att läraren får kommentera elevlösningar som finns
i deras aktuella klasser.

Med semistrukturerade intervjuer kan man få mer öppna svar av informanten (Kvale &
Brinkmann, 2014; Christoffersen & Johannessen, 2012). Då vår frågeställning handlar om att
synliggöra lärares synsätt i denna studie ansåg vi att detta var en lämplig metod. Eftersom
uppgifterna i respektive klass gav olika resultat medförde en semistrukturerad intervju att vi
kunde anpassa intervjuerna utifrån de olika elevlösningarna till respektive lärare. För att
informantens erfarenheter och uppfattningar på bästa sätt ska framgå är det fördelaktigt om
informanten själv får bestämma vad som ska tas upp i intervjun (Christoffersen &
Johannessen, 2015). Därav har vi valt att strukturera frågorna i intervjuguiden på så sätt att
läraren fick möjlighet att styra samtalsämnet till viss del, för att vi inte ska hamna för långt
ifrån forskningsområdet. Då informanten till viss del styr samtalet varierar följdfrågorna från
intervjuaren, vilket kan göra analysen av intervjun svårare. Detta då det blir svårare att finna
gemensamma nämnare mellan de deltagandes kommentarer men också att hitta de olika
synsätten som lärarna har som sedan blir svaret på frågeställningarna.

Då denna studie har varit begränsad till en viss tid har avgränsningar behövts göras. Vid mer
tid hade studien kunnat utföras på fler klasser och fler matematiklärare för att få mer variation
på elevlösningar och eventuellt uppnå en mättnad i lärarnas olika synsätt och resonemang.
Även observationer av de deltagande matematiklärarnas undervisning av bråk hade kunnat
genomföras vid mer tid. Detta för att kunna koppla ihop observationerna med intervjuerna och
de olika elevlösningarna. Vid mindre tid hade eventuellt färre elever och lärare undersökts
vilket hade kunnat leda till andra resultat. Vid mindre tid hade eventuellt endast intervjuerna
med lärarna varit möjliga att genomföra. Detta medför att intervjuerna hade fått baserats på
tidigare forskares studieresultat och inte på respektive lärares klassresultat, vilket då kan ha
påverkat studiens resultat.

Studiens ramverk är teorier som vi har valt att förhålla oss till som inte kräver att vi drar några
generella slutsatser. I vår studie fokuserar vi på att synliggöra matematiklärares olika synsätt
och resonemang kring visuella representationer av bråk i olika sammanhang. Även aspekter
av bråk, som är en del av vårt ramverk, har haft betydelse i utformningen av uppgifterna och
intervjufrågorna. Vi anser att både metoderna och de teoretiska ramverken behövs för att
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täcka syftet med studien.

6 Resultat och Analys
I detta avsnitt presenteras resultaten från studien. Först presenteras deltagande lärares
resonemang och synsätt utifrån intervjuerna. Resonemangen och synsätten redovisas i form av
en sammanfattning och kompletteras med både citat från lärarna och bilder på elevlösningar. I
citaten benämns intervjuare med ”I” och lärare med ”L”. De siffror eller ord som förekommer
inom parantes i vissa citat är hänvisningar till antingen uppgifter som läraren diskuterar eller
betydande gester för intervjun. Därefter redovisas klassresultaten, både enskilda uppgifter
men också uppgifter kategoriserade utifrån stadier vid inlärning med visuella representationer,
i relation till deltagande lärares resonemang och synsätt. Klassresultaten på enskilda uppgifter
redovisas i ett diagram för respektive klass och klassresultaten för de olika stadierna redovisas
i ett gemensamt diagram för samtliga klasser. I resultatet betecknas de olika lärarna som
”lärare 1, lärare 2, lärare 3 och lärare 4”, varav klasserna betecknas som ”klass 1, klass 2,
klass 3 och klass 4”. Där lärare 1 är matematiklärare för klass 1 och så vidare.

Efter resultatredovisningen analyseras resultaten. Detta görs utifrån studiens frågeställningar,
men även utifrån ramverken där fem aspekter av bråk, utvecklingsstadier vid inlärning med
representationer samt intervjusvar formade utifrån PCK analyseras.

6.1 Deltagande lärares resonemang och synsätt om
representationsformer och aspekter i bråkundervisningen
Samtliga deltagande lärare i studien är utbildade matematiklärare för högstadiet. De har varit
aktiva lärare under olika lång tid och har därför varierande erfarenheter av läraryrket. De är
alla överens om att ett samarbete med andra matematiklärare är att föredra, men alla lärarna
hade inte möjlighet att arbeta på detta sätt av olika anledningar. Genomgående hos alla lärarna
var att de hade en positiv inställning gentemot sina klasser.

Lärare 1
Lärare 1 uttrycker vid första tanke att hen vill jobba lite praktiskt och lite med bilder när man
undervisar om bråk, men hen uttrycker också en oro över att det även kan förvirra för
45

eleverna. Läraren föredrar själv att rita bilder framme på tavlan i sin egen undervisning, men
också att eleverna själva ska göra det för att få en bild av bråk på ett annat sätt. Att arbeta med
praktiskt material i undervisningen måste ha en mening, menar lärare 1, för annars upplever
hen att det kan förvirra eleverna. Hen anser att det är svårt att hitta bra material och därav
används sällan sådant material i undervisningen. Lärare 1 uttrycker att hen inte lägger tid på
att rita bilder i årskurs 9, då hen anser att detta ska eleverna redan kunna. Hen känner istället
en viss press på att man måste lära eleverna att räkna med bråk för att komma vidare i
matematiken utifrån kursplanen.

I: Hur tycker du det är att undervisa om bråk utifrån dina erfarenheter?
L: Man vill räkna, man måste förbereda inför nästa steg också hela tiden så det känns som att
enklare bilder och sådant här borde komma tidigare (i tidigare årskurser).

Förutom detta så menar denna lärare att det är bra om eleverna får sitta och klura och
diskutera själva i grupp ibland som komplement till genomgångarna på tavlan. Lärare 1 anser
att det enbart finns fördelar med visuell hjälp i bråkundervisningen då hen menar att bilder
lättare kan öka elevers förståelse.

I: Utifrån din erfarenhet, finns det för- och nackdelar med att använda visuell hjälp i
undervisningen?
L: Jag tycker att det är en fördel. Jag tror ändå att de... när man ser bilder att det är lättare att
få förståelse.

Lärare 1 menar att kvot, förhållande och del-helhet är de aspekter som förekommer i
bråkundervisningen när man går igenom grunder så som att till exempel skriva uttryck till
bilder. Efter grunderna kommer beräkningar in och därmed också aspekten operator enligt
lärare 1.

I: Vilka aspekter förekommer i undervisningen utifrån din erfarenhet?
L: Ja det är ju förhållande, kvot och delhelhet är ju mer.… när man tittar på bilder, när man
skriver dem och förklarar vad de betyder. Lite mer grunder sen går man sen över till att lägga
ihop och dra ifrån och jobba med dem sen med olika operationer.
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Lärare 2
Lärare 2 menar att många elever har svårt att arbeta med bråk då vissa delar inom
bråkområdet är väldigt abstrakt trots att man kan rita och göra mycket praktiskt för att komma
runt det. Att bråk uppfattas som abstrakt menar läraren kan bero på att eleverna sällan
kommer i kontakt med bråk i sin vardag. Däremot anser läraren att metoderna i bråk inte
brukar vara några problem för eleverna att lära sig. Läraren menar att metoderna är enklare då
eleverna inte behöver förstå varför de fungerar utan de lär sig bara mekaniken. Läraren menar
också att med svagare elever är det viktigt att arbeta mer praktiskt än med de övriga eleverna.

I: Hur tycker du det är att undervisa om bråk utifrån dina erfarenheter?
L: Bråk är någonting som många tycker är väldigt klurigt […] Jag tycker ändå att man kan rita
och man kan fixa, man kan dona och göra mycket praktiskt. Sen mekaniskt att räkna bråk är
brukar inte vara svårt. Metoderna, de brukar gå, till och med division då och multiplikationen
som man annars har svårare för brukar vara det lättaste i bråk.

Denna lärare uppfattar inte att bråk är svårare att lära ut än något annat matematiskt område,
däremot menar hen att i vissa delar förklaras det inte varför matematiken fungerar utan
eleverna lär sig endast utantillkunskaper. Men att arbeta med visuella hjälpmedel i
bråkundervisningen anser läraren vara till en stor fördel för de som har svårt att tänka
abstrakt. Men att det även kan vara en nackdel då olika former på figurer presenteras som ska
påvisa samma matematik, vilket då kan bli förvirrande för eleverna.

I: Utifrån din erfarenhet, finns det för- och nackdelar med att använda visuell hjälp i
undervisningen?
L: Ja det är där. Stora fördelar för dem som har svårt att få ihop det abstrakta.
I: Finns det några nackdelar?
L: Eh... nej inte som jag spontant rakt upp och ner... Det skulle i så fall vara att man förvirrar
dem med... nej jag tror inte det. Det ska i så fall vara att om man använder både... Det finns ju
de här runda bitarna också, jag vet inte om ni sett dem tjusiga med magneter där man kan sätta
på tavlan. Och bygga på varandra och sen så helt plötsligt så kommer vi med någon av de
kantiga och då kan man i så fall... ibland kan det vara förvirrande att det ändå är samma sak.
Men då pratar vi återigen oerhört svaga elever.
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Läraren anser att alla fem aspekterna av bråk förekommer i undervisningen och att hen strävar
efter att eleverna ska få ta del och lära sig alla aspekterna i undervisningen. Däremot menar
läraren att aspekten del-helhet förekommer mest i undervisningen.

I: Vilka aspekter förekommer i undervisningen utifrån din erfarenhet?
L: Det gör nog alla, men inte med de vackra orden.

Lärare 3
Lärare 3 uttrycker att eleverna generellt tycker att bråk är ett svårt område, speciellt gällande
taluppfattning. Hen menar bland annat att detta beror på att eleverna inte fått jobba tillräckligt
med detta i tidigare årskurser och att de då saknar kunskaper som lärare 3 anser att de ska ha
när de kommer till högstadiet. Denna lärare anser att vid arbete med bråk är det viktigt med
mycket praktiskt arbete och att man både kan se och höra den matematik som ska läras ut,
men hen nämner även genomgångar och gruppdiskussioner som en arbetsform. Vid
genomgångar menar hen att det är viktigt att både använda siffor och uttryck i kombination
med bilder så att eleverna får se båda uttrycksformerna, vilket hen anser är fördelaktigt för
elevernas förståelse. Gruppdiskussioner är något som lärare 3 anser fungerar bra i sin
undervisning.

I: Kan du nämna fler arbetsformer som du tycker är lämpliga att arbeta med?
L: Mycket praktiskt när det gäller bråk, att man både kan se och höra.
I: Jobbar du med bilder och figurer då?
L: Alltså när jag har gjort det har jag gjort det mycket med sådana här centikuber, de kan man
använda till hur mycket som helst. Ibland har jag också gjort bråknycklar. [...] När vi har
genomgång och så brukar jag skriva med siffror och rita bilder till det också så att de kan se
det både med en bild och...

Lärare 3 vill gärna visa eller förklara för sina elever varför matematiken fungerar, men inom
vissa delar av bråk anser hen att det är svårt. Ett exempel är vid division med bråk, det menar
läraren är svårt att visa eller förklara för eleverna varför metoden fungerar.
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Läraren anser att det bara finns fördelar med att använda bilder, figurer och praktiskt material
vid bråkundervisningen för elevernas förståelse, men samtidigt menar hen att det är mer
tidskrävande att arbeta på detta sätt.

Vid diskussion kring olika aspekter av bråk i undervisningen anser läraren att alla finns med,
men att del-helhet är det man jobbar mest med.

I: Är det någon av aspekterna som du känner att det här tror jag att jag vet vad är eller att det
är något ni jobbar med?
L: Fast jag tror säkert vi jobbar med alltihop, fast vi kanske inte benämner det på detta viset.

Lärare 4
Lärare 4 upplever att många elever har med sig enkel bråkräkning från de lägre årskurserna
när de kommer upp på högstadiet. Dock upplevs det att eleverna tycker att det är för enkelt att
rita bilder till bråk och att man gärna struntar i det. Denna lärare uttrycker att bildstöd i olika
former är viktigt för att eleverna ska förstå vad de gör samt att de ska förstå att ett bråk även
kan symboliseras i en bild. Lärare 4 har inte varit aktiv lärare så länge och upplever själv att
hen fortfarande provar sig fram en del för att hitta sin undervisningsstil, men poängterar dock
att alla elever är olika individer och att en variation i undervisningen är att föredra då varje
individ lär sig olika. När det kommer till bråk uttrycker läraren att hen anser att det är lämpligt
att varva mellan att rita bilder och tillhörande uttryck och vice versa. Hen nämner också
laborativt material som ett bra komplement i undervisningen. Läraren menar att det enbart
finns fördelar med visuell hjälp i bråkundervisningen och poängterar att ett utrustat klassrum
är till fördel för att arbeta på detta sätt.

I: Varför tycker du att det är viktigt att de kan rita med bilder?
L: Det blir så mycket tydligare tycker jag att se en lösning som har både uttrycket och bild för
då har de ju förstått att uttrycket det kan ju symboliseras via den här bilden. För annars kan
det ju bara vara att de snappar upp olika… alltså olika metoder bara, men de förstår inte
riktigt vad det står här, att det står tre sjättedelar eller vad det nu kan vara.

Lärare 4 upplever efter samtal om aspekterna av bråk att kvot, förhållande och del-helhet är
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de aspekter som främst förekommer i hens undervisning. Hen anser också att del-helhet är den
aspekt som eleverna har med sig från tidigare årskurser.

I: Vilka aspekter förekommer i undervisningen utifrån din erfarenhet?
L: Nej men det är väl de tre jag kände igen från början i så fall. Kvot, förhållande, del-helhet.

6.2 Deltagande lärares resonemang och synsätt om
uppgifter med visuella representationer
Lärare 1
Lärare 1 anser att uppgifterna var bra, men kommenterar att det är mycket fokus på tallinje.
Hen menar att eleverna hade svårt för tallinjen då det var längesedan de jobbade med detta
samt att tallinjer inte förekommer så mycket i matematikboken. Hen uttrycker också att en del
uppgifter är öppna och liknar mer problemlösning, vilket hen menar är bra så att det inte bara
är beräkningar och talförståelse. Dock saknar hen beräkningar då det är ett stort område som
man arbetar med i årskurs 9.

I: Är det något i uppgifterna som du saknar när det gäller förståelsen av bråk? Om du tänker
helheten av bråk och som du kanske även tar upp i din undervisning.
L: Ja i nian är det mycket beräkningar och det var väl inte mycket här.

Uppgift 1 anser lärare 1 tillhöra aspekten del-helhet och uppgift 9 till aspekten förhållande.
Läraren är inte helt bekväm med aspekten mätning men menar att uppgifterna med tallinjer
kan tillhöra denna aspekt, dock anser hen även att man kan se aspekten del-helhet i dessa.
Avslutningsvis kommenterar läraren att aspekten del-helhet framkommer mycket i
uppgifterna över lag.

I: Om du nu tittar på de här beskrivningarna och även tittar på uppgifterna skulle du kunna
koppla någon av aspekterna till uppgifterna?
L: Ja det är väl en delhelhet (1). Där är ju inte många operationer tänkte jag säga.
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Lärare 2
Läraren anser att uppgifterna är igenkännbara och att de förekommer i matematikboken som
de använder. Däremot reagerade läraren på uppgift 7 då hen inte har stött på en liknande
uppgift förr i bråksammanhang. Annars menar läraren att det är mycket uppgifter där eleverna
ska rita själva eller där de ska avgöra en andel av det hela. Läraren kommenterar inte om det
är något kring elevernas förståelse av bråk som saknas, däremot diskuterar hen att de arbetar
mycket med förmågan att resonera vilken hen anser saknas men menar på att det är svårt att
hitta den typen av uppgifter.

I: Vad har du för kommentarer till uppgifterna?
L: Den jag reagerade på den var den (uppgift 7). Hur ni… Ni tänker som en funktion? Alltså
hur mycket den ena ökar i förhållande till den andra… eller hur?
(paus)
L: Annars har jag nog inte reagerat så mycket. Det är mycket med det här med helheten och
delen delat på det hela och så vidare ju. Det kopplar de inte alltid heller hur mycket procent
och bråk faktiskt hänger ihop.

Av de fem aspekter som finns av bråk menar läraren att man kan hitta alla aspekterna i
uppgifterna. Läraren kopplar bland annat uppgifter med tallinjen till mätningsaspekten.

Lärare 3
Överlag kände läraren igen alla uppgifterna som eleverna fått genomföra. Uppgift 6c var dock
en uppgift läraren reagerade på då hen inte sett uppgifter som tidigare utgår från en visuell
representation där man ska svara med en annan visuell representation. Läraren menar att detta
inte är något som hen sett i varken matteböcker eller nationella prov och har därför inte
reflekterat över att använda denna typ av uppgift.

I: Med tallinjen? Varför tror du att den är svår?
L: Därför att jag tror att många har svårt att omsätta det till ett annat ... alltså om de nu har
kvadrater här så blir de låsta i det så kan de inte riktigt tänka det på ett annat sätt. Den tror jag
är betydligt lättare (8) att man har helheten så är det på samma sätt.
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Läraren diskuterar att hen anser att uppgifter med tallinjer eller areamodeller är lättare när de
är uppdelade, till exempel att uppgift 2a är lättare än 2b. Uppgifter som läraren menar att
eleverna kommer ha svårt för är uppgift 5, 9 och 11b, 12a.

Läraren anser inte att det saknas något gällande förståelsen av bråk i uppgifterna, utan menar
att uppgifterna täcker det mesta. Däremot så diskuterar läraren att i undervisningen så arbetar
man mot alla fem förmågorna och att i uppgifterna så förekommer till mesta del
begreppsförståelse, problemlösning och resonemang men att vissa metoder inte finns med.

Av de fem olika aspekter av bråk som finns menar läraren att det nästan enbart är del-helhet
som förekommer i de uppgifter som eleverna fått lösa.

I: Om du nu tittar på de här beskrivningarna och även tittar på uppgifterna skulle du kunna
koppla någon av aspekterna till uppgifterna?
L: Ja det är ju mycket av den här (pekar på del-helhet). Mm, nästan bara skulle jag vilja säga.

Lärare 4
Lärare 4 uttrycker uppgifterna som eleverna fick genomföra var roliga och varierande samt att
majoriteten av uppgifterna var sådana som hen kände igen sedan tidigare, bland annat från
matteboken. Läraren poängterade att uppgifterna efterfrågade svar i olika former bland annat
ord och symboler, hen menar att eleverna borde uppskatta det. Uppgifterna täckte också det
mesta inom bråk menar läraren, det enda som hen saknade var mer jämförelser av bråk.

I: Vad har du för kommentarer till uppgifterna?
L: Väldigt kul uppgifter, varierade tycker jag och att de är... ibland ska de uttrycka med ord,
ibland ska de uttrycka genom att bara skriva ett svar. Jag tror att det tilltalar eleverna att jobba
så här med uppgifter och dem är ju, dem omfattar ju det mesta utav bråk också [...].

Del-helhet är en aspekt som läraren anser uppkommer hela tiden i uppgifterna, främst i de
första, men även förhållande i de uppgifter där man ska jämföra bråk. Lärare 4 menar att
aspekten mätning kan komma in i uppgift 7 och aspekten operator i uppgift 11b.

I: Om du nu tittar på de här beskrivningarna och även tittar på uppgifterna skulle du kunna
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koppla någon av aspekterna till uppgifterna?
L: Ja då ska vi se. Ehm... Del-helhet ser man ju hela tiden. Nästan alla, eller i alla fall de
första uppgifterna som handlar om det. Förhållande finns det flera stycken där de ska jämföra.
Kvoten tänker jag är ett sätt att räkna ut storleksordningen på bråk till exempel, men det går ju
lika gärna göra med andra sätt […].

6.3 Deltagande lärares resonemang och synsätt om
elevlösningar
Vårt resultat visar några samband mellan olika elevlösningar på specifika uppgifter där
eleverna i de fyra klasserna på något vis använder en felaktig metod. Uppgifter med
areamodeller som inte är uppdelade i lika stora delar, uppgifter med tallinjer och uppgifter
där eleverna ska svara med en textuell representation var några sådana uppgifter där
felaktiga metoder förekom i samtliga klasser. Resultaten visar också att vid uppgifter där
eleverna ska svara med en textuell representation förekommer det att eleverna gärna svarar
symboliskt istället. Därav valde vi att lärarna skulle kommentera dessa elevlösningar för att få
höra vad de tror det kan bero på, utifrån deras erfarenheter. Vi valde också dessa områden då
de innefattar uppgifter från de tre utvecklingsstadierna vid inlärning med representationer,
enskild visuell representation, visuell till visuell representation och visuell till annan
representation (textuell).

Lärare 1
Areamodeller
Lärare 1 förklarar felaktiga elevlösningar i uppgift 1b och 3b (se figur 15) som så att eleverna
bara har räknat antal områden utan att tänka på att områdena måste vara lika stora. Hens
elever har presterat bättre på uppgift 3b än 1b, som representeras av en rektangel respektive
en cirkel. Detta kan inte läraren riktigt förklara men anser att det kan beror på att cirkeln i
uppgift 1b är exakt lika stor som den i 1a, medan uppgift 3b skiljer sig mer från 3a. Därför
menar hen att cirkeln i 1b bör ha varit lättare för eleverna.
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Figur 15: Figuren visar elevlösningar från uppgifterna 1 och 3, där eleven har svarat fel på
uppgift 1b och 3b.

Linjära modeller
Om en elev som svarat en fjärdedel på uppgift 2b, menar lärare 1, att eleven måste tänkt att
strecket är en fjärdedel ifrån 1 och inte hur långt ifrån 0 det är (se figur 15). Där en elev har
svarat i femtedelar på uppgift 2 istället för fjärdedelar förklarar läraren det med att eleven
räknat streck istället för områden i tallinjerna (se figur 16).

Figur 16: Figuren visar elevlösningar på uppgift 2, där eleverna har svarat fel på 2b.

På uppgift 6c, se figur 17, ritade många elever en tallinje mellan noll och arton och markerade
talet sex, medan några andra elever istället ritade en tallinje och markera talet sex artondelar.
Den första elevlösningen förklarar läraren som att eleven har markerat ut rätt förhållande
mellan sex och arton men att de inte förstår att man även kan placera ut sex artondelar som ett
tal, likt den andra elevlösningen. Läraren menar att de inte jobbar mycket med tallinjer samt
att det var längesedan, vilket läraren menar kan påverka elevernas svar.
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Figur 17: Figuren visar två elevlösningar till uppgift 6c där eleverna har tolkat uppgiften
olika. Den vänstra eleven har tolkat uppgiften utifrån ett förhållande och därmed visar på
förhållandet mellan 6 och arton i tallinjen. Medan den högra eleven har tolkat uppgiften där
talet sex arton delar ska placeras ut på tallinjen.

Textuell representation
Många elever i klassen har haft svårt med att svara med ord och uttrycka sig i text i
uppgifterna (se figur 18), läraren uttrycker detta som att det är vanligt att eleverna har svårt att
uttrycka sig med ord. Hen säger också att de inte övar så mycket på att vara muntligt aktiva på
lektionerna heller, vilket hen menar kan spela roll för elevernas förmåga att svara med ord.
Hen anser även att det kan vara så att eleverna inte tror att det spelar någon roll om de svarar
textuellt och att de kanske struntar i att svara om de inte förstår hela frågan. Rent generellt
anser läraren att eleverna har svårt att uttrycka sig i ord och att störst fokus ligger på
räkneoperationer i undervisningen.

Figur 18: Figuren visar elevlösningar på uppgift 8 och 9, där eleverna har svarat med
symboler eller med knapphändiga ord.
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Lärare 2
Areamodeller
Då läraren kommenterar olika elevlösningar med areamodeller, vilka visas i figur 19,
framkommer det att läraren själv tycker det är svårt att läsa av cirklar som inte är indelad i
lika stora bitar. Däremot menar hen att detta är betydligt lättare med rektanglar och kvadrater,
vilket läraren även anser att eleverna tycker. Men även denna lärare ser ett mönster kring att
elever som inte klarat uppgift 1b räknar vita respektive skuggade områden i cirkeln. Läraren
kan däremot inte förstå varför eleverna inte klarar av uppgift 3b då denna borde vara enkel att
dela in i rätt antal delar, men menar på att eleverna måste tänka mer då b-uppgifterna är mer
abstrakta än a-uppgifterna. Precis dessa typer av uppgifter menar läraren finns i deras
matematikböcker, vilket innebär att eleverna borde ha kommit i kontakt med liknande
uppgifter tidigare.

Figur 19: Figuren visar elevlösningar på uppgift 1 och 3, där eleven har svarat fel på 1b och
3b och använt en felaktig metod.

Linjära modeller
Läraren ser att vissa elever räknar strecken på tallinjen istället för att förstå vad mellanrummet
representerar och att vissa svarar med decimaltal istället för bråk (se figur 20). Läraren menar
att bråkstrecket i bråken gör det svårt för många då eleverna inte kan skilja bråkstrecket från
division, vilket gör det lättare att svara i decimalform istället för bråk. Att rita egna tallinjer
uttrycker läraren att de sällan gör utan de arbetar mer med att läsa av tallinjer.
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Figur 20: Figuren visar elevlösningar på uppgift 2a och 2b där eleverna har svarat fel
respektive i decimalform.

I figur 21 visas två elevlösningar på uppgift 6c. Den vänstra eleven har ritat en tallinje som
visar på förhållandet mellan talen sex och arton medan den andra eleven har placerat ut talet
sex artondelar. Läraren kommenterar att eleven har slarvat när den har ritat tallinjens
mellanrum då eleven har råkat missa en markering, men ser inget annat fel med
elevlösningarna.

Figur 21: Figuren visar två elevlösningar till uppgift 6c där eleverna har tolkat uppgiften
olika. Den vänstra eleven har tolkat uppgiften utifrån ett förhållande och därmed visar på
förhållandet mellan 6 och arton i tallinjen. Medan den högra eleven har tolkat uppgiften där
talet sex arton delar ska placeras ut på tallinjen.

Textuell representation
Denna lärare menar att eleverna är mycket mer vana vid att matematiken är siffor än text,
vilket gör att de har svårt att uttrycka sig med ord, se figur 22. Läraren menar också på att
detta beror mycket på vilken lärare de haft i tidigare årskurser och om eleverna då har fått öva
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på att uttrycka sig med ord eller inte. Därav försöker läraren diskutera och prata mycket
matematik med sina elever för att träna på detta, men menar att eleverna fortfarande tycker att
matematik är siffor.

Figur 22: Figuren visar elevlösningar på uppgift 7 och 8 där en elev har svarat enbart med
symboler (till vänster). Där den andra eleven (till höger) har uttryckt sig med ord men där
matematiken blivit fel.

Lärare 3
Areamodeller
Vid diskussion av elevlösningar om areamodeller anser läraren att det är ett klassiskt fel att
eleverna inte förstår att alla delar behöver var lika stora, utan de räknar endast de vita
respektive de skuggade områdena. Exempel på en sådan elevlösning visas i figur 23 där
3

eleven har svarat 6. Läraren menar att eleverna använder sig av samma metod både i uppgift
1a och 1b vilket betyder att om de kunde räkna bitarna i 1a så gör de likadant i 1b, vilket
medför att fler elever svarar fel på den uppgiften. Läraren anser att om figurerna i uppgift 3a
och 3b hade varit identiska hade även detta fenomen uppstått här, men eftersom figurerna ser
olika ut får eleverna tänka om och använder en annan metod för att lösa 3b. Läraren
kommenterar också att cirkeln är en svårare figur generellt att arbeta med både som lärare och
elev. Det blir inte lika exakt när man själv ska rita en cirkelsektor jämfört med en rektangel
eller kvadrat. Samt att eleverna är mer vana vid att arbeta med rektanglar.
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Figur 23: Figuren visar elevlösningar på uppgift 1 och 3 där eleven har svarat fel på 1b, men
rätt på resten.

Linjära modeller
Vid arbete med tallinjer var det vanligt att elever svarade med decimaltal istället för bråk (se
figur 24). Lärare 3 menar på att detta kan bero på att de är så bekväma i sambanden mellan
bråk och decimaltal att de tycker decimaltal är lättare att svara med. Samtidigt menar läraren
att om de redan utsatta talen på tallinjen hade varit skrivna i bråkform och inte naturliga tal
hade det varit fler som hade svarat i bråkform.

Figur 24: Figuren visar en elevlösning på uppgift 2 där eleven har svarat i decimalform
istället för i bråkform.

Läraren menar att eleverna får arbeta med att rita egna tallinjer men inte i kombination till
andra bilder, vilket hen anser skapar svårigheter när eleverna ska rita sin egen tallinje i uppgift
6c och att tallinjerna kan tolkas olika (se figur 25). Läraren ser också elevlösningar där hen
menar att eleverna räknat strecken på tallinjen istället för att tolka vad mellanrummen står för.
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Figur 25: Figuren visar två elevlösningar till uppgift 6c där eleverna har tolkat uppgiften
olika. Den vänstra eleven har tolkat uppgiften utifrån ett förhållande och därmed visar på
förhållandet mellan 6 och arton i tallinjen. Medan den högra eleven har tolkat uppgiften där
talet sex arton delar ska placeras ut på tallinjen.

Textuell representation
Läraren uttrycker att hen upplever att eleverna har svårt att uttrycka sig med ord, vilket man
kan se i figur 26. Läraren menar att detta beror på att eleverna inte lär sig detta från tidigare
åldrar och att de inte har kunskapen med sig till högstadiet. Därav försöker och vill läraren
jobba mycket med detta då hen menar att man får en helt annan förståelse för det man gör om
man även kan uttrycka det med ord. Läraren menar också att det kan bero på osäkerhet att
man väljer att bara svara med siffror.

Figur 26: Figuren visar en elevlösning där eleven har gjort rätt med symboler, men inte
uttryckt sig i ord.
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Lärare 4
Areamodeller
Lärare 4 anser att felet eleven gör i uppgift 1b (se figur 27) beror på att de bara räknar
”tårtbitarna” utan att ha i åtanke att alla bitar måste vara lika stora. Den elev som svarat en
tredjedel på 1b menar läraren har gjort någon form av överslag när den har kollat på
förhållandet mellan vitt och skuggat område i cirkeln. Att eleverna stressar igenom uppgifter
och inte sätter sig in i problemen anser läraren vara vanligt förekommande. Läraren är dock
inte säker på varför eleven som klarar uppgift 1b inte klarar uppgift 3b trots att det är samma
princip, det som skiljer är att det är en cirkel respektive en rektangel.

Figur 27: Figuren visar elevlösningar på uppgift 1 och 3, där eleven har svarat fel på både
1b och 3b.

Linjära modeller
Lärare 4 anser att slarv ligger till grund för felet som en elev gör på uppgift 2, se figur 28, då
hen svarar en femtedel, men nämner även att eleven antagligen inte har någon förståelse för
uppgiften.

Figur 28: Figuren visar elevlösningar på uppgift 2 där lösningen är felaktig då en femtedel
inte är rätt svar på någon av tallinjerna.
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Om uppgift 6c (se figur 29) kommenterar läraren att den vänstra eleven tolkat uppgiften som
att det går att rita en tallinje för sex artondelar där totalen är arton och att man markerar ut
sex. Den högra eleven har tolkat uppgiften som att hen ska markera ut sex artondelar och inte
förhållandet mellan sex och arton.

Figur 29: Figuren visar två elevlösningar till uppgift 6c där eleverna har tolkat uppgiften
olika. Den vänstra eleven har tolkat uppgiften utifrån ett förhållande och därmed visar på
förhållandet mellan 6 och arton i tallinjen. Medan den högra eleven har tolkat uppgiften där
talet sex arton delar ska placeras ut på tallinjen.

Textuell representation
När läraren får se några elevlösningar där eleverna efterfrågas att svara med ord (se figur 30)
kommenterar läraren att hen ofta ser liknande formuleringar där eleverna hellre svarar med
vardagsspråk än med matematiska begrepp. Att uppgifterna inte är formulerade på så vis att
det står att eleverna ska svara med ett matematiskt språk menar läraren har en betydelse i hur
eleverna svarar. Lärare 4 anser att eleverna har svårare att svara med ord än symboler då
matematik inte ses som ett ”skrivämne”, men också för att de inte övar på det i klassen. Hen
säger att man som lärare får förklara för sina elever att kommunikation och resonemang är en
lika stor del av matematiken som till exempel metoder.
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Figur 30: Figuren visar en elevlösning på uppgift 7 där eleven svarat både symboliskt och
med ord, men där språket är vardagligt.

6.4 Deltagande lärares resonemang och synsätt i relation
till klassresultaten
Lärare och klass 1
Resultat Klass 1
100%
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60%
40%
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1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5 6a 6b 6c 7
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9 10 11a 11b 12a 12b

Figur 31: Figuren visar en sammanställning av resultatet på uppgifterna för klass 1.

Eleverna i klass 1 har kunnat tolka och använda olika visuella representationer samt andra
representationsformer av bråk enligt resultaten i figur 31. Lärare 1 nämner att det är lämpligt
att arbeta med att rita egna bilder vid bråkundervisningen för att öka sin förståelse. Klassen
presterar sämre på uppgifterna 1b och 3b jämfört med uppgift 1a och 3a. Läraren menar på att
b-uppgifterna är svårare då eleverna måste förstå att delarna måste vara lika stora innan de
räknas för att dessa uppgifter ska bli rätt. Däremot anser läraren att 1b borde vara lättare då
cirkeln i 1a är likadan som i 1b, jämfört med uppgifterna i 3a och 3b där rektanglarna skiljer
sig åt. Dock har klass 1 ändå presterat bättre på uppgifterna med rektanglar.
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Läraren kommenterar att matematikböckerna inte arbetar så mycket med tallinjer och att det
var längesedan de förekom i undervisningen. Klassens prestation med uppgifter med denna
representationsform är lägre än uppgifter med övriga visuella representationer. Klassens
resultat på uppgifter där de ska uttrycka sig med ord varierar men de presterar generellt sämre
på dessa uppgifter än övriga uppgifter. Läraren kommenterar att det är svårt att uttrycka sig
med ord och att hens klass är mindre muntligt aktiva under lektionerna och att de på så vis
tränar mindre på detta.

Läraren anser att de flesta aspekterna förekommer i undervisningen. Hen anser att de
uppgifter som eleverna fått utföra i studien behandlar aspekten del-helhet och att detta är en
aspekt som är vanligt förekommande i undervisningen. Enligt resultatet har klassen presterat
bra på uppgifter med aspekten del-helhet och sämre på de få uppgifter som fanns med
aspekten mätning (uppgift 5 och 10).

Lärare och klass 2

Resultat Klass 2
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Figur 32: Figuren visar en sammanställning av resultatet på uppgifterna för klass 2.

Eleverna i klass 2 visar på att de har kunskaper om olika visuella representationer och kan
tolka och använda dessa i samband med uppgifter om bråk (se figur 32). Läraren uttrycker att
hen anser att bråk är ett tacksamt område att arbeta med då varierande arbetssätt är möjliga.
Läraren menar att det är fördelaktigt med visuella hjälpmedel i bråkundervisningen
framförallt för elever som har svårigheter med abstrakt tänkande då bilder och praktiskt
material kan underlätta. Vid uppgifter där areamodeller är indelade i lika stora delar presterar
klassen bättre än när areamodellerna inte är det. Lärare 2 kommenterar elevlösningar från
uppgift 1b och 3b kring detta som så att eleverna endast räknat vita respektive skuggande
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områden utan förståelsen att alla delar måste vara lika stora innan de räknas. Läraren menar
att b-uppgifterna är mer abstrakt än a-uppgifterna i uppgift 1 och 3 och blir därför svårare för
eleverna. Läraren menar dock att precis denna form av uppgifter finns i matematikböckerna
och att eleverna bör ha kommit i kontakt med denna typ av uppgifter tidigare. Ungefär lika
många elever har klarat uppgift 1a som 3a men det är betydlig färre som har klarat uppgift 1b
jämfört med 3b. Läraren menar att detta kan bero på att eleverna har svårare att dela in cirkeln
i rätt antal delar då läraren själv anser att det är svårare med cirklar.

Uppgifter med tallinjen, till exempel 2a, 2b och 6c, visar att eleverna hade svårare för dessa
än uppgifter med andra visuella representationer. Läraren menar att eleverna kommer i
kontakt med tallinjer i undervisningen, men att de arbetar mer med att läsa av dem och inte att
rita egna. Klassresultatet visar att eleverna presterar bättre på uppgifter där de endast ska läsa
av en tallinje än där de ska rita en egen.

I klass 2 har eleverna presterat något sämre när de ska svara med ord jämfört med övriga
uppgifter. Läraren menar på att eleverna tycker att matematik är siffror och att de är mer vana
vid att arbeta med siffror än att uttrycka sig med ord. Hen menar också att eleverna inte har
tålamod att diskutera eller prata matematik, utan vill bara räkna.

Lärare 2 anser att alla aspekter förekommer i undervisningen om bråk, men att del-helhet
förekommer mest. Läraren kopplar uppgifterna till alla aspekterna, till uppgifter med till
exempel tallinjen hänvisar hen till aspekten mätning. På uppgift 5 som tillhör aspekten
mätning har eleverna presterat sämst. Läraren reagerar på att få elever har klarat denna uppgift
och menar att fler kanske hade klarat den om nämnarna hade haft lägre siffror.

Lärare och klass 3
Resultat Klass 3
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Figur 33: Figuren visar en sammanställning av resultatet på uppgifterna för klass 3.
Lärare 3 anser att det är fördelaktigt att rita eller visa figurer i samband med uttryck i
undervisningen för att öka elevernas förståelse. Klassresultaten i figur 33 visar att eleverna
har kunskaper om olika visuella representationer och hur man tolkar och använder dessa i
olika uppgifter om bråk, men att det finns en viss variation kring elevernas prestationer av
visuella representationer och andra representationsformer.

Likt tidigare klasser har även klass 3 haft svårare för uppgifter där areamodellerna inte är
uppdelade i lika stora delar jämfört med uppgifter där areamodellerna har denna indelning.
Lärare 3 menar att detta beror på att eleverna har en felaktig metod, att de har räknat vita
respektive skuggade delar i uppgift 1a och använder även denna metod i uppgift 1b. Detta
innebär enligt läraren att eleverna inte har förståelse kring att delarna måste vara lika stora.
Däremot menar läraren också att figurerna har en viss betydelse, då cirklarna i uppgift 1a och
1b är likadana anser läraren att eleverna använder samma metod på båda uppgifterna. Läraren
anser att detta fenomen inte uppstår på samma sätt i uppgift 3a och 3b då dessa rektanglar
skiljer sig åt. I denna uppgift menar läraren att det är förståelsen som brister.

Lärare 3 menar att utifrån hens erfarenhet kommer eleverna i kontakt med att tolka och rita
tallinjer i undervisningen. Men att rita en tallinje med utgångspunkt i en annan bild eller figur
är inte något som hen tidigare sett eller arbetat med. Läraren menar att eleverna fastnar i den
första visuella representationsformen och har svårt att sedan övergå i en annan visuell
representationsform. Klassen presterar något sämre på uppgifter med mer än en enskild
visuell representation.

Läraren uttrycker att eleverna inte är vana vid att arbeta med att svara med ord då de inte lär
sig detta i tidigare årskurser. Däremot anser läraren att det är viktigt att arbeta med detta då
hen anser att det fördjupar elevernas matematiska förståelse. Läraren menar att eleverna av en
osäkerhet svarar med siffor hellre än med ord. Elevernas prestation var sämre i uppgifter där
de ombads att svar med ord då de även här är många som enbart svara med siffror.

Lärare 3 uttrycker att alla aspekter förekommer i undervisningen, men att aspekten del-helhet
är den övergripande aspekten för uppgifterna i studien. Eleverna har över lag presterat bra på
uppgifterna med aspekten del-helhet, men sämre på uppgifterna med aspekten mätning
(uppgift 5 och 10). Läraren anser att uppgift 5 är svår för eleverna då det inte finns en
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heltalssiffra mellan nämnarna, men uttrycker ändå en förvåning över att ingen i klassen har
klarat denna uppgift.

Lärare och klass 4
Resultat Klass 4
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Figur 34: Figuren visar en sammanställning av resultatet på uppgifterna för klass 4.

Lärare 4 uttrycker att det är viktigt att använda bildstöd i bråkundervisningen för att eleverna
ska förstå att bråk även kan symboliseras med bilder då risken annars finns att eleverna bara
lär sig olika metoder utan att förstå dem. Klass 4 har precis som övriga klasser varierande
kunskaper gällande tolkning och användning av visuella representationer och andra
representationsformer, vilket visas i figur 34. Men generellt presterar de bra vid
genomförandet av uppgifterna.

Läraren kommenterar att övervägande del av uppgifterna förekommer i elevernas
matematikbok. Läraren menar att eleverna har svårare med uppgift 1b och 3b än uppgift 1a
och 3a, då eleverna räknar vita respektive skuggade områden utan att förstå att delarna måste
vara lika stora. Däremot kan läraren inte förstå varför en elev som klarar uppgift 1b inte klarar
3b och hänvisar detta till slarv. Gällande uppgifter med tallinjen anser läraren att de felaktiga
elevlösningar som diskuterades beror på att eleverna förhastat sig eller att de inte förstått
uppgiften men kommenterar inte vidare vad det kan bero på. Vid uppgifter där eleverna ska
svara med ord har även denna klass presterat någon sämre vilket läraren menar kan bero på att
eleverna inte tycker att man skriver i matematikämnet. Men också då läraren, utifrån hens
erfarenheter, upplever att de inte arbetar med detta i bråkundervisningen.

Lärare 4 uttrycker att aspekterna förhållande, kvot och del-helhet förekommer i hens
undervisning. Dock menar hen att alla aspekterna förekommer i studiens uppgifter, men att
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uppgifter med aspekten del-helhet är dominerande. Klassen har presterat bra på uppgifterna i
studien med aspekten del-helhet, men sämre på uppgifter med aspekten mätning (uppgift 5
och 10). Läraren menar att uppgift 5 är en av de bästa uppgifterna i studien för att uppgiften
visar om eleverna har förstått den inre tallinjen och vad som ligger emellan bråken.

6.4.1 En överblick av klassresultaten redovisat utifrån
utvecklingsstadier vid inlärning med representationer
Figur 35 ger en överblick över de olika klassernas resultat kring användandet av enskilt
visuella representationer, visuell representation till annan visuell representationsform och
visuell representation till en annan representationsform som inte är visuell.
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Figur 35: Figuren visar ett stapeldiagram över de olika klassresultaten utifrån olika stadier
vid inlärning med representationer enligt Dreyfus (Presmeg & Nenduradu, 2005).

Resultaten i vår studie visar att fler elever klarar uppgifter kategoriserade till stadie ett jämfört
med stadie två och att fler elever klarar uppgifter kategoriserade till stadie två än tre. För
stadie ett och två är det en hög andel elever i respektive klass som klarar av dessa typer av
uppgifter. Däremot uppgifter med olika representationsformer, stadie tre, ser vi tydligt att
andelen elever som klarar uppgifterna sjunker. Det vi kan se i resultaten är att elever i
respektive klasser kan tolka och använda olika visuella representationer i olika utsträckning.
Resultatet visar också att det är en större variation mellan klasserna i det sista stadiet jämfört
med de tidigare stadierna.
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6.5 Analys av resultat utifrån studiens frågeställningar
Vilka resonemang för matematiklärarna kring undervisning om bråk med fokus på visuella
representationer?

Utifrån insamlat material kan vi utläsa att alla deltagande lärare anser att visuella
representationer är ett användbart hjälpmedel i undervisning om bråk på varierande sätt.
Samtliga lärare tar upp värdet av att rita bilder och figurer i sin undervisning om bråk. Lärare
3 och 4 förespråkar värdet av att rita och visa bilder i kombination med bråkuttryck, medan
lärare 2 och 3 även talar om att visuella representationer kan vara förvirrande för elever vid
byte av figur utan förklaring. Alla lärare nämner också praktiskt arbete i form av laborativt
material som en arbetsform vid arbete med bråk. Lärarna har olika inställning till i vilken
utsträckning man ska använda visuella representationer i undervisningen i de olika
årskurserna men också för vilka elever det är mest lämpligt. Lärare 3 och 4 menar att visuella
representationer ska förekomma i alla årskurser för alla elever. Medan lärare 1 uttrycker att
visuella representationer bör förekomma i mindre utsträckning i årskurs 9 och lärare 2 menar
att visuella representationer främst bör användas för svagare elever. Trots detta uttrycker alla
lärarna att visuella representationer är till fördel för elevers förståelse i undervisningen.
Lärarna har också olika inställningar till hur bråk uppfattas inom matematiken. Lärare 2 och 3
uttrycker att bråk generellt är ett svårt område för eleverna att lära sig, medan lärare 1 inte
tycker att det är svårare än något annat område. Lärare 4 menar att bråk är matematik som
eleverna har jobbat med sedan lågstadiet och att de borde ha det med sig till högstadiet. Även
om de har olika inställningar till svårigheten om bråk uttrycker alla lärare ändå att de
använder någon form av visuella representationer i sin undervisning.

Vid diskussion om igenkänning av uppgifter hänvisar samtliga lärare till matematikböckerna,
men lärare 3 gör även kopplingar till kursplanen och de nationella proven. Om lärarna har
utgångspunkt i läroböckerna kan detta komma att påverka lärarnas användning av visuella
representationer i sin undervisning beroende på hur detta framställs i matematikböckerna.
Alla lärarna kände igen de flesta uppgifterna, vilket innebär att lärarna har en viss erfarenhet
av uppgifter med visuella representationer sedan tidigare. Däremot reagerade både lärare 2
och 4 på uppgift 7, då de kände att detta var en ovanlig form av uppgift inom bråk. Lärare 3
reagerade på uppgift 6c då hen menar att det skulle vara svårt för eleverna att gå från en
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visuell representation till en annan. Likadant reflekterade lärare 1 kring antal uppgifter med
tallinjer då hen menar på att eleverna inte är vana vid denna representationsform. Samtliga
lärare diskuterar och reflekterar över uppgifterna med visuella representationer, men de
uppgifter lärarna reagerar på är uppgifter som de inte är bekanta med. Lärare 4 reflekterade
även över variationen av representationsformer i uppgifterna och att detta kan tilltala eleverna.

Alla lärarna uttrycker en större bekantskap med aspekten del-helhet än de övriga aspekterna.
Vid vidare förklaring av aspekterna uttrycker lärare 2 och 3 att alla förekommer i
undervisningen, lärare 1 menar att alla förekommer utom aspekten mätning och lärare 4
uttrycker att aspekterna förhållande, kvot och del-helhet är de som förekommer i hens
undervisning.

Samtliga lärare är också överens om att många uppgifter tillhör aspekten del-helhet. Lärare 3
anser att det nästan enbart är uppgifter inom aspekten del-helhet, medan lärare 2 och 4 säger
att det är mycket uppgifter inom aspekten del-helhet men inte enbart. Lärare 1 och 2 kopplar
även mätningsaspekten till uppgifter med tallinjen. Lärare 1, 2 och 4 gör ett försök att hitta
fler aspekter i uppgifterna än bara del-helhet, men det framkommer att de tycker att del-helhet
är den aspekt som är mest uppenbar. Detta visar på att lärarna har en viss förståelse kring de
olika aspekterna av bråk, eftersom att de kan se kopplingen mellan uppgifterna och de olika
aspekterna. Då lärarna är olika bekanta med de olika aspekterna kan det medföra att lärarna
inte undervisar lika mycket om alla aspekter, vilket i sin tur kan påverka elevernas förståelse
om bråk som helhet.

Vilka resonemang för lärarna kring elevlösningar om bråk. Finns det några samband
mellan lärarnas syn på visuella representationer och elevernas förmåga att lösa problem
om bråk?

Utifrån transkriberat material kan lärares resonemang kring uppgifter och elevlösningar
utläsas. Av detta material har vi funnit likheter och skillnader mellan lärarnas synsätt om olika
elevlösningar.

När samtliga lärare fick se utvalda elevlösningar kunde de alla resonera kring hur de olika
eleverna kan ha tänkt, vilket kan visa på lärarnas kompetens om de olika
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representationsformerna då de kan dra paralleller mellan representationerna och elevernas
lösningar. Ett klassiskt fel som eleverna gör som samtliga lärare poängterar är att på uppgift
1b och 3b räknar eleverna antalet vita respektive ifyllda områden istället för att förstå att alla
områden måste vara lika stora innan de räknas. Lärarna har olika synsätt och resonemang
kring varför detta fel uppstår. Lärare 2 anser att b-uppgifterna är mer abstrakta än auppgifterna, medan Lärare 4 menar att eleverna förhastar sig och inte sätter sig in i problemet.
Lärare 1 kommenterar inte varför hen anser att detta fel uppstår. Lärare 3 menar att detta beror
på att eleverna använder sig av samma metod för att lösa uppgift 1a och 1b då figurerna ser
likadana ut. Hen menar att om figurerna i 3a och 3b också hade sett likadana ut hade samma
fel uppstått lika ofta även här. Detta visar på att samtliga lärare kan sätta sig in i hur elever
kan tänka om uppgifter med visuella representationer, men att deras resonemang kring varför
felen uppstår skiljer sig åt. Även om figurerna kan påverka eleverna i sitt metodval menar
lärare 3 att det ändå är förståelsen som brister. Klasserna har presterat bra på de problem de
fått lösa med areamodeller. Att alla lärarna menar att de finner visuella representationer
användbart i undervisningen kan visa på ett samband mellan lärarnas synsätt och de goda
klassprestationerna. Lärare 2 och 3 menar att rektangeln är en lättare representationsform att
arbeta med och även att utläsa medan lärare 1 menar att cirkeln är lättare. För klass 1,2 och 4
har de presterat bättre på uppgift 3b jämfört med 1b. Men för klass 3 har de eleverna presterat
bättre på uppgift 1b där cirkeln är den visuella representationsformen jämfört med uppgift 3b
där eleverna arbetar med en rektangel, vilket motsäger de synsätt som lärare 3 har om att
rektangeln är en lättare areamodell. Trots lärarnas inställning till de olika areamodellerna
menar lärarna att både cirklar och rektanglar är viktiga figurer att undervisa om. Vi kan
därmed inte hitta något samband mellan lärarnas synsätt och elevernas prestationer kring
areamodellerna cirkel och rektangel.

Vid diskussion om elevlösningar till uppgifter med tallinjen kan lärarna även här resonera
kring varför eleverna svarat som de gjort. Vissa elever svarade i decimalform på uppgift 2
istället för bråkform. Lärare 2 kommenterar att detta sker då hen anser att decimaler är mindre
abstrakt än bråk. Lärare 3 menar på att fler eventuellt hade svarat i bråkform om tallinjens
markering också hade varit i bråkform och inte med heltal. I alla klasserna fanns det elever
som räknar strecken i tallinjen istället för att se vad mellanrummen representerar. Däremot har
lärare 1 sedan tidigare nämnt att hen inte anser att de arbetar så mycket med tallinjer, vilket
kan påverka elevernas kunskaper kring denna representationsform. Lärare 2 och 3 säger
däremot att de arbetar med tallinjer, men lärare 3 menar på att de inte arbetar med dem i
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relation till andra visuella representationer. Därav blir läraren förvånad när samma elev klarar
uppgift 6c men inte uppgift 2. Lärare 2 resonerar att det kan vara lättare när eleverna själva
måste rita. Till uppgift 6c diskuterar lärare 1 att eleverna inte alltid förstår hur de ska markera
en lämplig tallinje till uppgiften och därför markerar många ut en tredjedel av den sträckan de
ritat. Trots att lärarna har olika synsätt på hur mycket man arbetar med tallinjen i
undervisningen kan vi inte utläsa någon skillnad mellan de olika klassernas resultat, utan
prestationen mellan klasserna på dessa uppgifter är snarlik. Därav kan det vara som lärare 1
säger att tallinjen förekommer för lite i undervisningen vilket då påverkar klassresultaten.
Dock är prestationsskillnaden mellan uppgift 2a och 2b störst i klass 1 jämfört med de andra
klasserna, vilket kan bero på att de är mindre bekant med tallinjen jämfört med de andra
klasserna. Att lärarna kan resonera om elevlösningarna i relation till de visuella
representationsformerna är fördelaktigt vid arbete med dessa. Detta för att kunna förutse vad
eleverna eventuellt kommer att ha svårigheter med, men även för att kunna arbeta med
visuella representationerna på ett fördelaktigt sätt.

Samtliga lärare menar att elever generellt har väldigt svårt att uttrycka sig med ord. Både
lärare 2 och 3 menar på att detta beror på att eleverna inte är vana vid det arbetssättet men
också för att eleverna inte får träna tillräckligt på det i lägre årskurser. Men båda lärarna säger
att de försöker få eleverna att träna på detta men att eleverna tycker det är svårt. Lärare 1
uttrycker att hens klass inte är så muntligt aktiva och att det kan vara en faktor till att de inte
tränar på att uttrycka sig med ord. Lärare 4 är medveten om att hens elever inte tränar så
mycket på att uttrycka sig med ord samt att hen anser att eleverna menar att de inte ska
behöva motivera sina svar i matematiken. Lärare 4 menar att detta såklart kan vara en faktor
till svårigheten men att hen försöker förklara för sina elever att det är en förmåga som de ska
träna på. Klass 1 och 4 har presterat något bättre på problem som ska besvaras med ord
jämfört med resterande två klasserna, och det är deras lärare som uttrycker att de inte arbetar
så mycket med detta. Därav ser vi inte några samband mellan lärarnas synsätt och
klassresultaten i detta fall. Däremot uttrycker alla lärare att eleverna har svårt för att uttrycka
sig med ord, vilket vi även kan utläsa i resultaten, då de presterar sämre på dessa uppgifter än
de andra. Men det skulle också kunna bero på att det är svårare att byta mellan en visuell och
textuell representation då dessa uppgifter tillhör det tredje utvecklingsstadiet vid inlärning
med representationer. För att eleverna ska kunna använda sig av olika representationsformer
måste de även få en möjlighet att lära sig detta. Lärare 3 nämner att man får en bättre
förståelse om man kan uttrycka sig med ord. Däremot har eleverna lättare för att uttrycka sig
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med en symbolisk representation än textuell. När detta diskuteras med lärarna nämner lärare 2
att matematik är siffor för eleverna vilket gör det lättare för dem att svara symboliskt. Det
framgår i alla intervjuerna att eleverna är mer vana vid att svara med symboler. Lärare 1
menar på att eleverna eventuellt inte svarar med ord då de glömt det eller att de inte såg någon
mening med det då de redan svarat symboliskt. Lärare 4 nämner självsäkerheten med att
kunna uttrycka sig med matematiska begrepp, att elever som inte är självsäkra i begreppen
svarar antigen med ett vardagsspråk eller eventuellt inte alls. Enligt lärarnas kommentarer
krävs det en djupare förståelse att svara med en textuell representationsform samt en säkerhet
kring olika matematiska begrepp.

Klasserna i studien kan använda visuella representationer vid arbete med bråkuppgifter i
varierande utsträckning. Det är färre elever som klarar av att byta mellan olika
representationsformer jämfört med när de endast behöver arbeta med en visuell representation
i taget. En lärare menar att ett byte av representationsform är svårt, då eleverna kan fastna vid
den första representationsformen och att uttrycka sig med ord är svårt då eleverna anser att
matematik främst är symboler. Studiens klassresultat påvisar att eleverna utvecklar sin
begreppsförståelse inom det tredje utvecklingsstadiet då prestationen av uppgifter
kategoriserade till utvecklingsstadie ett och två är betydligt högre än för utvecklingsstadie tre.
Variationen mellan klasserna i stadie tre, där eleverna ska utgå från en visuell representation
och byta till en annan representationsform, kan tyda på att eleverna i de olika klasserna har
kommit olika långt i sin begreppsförståelse av bråk (Presmeg & Nenduradu, 2005). Lärare 3
och 4 uttrycker att de arbetar med visuella representationer i kombination med bråkuttyck,
vilket kan påvisa att de arbetar inom det tredje stadiet vid inlärning med representationer.
Lärare 1 och 2 uttrycker inte detta på samma sätt, dock ser vi att alla klasserna utvecklas inom
utvecklingsstadie tre för dessa uppgifter och ser därför inte heller här något samband mellan
lärarnas synsätt och klassprestationerna.

Att matematiklärarna uttrycker en större bekantskap med aspekten del-helhet kan innebära att
det är den aspekt som förekommer mest i undervisningen och därav de goda klassresultaten
på dessa uppgifter. Resultaten visar att på att de två uppgifter som tillhör mätningsaspekten
presterade eleverna betydlig sämre på och det var också den aspekt som lärarna kände minst
igen. Därav kan vi se ett samband mellan lärarnas kommentarer kring aspekterna och
klassernas resultat. Lärare 1 uttrycker att det inte är lika viktigt med bilder och figurer i högre
årskurser då eleverna ska ha arbetat med det tidigare och därför kunna det i årskurs 9. Lärare
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1 känner en press att hinna med allt och kan därför inte fokusera på bilder även i åk 9. Detta
är inte ett synsätt som vi ser har påverkat klassprestationen. Lärare 3 och 4 menar att det alltid
är viktigt med bildstöd däremot finns det inge entydiga klassresultat som påvisar att klass 3
och klass 4 presterar bättre än de övriga klasserna. Lärare 3 uttrycker en tidsbrist med att
arbeta med visuella hjälpmedel då hen anser att det tar längre tid att arbeta på detta sätt. Att
lärarna känner en tidsbrist som gör att de inte kan arbeta som de vill är problematiskt och kan
i längden påverka elevernas prestationer, utveckling och förståelse.

Trots att några av lärarnas synsätt på visuella representationer skiljer sig år har vi endast hittat
något samband mellan lärarns synsätt och klassernas resultat.

7 Diskussion
I detta avsnitt sammanfattas studiens resultat kort och därefter sker en diskussion av både
resultatet och analysen. De resonemang, synsätt och klassresultat som vi ansåg vara mest
relevanta för studien diskuteras vidare. Sist diskuteras förslag på vidare forskning utifrån
denna studie.

7.1 Sammanfattande resultat
Eleverna i studien kan tolka och använda olika visuella representationer i varierande
utsträckning inom aspekten del-helhet av bråk, där areamodeller och diskreta mängdmodeller
är lättare än linjära modeller. Utifrån stadierna vid inlärning med representationer enligt
Presmeg och Nenduradu (2005) påvisar resultaten i vår studie att eleverna har svårare att
växla mellan en visuell representation till en annan representationsform, speciellt när de ska
gå till en textuell representation. För undervisning, uppgifter och elevlösningar om visuella
representationer av bråk finns skillnader och likheter i deltagande lärares resonemang och
synsätt. Alla lärarna anser att visuella representationer är ett användbart hjälpmedel i
bråkundervisningen, där de kommenterar olika sätt att nyttja dessa. Alla lärarna var bekanta
med majoriteten av studiens uppgifter och kommenterade elevlösningar i relation till dessa.
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7.2 Resultat- och analysdiskussion
För att förstå matematik på en konceptuell nivå måste man kunna växla mellan olika
representationsformer (Kara & Incikabi, 2018). Enligt Presmeg och Nenduradu (2005) menar
Dreyfus att utvecklingen av elevers begreppsförståelse inom matematik kan kategoriseras i
olika stadier. Det finns en variation i studiens klassresultat, främst för uppgifter
kategoriserade till stadie tre (se figur 31), vilket kan bero på att eleverna i de respektive
klasserna har kommit olika långt i sin förståelse för begreppet bråk. Lärarna spelar en viktig
roll i huruvida eleverna får möjlighet att bekanta sig med olika representationsformer för att
de senare ska kunna använda dessa representationsformer flexibelt (Presmeg & Nenduradu,
2005). Lärarna i studien kommenterar att visuella representationer är ett fördelaktigt
hjälpmedel, men även att uttrycka sig med symboler, skriftligt och verbalt är något som
förekommer i undervisningen. Genom dessa kommentarer kan man förstå att lärarna har olika
undervisningserfarenheter av representationsformer, vilket kan ge eleverna möjlighet att
utveckla sin begreppsförståelse genom användningen av olika representationer.

Visuella representationer är ett hjälpmedel som ofta används i matematikundervisningen, då
dessa skapar möjligheter för att utveckla och fördjupa elevers matematikinlärning (Rau &
Matthews, 2017). Samtliga lärare i studien menar att de använder någon form av visuella
representationer i sin undervisning och att det nästan enbart finns fördelar med detta då de
anser att det kan hjälpa elevers förståelse om bråk. För att visuella representationer ska var
fördelaktigt för elevernas förståelse borde dessa användas på ett visst sätt i undervisningen,
till exempel att man gör kopplingar mellan olika visuella representationer men också mellan
olika representationsformer (Dreher & Kuntze, 2014; Rau & Matthews, 2017; Tunc-Pekkan,
2015). Lärarna kommenterar olika sätt om hur representationer ska användas på ett lämpligt
sätt i undervisningen. Detta framkommer bland annat när en lärare poängterar att det måste
finnas en mening och ett syfte med det material som används i undervisningen för att det ska
vara gynnsamt för eleverna. Men också när lärarna kommenterar att bilder, figurer och uttryck
kombineras för att visa på deras samband mellan varandra och hur dessa kopplas till de
matematiska koncept som ska läras ut. Detta för att eleverna ska få en konceptuell förståelse
för att även bråkuttryck kan symboliseras i en bild eller figur (Hallett et al., 2010). Lärarnas
kommentarer indikerar på så vis att de använder sig av både visuella och symboliska
representationer i kombination med varandra.
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En lärare uttrycker att bilder och figurer inte behöver användas i årskurs 8 och 9 då eleverna
redan ska vara bekanta med dessa arbetsformer sedan tidigare, detta då hen menar att praktiskt
arbete samt bilder platsar bättre i årskurs 7 på högstadiet. Rau och Matthews (2017) menar att
det är vanligt förekommande att visuella representationer används i mindre utsträckning när
eleverna blir äldre, då de anses ska ha utvecklat ett mer abstrakt tänkande. Att en lärare
uttrycker att det är viktigare att använda praktiskt material och visuella representationer med
svagare elever kan bero på att läraren anser att de inte har utvecklat ett tillräckligt abstrakt
tänkande. En annan lärare uttrycker däremot vikten av att fortsätta att använda sig av bilder i
bråkundervisningen i högre årskurser för att variera undervisningen då alla elever har
individuella kunskapsutvecklingar och att det därför är viktigt med bland annat bildstöd. Det
finns en variation i lärarnas kommentarer som indikerar att de arbetar olika med visuella
representationer i årskurs 9. Enligt Atagi et al. (2016) och Rau och Matthews (2017) är det
dock fördelaktigt med ett fortsatt arbete med visuella representationer i alla årskurser då även
äldre elever presterar bättre då en lämplig visuell representation finns tillgänglig i uppgifter
och i undervisningen. Om visuella representationer finns tillgängliga i alla matematikböcker
blir det mer naturligt att visuella representationer behandlas i undervisningen då lärarna
uttrycker i intervjuerna att de utgår en hel del från matematikböckerna i sin undervisning. I
kunskapskraven framgår det även att eleverna ska kunna använda och växla mellan olika
uttrycksformer. På så sätt kan det vara en fördel för eleverna att fortsätta komma i kontakt
med olika representationsformer i samtliga årskurser för att fortsätta utveckla denna förmåga
(Skolverket, 2018).

Bråk är ett område i matematiken som anses svårt både för eleverna att lära sig men också för
lärarna att lära ut. Lärarna i studien har olika inställningar till detta, någon menar att det inte
är svårt varken för eleverna att lära sig eller att lära ut medan någon tycker tvärtom. En lärare
menar att eleverna upplever bråk som svårt då det är abstrakt. Hen förstår dock inte varför
bråk är speciellt svårt då hen anser att man kan arbeta med bråk på många olika sätt för att
överkomma abstraktionen. Enligt Hurrell (2013) är det viktigt att som lärare kunna välja en
lämplig representationsform för det matematiska innehåll som ska läras ut, vilket är en
kompetens som visar på lärares PCK. Det kan vara svårt för lärare att lära ut bråk så att
eleverna förstår, detta påverkas bland annat av lärarnas egna erfarenheter när de själva lärde
sig bråk i skolan och att detta kan begränsa lärarnas förståelse av konceptet bråk (Reeder &
Utley, 2017). Reeder och Utley (2017) menar att ett problem är att lärare själva har en
begränsad förståelse för bråk. Denna begränsning uppmärksammades eventuellt då lärarna
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inte direkt kunde placera in uppgifterna i studien till rätt aspekter trots förklaring av dessa och
att de kände en större säkerhet till vissa aspekter jämfört med andra. Detta kan då komma att
påverka lärarnas helhetsförståelse av bråk och hur lärarna undervisar. Däremot vid diskussion
av uppgift 6c kunde lärarna resonera kring två olika typer av elevlösningar. Eleverna tolkade
antingen uppgiften utifrån diskreta mängder där man identifierar sex utav arton enheter, vilket
blir ett förhållande mellan talen eller så ritade eleverna en tallinje och placerade ut talet sex
artondelar. Därav kunde lärarna tolka elevlösningarna både utifrån aspekten förhållande men
också mätning. Detta kan innebära att lärarna innehar en god förståelse av bråk utifrån
aspekterna men är inte bekanta med benämningarna och kan på så vis inte visa sin fulla
förståelse vid diskussion av dessa. Det finns dock fler faktorer som påverkar hur lärare
undervisar om bråk som i sin tur påverkar deras elevers förståelse för bråk. Reeder och Utley
(2017) nämner att bråk inte anses vara naturligt för individer och att komplexiteten kring
aspekterna påverkar lärarnas undervisning. Lärarna uttrycker en osäkerhet för aspekterna av
bråk vilket kan vara en anledning till varför lärarna i studien upplever bråk som ett svårt
område. Som Van Hoff et al. (2015) nämner anses bråk inte vara naturligt för eleverna vilket
också kan påverka varför bråk är svårt område att lära sig. Lärarna i studien kommenterar
bland annat att bråkstrecket i bråk skapar svårigheter för eleverna att skilja bråk från division
och ses därav inte som ett tal. Men också att eleverna inte kommer i kontakt med bråk så
mycket i sin vardag.

De deltagande klasserna har presterat bra på studiens uppgifter om aspekten del-helhet. Alla
lärarna i studien uttrycker en större bekantskap med del-helhetsaspekten, vilket Tunc-Pekkan
(2015) menar är den aspekt som förekommer mest i undervisningen, vilket även de
deltagande lärarna menar att den gör. Däremot kommenterar lärarna de övriga aspekterna men
inte med samma säkerhet. Då alla lärarna kommenterar att de har en viss utgångspunkt i
matematikböckerna i sin undervisning kan det vara ett stöd om matematikböckerna lyfter
aspekterna och att alla aspekterna behandlas i uppgifterna. Det kan vara fördelaktigt som
lärare att påvisa dessa aspekter explicit för eleverna så att diskussioner kring dessa kan föras,
vilket kan utveckla elevernas begreppsförståelse av bråk. Tunc-Pekkan (2015) menar att
eleverna har lättast att lära sig del-helhetsaspekten och svårast för mätningsaspekten. I Likhet
med Tunc-Pekkans (2015) studie presterade deltagande klasser sämre på uppgifter med
aspekten mätning jämfört med uppgifter med del-helhetsaspekten. Mätningsaspekten var
också den aspekt som de deltagande lärarna hade svårast för att koppla till
bråkundervisningen, vilket kan vara en faktor till att eleverna presterar sämre på uppgifter
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med denna aspekt. Detta då Tunc-Pekkan (2015) menar att lärarnas medvetenhet kring de
olika aspekterna samt fördelningen mellan dessa i undervingen påverkar elevernas förståelse
av bråk.

Klasserna i studien har presterat sämre på uppgifter med tallinjer (linjär modell) än liknande
uppgifter med cirklar och rektanglar (areamodeller). Detta kan bero på att tallinjer gärna
förknippas med mätningsaspekten (Tunc-Pekkan, 2015), vilket även två av lärarna i studien
uttrycker. Som tidigare nämnts var alla lärarna mer bekanta med del-helhetsaspekten och vid
arbete med denna aspekt är det vanligare att lärare arbetar med cirklar och rektanglar än med
tallinjer (Pantziara & Philippou, 2012). Elever anses i allmänhet ha svårare för vissa
representationer än andra. Enligt Tunc-Pekkans (2015) studie klarar elever bättre av att se
delen av helheten i en skuggad cirkel eller rektangel än att tolka en tallinje i liknande
uppgifter, vilket klasserna även i vår studie har gjort. Tallinjer, cirklar och rektanglar är alla
visuella representationer, men tallinjer skiljer sig åt på så vis att de även är symboliska. Detta
gör att det krävs en större kognitiv förmåga hos eleverna för att arbeta med tallinjer inom bråk
(Tunc-Pekkan, 2015). Lärarna kommenterar att eleverna eventuellt har svårt att tolka
tallinjerna då de inte förstår vad mellanrummen i tallinjen representerar samt att eleverna har
lättare att koppla decimaltal än bråk till tallinjen. Tunc-Pekkan (2015) hänvisar till Saxes
studie från 2007 som påvisar att elever i bråksamanhang istället räknar markeringar på
tallinjen än att förstå innebörden med mellanrummen. Däremot hade eleverna i Tunc-Pekkans
(2015) studie svårare för att avgöra helheten eller delen om cirkeln inte är en hel cirkel.
Lärarna i studien kommenterar att eleverna använder en felaktig metod i uppgifter där
cirklarnas eller rektanglarnas delar inte är jämnt uppdelade. Detta då eleverna saknar kunskap
kring att delarna i areamodellerna måste vara lika stora innan de räknas. Pantziara och
Philippou (2012) menar att i figurer som är ojämnt indelade krävs en högre begreppsförståelse
jämfört med när figuren är indelad då eleverna endast kan använda en inlärd metod. Lärare 2
och 3 menar att det inte alltid är möjligt att förklara för eleverna varför matematiken fungerar.
Detta kan leda till att eleverna endast lär sig en procedur eller algoritm istället för att förstå
konceptet bakom matematiken. Enligt Pantziara och Philippou (2011) kan
matematikböckerna vara en faktor till elevernas brist i förståelsen bakom algoritmer och
operationer, då matematikböckerna framställer dessa med meningslösa procedurer. I deras
studie användes en uppgift där eleverna skulle tolka ett bråk från en visuell representation och
övergå till en annan visuell representationsform. Detta menar de visar på elevernas förståelse
att alternera mellan olika representationsformer, däremot syftar de till att denna form av
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uppgifter förekommer allt för sällan i undervisningen. När lärarna kommenterar studiens
uppgifter finner de sig bekanta med dem. Däremot menar en lärare i studien att uppgifter där
eleverna utgår från en visuell representation och ska svara med en annan visuell
representationsform är något hen aldrig stött på eller använt sig av tidigare. Klasserna har
också haft svårigheter med denna typ av uppgift, däremot varierar svårigheten beroende på
vilka visuella representationer som används. Elever klarar av att alternera mellan olika
visuella representationer i vissa fall enligt Pantziara och Philippou (2012), något som är en
viktig egenskap inom matematiken. Att kunna förutse vad elever har svårt för, hur de tänker
och vilka missförstånd som kan tänkas uppstå är viktiga kompetenser att inneha som lärare
och visar på en god PCK (Hurrell, 2013).

Lärarna i studien är alla överens om att de anser att det är svårt för eleverna att uttrycka sig
med ord, vilket även Karas och Incikabis (2018) studie påvisar. Studien visar att det är svårare
för elever att uttrycka sig skriftlig än att använda andra representationer så som symboliskaeller visuella representationsformer då det kräver större begreppsförståelse hos eleverna för att
de ska kunna uttrycka sig verbalt eller skriftligt. En av lärarna i vår studie uttrycker att hen
anser att det är fördelaktigt för elevernas förståelse att kunna uttrycka sig med ord, vilket
också kan styrkas av Karas och Incikabis (2018) studie. Likadant uttrycker en annan
deltagande lärare att eleverna behöver känna trygghet och säkerhet i de matematiska begrepp
som ska användas för att kunna uttrycka sig med ord, vilket kan tyda på att läraren förstår
varför den textuella representationen är svår för eleverna. Lärarens medvetenhet om olika
representationsformer har betydelse för elevers inlärning (Dreher & Knutze, 2014) och när de
deltagande lärarna diskuterar varför den textuella representationen är svår synliggörs denna
medvetenhet.

7.3 Vidare forskning
En utveckling av vår studie skulle kunna vara att inkludera fler eller alla aspekter av bråk för
att undersöka hur eleverna presterar med visuella representationer i de olika aspekterna. Även
att undersöka om vissa representationer är mer eller mindre fördelaktiga i de olika aspekterna
för elevernas förståelse av bråk. Ytterligare en utveckling skulle kunna vara att man fokuserar
på en enskild visuell representationsform, antingen areamodeller, diskreta mängdmodeller
eller linjära modeller. Eller att man väljer en specifik modell, till exempel cirkeln, och
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undersöker elevernas eller lärarnas kunskaper kring denna modell i kombination med
aspekterna av bråk.

En annan variant av vår studie skulle kunna vara att man väljer ett elevperspektiv. Vid ett
elevperspektiv skulle man kunna komplettera uppgifterna med elevintervjuer med utvalda
elever som påvisar variationer i lösningar på uppgifterna. Utifrån detta kan man undersöka
olika strategier som eleverna använder sig av vid uppgifter med visuella representationer.
Men också för att kunna undersöka alla fyra stadier vid inlärning med representationer som
Presmeg och Nenduradu (2005) nämner. Dessa kvalitativa intervjuer skulle kunna ge en
djupare inblick i elevernas användande och tolkning av representationerna och på så sätt
kunna avgöra dess flexibilitet som ingår i det fjärde och sista stadiet.

En annan inriktning till ett lärarperspektiv skulle kunna kompletteras med observationer för
att kunna undersöka lärarnas användning av olika visuella representationer samt hur de
kombinerar de olika representationsformerna i sin undervisning. För att sedan intervjua
lärarna och fokusera på deras inställning, resonemang och kommentarer kring visuella
representationer och hur deras användning av dessa kan påverka elevernas inlärning av
matematiska begrepp.

Ytterligare ett förslag på en vidare studie är att man kan undersöka skillnaden mellan elevers
kunskaper om olika visuella representationer och flexibiliteten att variera mellan olika
representationsformer i olika årskurser. Men även att jämföra om visuella representationer
förekommer mer, mindre eller i samma utsträckning i alla årskurser. Man skulle kunna följa
en specifik lärare för att se om några skillnader förekommer i lärarens undervisning i de olika
årskurserna. Man skulle också kunna se om det förekommer mer eller mindre visuella
representationer i olika områden inom matematiken, till exempel om det är mer visuella
representationer i bråk- jämfört med algebraundervisningen.

Ett sista förslag till vidare forskning är att undersöka hur matematikböcker framställer visuella
representationer men även förekomsten av de olika aspekterna i de uppgifter som framställs.
Då matematikböckerna styr en del av matematikundervisningen, som lärarna i denna studie
uttrycker det, kan det vara ett bra stöd för matematiklärarna om de olika aspekterna synliggörs
i matematikböckerna samt att uppgifter kring alla aspekterna finns med.
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8 Avslutning
Att höra olika lärares kommentarer och resonemang kan vara användbart för kommande
lärare men även för aktiva lärare, detta då man kan få se hur man kan resonera och tänka kring
sin undervisning, uppgifter och elevlösningar ur ett nytt perspektiv. I denna studie har visuella
representationer av bråk varit fokus då bråk anses vara ett svårt område och att visuella
representationer är ett sätt att förenkla detta för eleverna om representationerna används på ett
lämpligt sätt.
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10 Bilagor
10.1 Bilaga 1 Uppgifter

1. Vilket bråk motsvarar det skuggade området?
a)

b)

Svar:

Svar:

2. Vilket bråk motsvarar c på tallinjerna?
a)

Svar:

b)

Svar:
85

3. Vilket bråk motsvarar det skuggade området i rektangeln?
a)

b)

Svar:

Svar:

4. a) Hur stor andel av figurerna är inringade (se bilden ovan)?
Svar:

b) Hur stor andel av de gula figurerna är inringade (se bilden ovan)?
Svar:
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𝟏

𝟏

𝟗

𝟖

5. Nämn ett bråk mellan och . Visa hur du tänker.
Svar:

6. a) Rita en cirkel som visar samma bråk som i rektangeln (skuggade
området).

Svar:

b) Rita en figur som visar andelen gula bilar.

Svar:
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.c) Rita en tallinje och markera samma bråk på tallinjen som det skuggade
området i rektangeln visar.

Svar:

𝟒 𝟕

𝟕

𝟒 𝟖

𝟓

7. Vilken linje motsvarar följande bråk , och ? Förklara med ord hur du
tänker.

a

c

b

Svar:
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8. Rektangel A motsvarar en helhet. Vilket bråk motsvarar då rektangel B?
Förklara med ord hur du tänker.

Svar:

9. Jämför storleken på bråken som visas med de två figurerna nedan.
Förklara med ord hur du tänker.

Svar:

10. Placera följande tal i storleksordning. Börja med den minsta.
𝟑
𝟓

𝟕
𝟏𝟎

𝟐
𝟔

Svar:
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𝟒
𝟏𝟔

𝟕
𝟖

11.

Frukterna ovan ligger i en fruktskål.

a) Hur stor andel av frukterna är päronet, ananaserna och äpplena
tillsammans?
Svar:

b) Du lägger till tre frukter i fruktskålen, hur stor andel av frukterna är
päronet, ananaserna och äpplena tillsammans nu? Förklara med ord hur
du tänker.
Svar:
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12. a) Vilket bråk visar c på tallinjen? Rita även detta bråk med en annan
figur.

3
4
Svar:

𝟏

.b) Sätt ut talet på tallinjen.
𝟖

3
4
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10.2 Bilaga 2 Gruppering av uppgifter
Uppgifter /
Utvecklingsstadier
1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
5
6a
6b
6c
7
8
9
10
11a
11b
12a
12b

Visuell till en annan
Enskild visuell
Visuell till visuell
representationsform
representation –
representation –
– Utvecklingsstadie
Utvecklingsstadie 1 Utvecklingsstadie 2
3
X
X
X
X
X
X
X
-

X
X

X
X
X

-

-

X
X
X
-

-

X
-
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10.3 Bilaga 3 Intervjuguide
Intervjuguide
1. Hur länge har du arbetat som lärare? Utbildad eller erfarenhet?
Hur arbetar ni matematiklärare på skolan med varandra?
Kan ni beskriva er uppfattning om klassen?

2. Beskriv din erfarenhet av att undervisa om bråk?
Beskriv det sätt du tycker är lämpligt att undervisa om bråk?
Vilka arbetsformer anser du är lämpliga att använda vid undervisning om bråk?
Vad är dina erfarenheter av elevers förståelse om bråk?

3. Frågor kring uppgifterna
Vad har du för kommentarer till uppgifterna?
Känner du igen typen av uppgifter?
Är det något i uppgifterna du saknar vad gäller förståelsen om bråk?
Är det något som du tar upp i din undervisning som du tycker saknas i uppgifterna?

4. Enligt elevresultat så har eleverna svårt med denna typ av uppgift: kan du beskriva vad
du tror det beror på?
-

Areamodeller som inte är indelade

-

Uppgifter som utgår från visuell bild som ska svaras med text

-

Svårt med uppgifter kring tallinjer

Kan ni kommentera elevlösningarna till dessa missuppfattningar?

5. I samband med bråk förekommer ofta 5 aspekter. Dessa är Del-helhet, förhållande,
kvot, operator och mätning.
-

Är detta något du kommit i kontakt med?

-

Hur tolkar du de olika aspekterna?

-

Vilka aspekter förekommer i undervisningen, utifrån din erfarenhet?

-

Utifrån din erfarenhet vilka aspekter har eleverna?

-

Känner du igen några av aspekterna i uppgifterna?
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Utifrån din erfarenhet, finns det för- och nackdelar med att använda visuell hjälp i
undervisning om bråk?
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10.4 Bilaga 4 Begrepp till aspekterna

Olika aspekter av bråk

Förhållande

Del-helhet

Operator

Kvot

Mätning
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10.5 Bilaga 5 Förklaring till aspekterna
Förhållande - När man kan ställa två lika komponenter mot varandra
kan man finna ett förhållande mellan dessa komponenter om enheten
är lika, vilket gör att bråk i denna mening ses som ett index snarare än
ett tal.

Mätning - Bråk används i detta fallet som ett mått i förhållande till en
storhet.
Kvot – En aspekt där en storhet ska delas in i lika delar mellan någon
eller några objekt.
Del-helhet – När man delar in antingen en helhet eller ett antal objekt
i lika stora andelar. Nämnaren beskriver hela enheten och täljaren
antalet enheter.

Operator - Då bråket antingen minskar eller ökar ett tal. Detta görs
via addition, subtraktion, multiplikation eller division.
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10.6 Bilaga 6 Missivbrev
Hej,
vi är två studenter på Högskolan Kristianstad som skriver vårt examensarbete inom
matematikdidaktik. Vi går därmed vår sista termin på ämneslärarutbildningen för årskurs 7–9,
inriktning matematik, biologi och kemi. För att kunna färdigställa vårt examensarbete behöver
vi samla in data. Vår studie handlar om bråk i matematikundervisningen där vi är intresserade
av ett lärarperspektiv men att eleverna kommer vara delaktiga i undersökningen. Vi anser att
det saknas en diskussion mellan lärares tolkningar, förklaringar och resonemang i relation till
elevers svårigheter inom bråk i forskningen.
Vår studie kommer att genomföras under hösten 2018 och kommer att gå till så att elever i
årskurs 9 på olika skolor kommer att få utföra ett antal uppgifter under en lektion. Dessa
uppgifter kommer att behandla olika delar inom området bråk och vara helt anonym. Vi
kommer sedan att sammanställa resultatet från dessa uppgifter som en del av vårt resultat i
studien. Sammanställningen kommer ge en övergripande blick av klassens resultat, inga
enskilda individer. Dessa uppgifter kommer att ligga till grund för en vidare intervju med
klassens matematiklärare, men läraren får ej ta del av enskilda elevers resultat endast
kommentera olika elevlösningar.
Det är frivilligt att delta i denna studie. Alla deltagare har rätt att avsluta sitt deltagande om
denne vill när som helt under studiens gång. När data presenteras i vårt arbete kommer alla
elever att vara anonyma och materialet kommer enbart att behandlas av oss och ingen annan.
Vid avslutat arbete kommer materialet att förstöras.
Vid frågor och funderingar är ni välkomna att höra av er till oss eller undervisande lärare!
Patricia Tuvesson
Miranda Rampe

tel: xxxx-xxxxxx
tel: xxxx-xxxxxx

mejl: xxxxxxxx@hotmail.com
mejl: xxxxxxxx@hotmail.com

Med vänliga hälsningar,
Patricia och Miranda
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