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Sammanfattning  
Detta är en systematisk litteraturstudie med syfte att undersöka elevers begreppsbilder av bråktal. Ett urval på sex 
studier gjorda på området presenteras och analyseras enligt Sfards (1991) ramverk för 
begreppsbilder. Resultatet visar på förekomsten av både den operationella begreppsbilden och den strukturella  
begreppsbilden bland eleverna samt att den strukturella begreppsbilden av bråk för de flesta eleverna är svår att nå,  
varför den operationella begreppsbilden förekommer i mycket större utsträckning. 
 
This report presents a systematic literature review focusing on students’ conception of fractions. A selection of 
six relevant research studies are presented and analysed using Sfad’s (1991) framework of mathematical 
conceptions. The result shows that students conceive fractions both operationally and structurally, and that in 
addition the structural image of fractions is challenging from most students. Hence, the operational image of 
fractions is much more prevailing in students. 
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1 Inledning 

Det finns många studier av området bråk i matematikundervisningen som visar att elever både 

har svårt att förstå begreppet och utföra beräkningar med bråk (Jigyel & Afamasaga-Fuata’i, 

2007). I denna uppsats undersöker jag elevers uppfattningar av bråk genom att studera 

tidigare forskning. Som blivande lärare för grundskolans årskurs 7-9 är detta relevant kunskap 

för att underlätta förståelsen av elevers kunskaper och svårigheter.  

I grundskolans kursplan för matematik står det i centralt innehåll för åk 7-9 under rubriken 

”Taluppfattning och tals användning” bland annat att elever ska lära sig om: ”Reella tal och 

deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer” samt även 

”Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, 

huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas 

användning i olika situationer” (Skolverket, 2011). För att eleverna ska lära sig utföra 

beräkningar med bråktal är deras uppfattning av bråk en central grund att bygga på och därför 

undersöker jag i detta examensarbete - ett konsumtionsarbete -  elevers begreppsbilder av 

bråk. 

Löwing (2006) beskriver att intervjuer med lärare i grundskolan har visat på att många 

lärare undviker att låta eleverna utföra beräkningar med bråktal. Istället får de med hjälp av 

miniräknare göra om talen till decimalform. Löwing och Kilborn (2002) redovisar vissa 

resultat från diagnoser de genomfört i skolor. Dessa visar bland annat att endast 45% av 

eleverna i årskurs 7 och 72% av eleverna i årskurs 9 ger ett korrekt svar på uppgiften 8*
1

2
. 

Brister finns alltså kring bråk vad gäller även till synes enkla operationer. Löwing (2006) 

beskriver även hur hon sett vilka svårigheter som uppstår då kunskaper om bråk saknas. Ett 

exempel är en klassrumsobservation då läraren låtit elever hoppa över delar av bråkräkningen 

för att komma vidare i boken vilket ledde till total oförståelse för uppgifter om procent som 

krävde bråkförståelse som grund. När läraren inte vet vilka förkunskaper som krävs för ett 

område skapar detta problem om eleverna saknar just dessa kunskaper (Löwing, 2006). 

1.1 Bakgrund 

Detta avsnitt inleds med några grundläggande begrepp samt, en kort beskrivning av vad 

Löwing och Kilborn (2002) kallar bråkets fem ansikten. Därefter presenteras Sfards (1991) 

allmänna teoretiska ramverk för begreppsbilder samt Kierens (1993) ramverk för begreppet 

bråk vilka ligger till grund för analysen i detta arbete. 

1.1.1 Grundläggande begrepp 

Ett bråk är ett uttryck på formen a/b eller 
𝑎

𝑏
 (Kiselman och Mouwitz, 2008). I uttrycket är a 

den så kallade täljaren och b är nämnaren. Ett tal som uttrycks som ett bråk är skrivet på 

bråkform (Kiselman och Mouwitz, 2008). Ett rationellt tal är det tal som är en kvot av två 

heltal, där nämnaren inte är noll (Kiselman & Mouwitz). Bland de rationella talen återfinns 

positiva- och negativa heltal, ändliga och periodiska decimaltal och bråk av heltalen a och b 
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(b≠0), varav samtliga kan skrivas på bråkform. Då detta arbete fokuserar på studier gjorda i 

grundskolan är samtliga bråk som behandlas även rationella tal. 

Ett matematiskt begrepp (concept) innefattar den officiella definitionen av en matematisk 

idé (Sfard, 1991). Den subjektiva motsvarigheten till ett begrepp bestående av de inre 

representationer en person har kopplade till begreppet kallas för begreppsbild (conception) 

(Sfard, 1991). Matematiska konstruktioner är abstrakta ting som inte kan upplevas med våra 

sinnen. De sätt vi använder för att beskriva matematiska begrepp såsom nedtecknade siffror 

eller en uppritad funktion är enbart representationer av denna abstrakta entitet (Sfard 1991). 

1.1.2 Bråkets fem ansikten  
Ett bråk kan sägas ha fem ”ansikten” vilka beskrivs av Löwing och Kilborn (2002): 

 

• Bråket som tal. Varje bråk har en plats på tallinjen. På så sätt går även att se att till 

exempel bråket 
2

5
 och decimaltalet 0,4 representerar samma tal. 

• Bråket som en del av en hel. 
2

5
 av en pizza innebär att hela pizzan delas i fem lika 

delar av vilka en tar två. 

 

• Bråket som en del av ett antal. 
2

5
 av ett antal, till exempel 20, innebär att du först 

delar upp 20 i 5 lika grupper för att får veta att 
1

5
 är 4. Därefter tar du två sådana 

grupper för att få veta att 
2

5
 av 20 är 8. 

 

• Bråket som proportion eller andel. Ett exempel på bråket som proportion är en 

ritning i skalan 
2

5
. Här kan till exempel inte hävdas att det skulle vara samma sak 

som 
1

5
+

1

5
 då 

2

5
 i det här fallet är just en proportion och inte ett tal. Att skalor inte 

alltid kopplas till bråk kan bero på att de ofta skrivs på formen a:b istället för 
𝑎

𝑏
. 

• Bråket som förhållande. Här förhåller sig två saker som 2 till 5, till exempel 2kg 

salt för 5kr. Lägg här märke till talens två olika enheter. Förhållandet kan hjälpa oss 

att ta reda på priset för ex. 4 kg salt. 

 

Löwing och Kilborn (2002) skriver att för att förstå vilken uppfattning eleverna har av bråk 

underlättar det att känna till dessa olika aspekter av bråket. 
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1.1.3 Sfards ramverk 
Sfard (1991) beskriver de två sidor som finns av begreppsbilder inom matematiken. Detta 

kallas den duala begreppsbilden. Den består av den strukturella bilden, då ett matematiskt 

uttryck eller begrepp ses som ett faktiskt objekt och den operationella bilden, då uttryck och 

begrepp ses som en process, något som ska utföras. Ett exempel på dessa olika sätt att 

uppfatta något inom matematiken, för just bråktal, beskrivs av Häggström (2008). Han 

beskriver hur uttrycket 
2

3
 kan ses på dessa två sätt. Den strukturella bilden är då bilden av ett 

bråk som ett tal. Ingen uträkning förväntas göras av talet utan det är snarare svaret av en 

uträkning. Om uttrycket ses som en division förväntas det å andra sidan räknas ut, en 

operation ska genomföras. Detta synsätt motsvarar då den operationella bilden. 

Sfard (1991) beskriver i sitt ramverk hur utvecklingen av begreppsförståelse från 

operationell- till strukturell begreppsbild kan beskrivas i tre stadier. Dessa är internalisering 

(interorization), kondensation (condensation), och objektifiering (reification). Internalisering 

är då eleven vänjer sig vid processer som utförs på ett enklare ”objekt” och gradvis utvecklar 

kompetens för att utföra dessa processer. Detta skapar möjligheter att tänka kring processen, 

att internalisera den. I kondensationsstadiet kan eleven tänka kring en mer komplicerad 

process som en helhet. Eleven lär sig gradvis att komprimera längre operationssekvenser till 

någon mer hanterbar form som är lättare för eleven att använda och tänka kring. Eleven 

använder alternativa representationer av begreppet, kombinerar olika processer och gör 

jämförelser och generaliseringar. I objektifieringsstadiet kan eleven tänka på begreppet som 

ett fulländat objekt. Genom att olika representationer integreras i konstruktionen så beror 

begreppsbilden inte längre av en process. Det nu objektifierade begreppet kan användas för att 

utföra nya processer som senare leder till utveckling av nya svårare begrepp. 

1.1.4 Procedurkunskap och begreppskunskap 
Mycket matematikdidaktisk forskning finns om de två kunskapstyperna procedurkunskap och 

begreppskunskap (procedural knowledge och conceptual knowledge). Procedurkunskap är 

förmågan att utföra processer för att lösa problem och kopplas vanligen till specifika typer av 

problem (Bempeni & Vamvakoussi, 2015). Begreppskunskap är kunskapen som är kopplat 

till ett begrepp inom ett visst område och principer relaterade till detta (Bempeni & 

Vamvakoussi, 2015). 

Procedurkunskap beskrivs av Sfard som den operationella begreppsbilden och på samma 

sätt beskrivs begreppskunskapen som den strukturella begreppsbilden (Pantziara & Philippou, 

2012). Både begreppen procedurkunskap och begreppskunskap samt operationell 

begreppsbild och strukturell begreppsbild används i detta arbete i den mån de förekommer i 

litteraturen. I min analys av resultatet antar jag dessa som likvärdiga och då jag främst 

använder mig av Sfards ramverk väljer jag att använda begreppen operationell- och strukturell 

begreppsbild. 
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1.1.5 Kierens underkonstruktioner 
Bråkbegreppets mångsidiga karaktär har beskrivits även på andra sätt än med ”de fem 

ansiktena” som beskrivs ovan. Bland annat beskriver Kieren (1993) hur konstruktionen av 

bråk delas upp i fem underkonstruktioner (subconstructs). Dessa, som ofta används som 

teoretiskt ramverk i forskning om inlärning av bråkbegreppet, är följande: del-helhet (part-

whole), förhållande (ratio), kvot (quotient), mått (measure) och operator. Bråket 
2

5
 kan enligt 

denna uppdelning tolkas som två av fem lika delar av en helhet (del-helhet), två delar mot fem 

delar (förhållande), två dividerat med fem (kvot), en punkt på tallinjen (mått) eller två 

femtedelar av en mängd (operator) (Pantziara & Philippou, 2012). 

1.2 Syfte och frågeställning 

Många elever har svårigheter att hantera bråktal, vilket är en nackdel för 

deras matematiklärande. Sådana svårigheter är kopplade till deras uppfattningar om bråk och 

studiens syfte är därför att kartlägga dessa uppfattningar.  

För att nå detta syfte ställs följande forskningsfrågor:  

1. Vilka begreppsbilder av bråk har elever i grundskolan och motsvarande stadier? 

2. I vilken omfattning förekommer de olika begreppsbilderna av bråk? 

3. Hur kan utvecklingen av begreppsbilder av bråk beskrivas? 
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2 Metod 

Detta arbete är en systematisk litteraturstudie. Optimalt för en sådan studie vore att granska 

all litteratur på området, men på grund av arbetets begränsade omfattning i tid kommer ett 

mindre urval att göras (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). En systematisk 

litteraturstudie innebär bland annat att välja sökord och sökstrategier (Eriksson Barajas, 

Forsberg & Wengström, 2013). Nedan redovisar jag mina sökord och strategier som lett fram 

till de artiklar som analyserats för att besvara forskningsfrågorna. För att få en 

kvalitetssäkring av artiklarna har samtliga sökningar avgränsats till så kallade peer review 

artiklar vilket innebär att artiklarna utsatts för en kritisk granskning innan de publicerats 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013).  

2.1 Litteratursökning 

2.1.1 Databassökning  
Det finns många olika databaser för litteratursökning. En som är lämplig för att hitta 

utbildningsvetenskaplig forskning är ERIC, som är en bred databas för pedagogik och 

psykologi (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Databasen ger en möjlighet till 

att välja avgränsningar till olika begrepp eller pedagogiska områden. Tre sökningar jag gjort i 

denna databas redovisas i tabell 1. Begreppet ”concept image” används av Tall och Vinner 

(1998) om begreppsbilder och var aktuellt i den initiala fasen med detta arbete, men senare 

har en övergång gjort till att endast använda begreppet ”conception”.  

Tabell 1. Sökningar i databasen ERIC. Alla med avgränsningen endast peer review. 

Sökn. nr. Sökord Avgränsningar Antal träffar 

1. fraction* "concept image"  3 

2. fraction* Mathematical Concepts 487 

3. fraction* Mathematical Concepts, Sweden 2 

 

Sökning nummer ett och tre gav inga träffar av värde för studien. I sökning nummer två 

läste jag titlarna på de tre första träffsidorna. Därefter läste jag sammanfattningen till sex 

artiklar av vilka två valdes ut till resultatet för detta arbete. Dessa två är: 

• Identifying the Concept "Fraction" of Primary School Students: The Investigation in 

Vietnam, Loc, N. P., Tong, D. H., & Chau, P. T (2017). 

• Individual Differences in Students' Knowing and Learning about Fractions: Evidence 

from an In-Depth Qualitative Study, Bempeni, M., & Vamvakoussi, X. (2015). 

En vidare beskrivning av urvalsprocessen finns i stycke 2.1.3. 

Sökningar gjordes även i databasen UniSearch som finns tillgänglig via Linköpings 

universitets bibliotek. UniSearch är en bred söktjänst, där det går att söka både böcker och 

artiklar med mera, som inkluderar träffar från flera databaser. Sökningarna där redovisas i 

tabell 2. 
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Tabell 2. Sökningar i UniSearch. Alla med avgränsningen endast peer review. 

Sökn. nr. Sökord Antal träffar 

4. ”concept image” fraction 3 

5. conception fraction 1292 

   

Sökning nummer fyra gav inga träffar relevanta för min frågeställning. Sökning nummer 

fem gav däremot flera intressanta träffar. Då antalet träffar var mycket stort gjordes ett urval. 

Rubrikerna i de 60 första träffarna lästes och mot slutet av påträffades endast samma artiklar 

som återfinns tidigare bland sökresultaten eller artiklar som inte hade någon koppling till 

pedagogik eller matematik. Därför avbröts läsningen. Av dessa 60 lästes sammanfattningen 

till nio artiklar. Tre artiklar valdes ut nämligen: 

• Levels of students' "conception" of fractions, Pantziara, M., & Philippou, G. (2012). 

• Students' Conceptions of Models of Fractions and Equivalence, Jigyel, K., & 

Afamasaga-Fuata'i, K. (2007). 

• Variation in Children's Understanding of Fractions: Preliminary Findings, Fonger, N. 

L., Tran, D., & Elliott, N. (2015). 

Senare gjordes ytterligare en sökning i ERIC med sökorden: fraction och conception. 

Denna sökning gav 37 träffar som vid granskning inte gav ytterligare tillägg till resultatet. 

Dock hittades flera artiklar från tidigare sökningar även här. De tidigare redovisade 

sökningarna i ERIC och UniSearsh (sökning 2 och 5) gav ett stort antal träffar vilket gjorde 

att inte alla kunde granskas. Sökning nummer sex är bättre riktad då den innehåller båda 

begreppen bråk och begreppsbild (conception) samt enbart innehåller artiklar kopplade till 

pedagogik, då sökningen är gjord i ERIC. Att artiklarna som hittades i denna sökning funnits 

även i tidigare sökningar visar att sökning två och fem givit bra resultat trots det stora antalet 

träffar. 

Tabell 3. En sökning i ERIC. Avgränsningen endast peer review har gjorts. 

Sökn. nr. Sökord Antal träffar 

6. fraction conception 37 

 

2.1.2 Manuell sökning 
En manuell sökning kan göras på olika sätt, bland annat genom att studera referenslistorna i 

intressanta artiklar (Eriksson, Forsberg & Wengström, 2013). Jag har gjort manuella 

sökningar genom att studera referenslistor i artiklar men även i böcker och examensarbeten 

som rör ämnet. En artikel som jag har med i resultatet är: 

• Images of fractions as processes and images of fraction in processes, Herman, J., 

Ilucova, L., Kremsova, V., et al. (2004) 

Denna artikel fanns bland referenserna till ovan nämnda artikel från databassökning fem, 

Levels of students' "conception" of fractions. 
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2.1.3 Motivering av urvalet och analys av de valda artiklarna 
Tidigare har beskrivits hur artiklars titlar till att börja med läst för att sedan läsa vissa 

sammanfattningar och vidare hela artiklar. Då urvalet gjorts har kriterierna varit att artikeln på 

något sätt ska undersöka begreppsbilder av bråk hos elever. Artiklar, som behandlar lärares 

och lärarstudenters begreppsbilder eller specifikt om elever med inlärningssvårigheter valdes 

bort på grund av att de inte är relevanta för att besvara forskningsfrågorna. Därefter försökte 

jag i första hand välja artiklar som specifik undersöker elevers begreppsbilder, gärna med en 

koppling till Sfards ramverk. Då en tydlig koppling till Sfards ramverk endas fanns hos två 

artiklar (Pantziara & Philippou, 2012; Herman et al., 2004) har även några artiklar som tolkar 

begreppsbilder eller förståelse på ett annat sätt men som ändå anses bidra till att besvara 

forskningsfrågorna tagits med. Slutligen har ett mindre antal artiklar valts, då det var just 

dessa som behandlade begreppsbilder av bråk och undersökningar i grundskolan eller 

motsvarande. 

De utvalda artiklarnas resultat analyserades i huvudsak enligt Sfards (1991) ramverk för 

att besvara forskningsfrågorna. Analysen redovisas mer utförligt i kapitel 3. 

2.1.4 Resultat av litteratursökningen 
I tabellen nedan visas de artiklar som litteratursökningen resulterade i.  

Tabell 4. Resultatet av litteratursökningen. 

Sökning Artikel 

UniSearch Pantziara, M., & Philippou, G. (2012). Levels of students' "conception" of 

fractions. 

Manuell Herman, J., Ilucova, L., Kremsova, V., et al. (2004). Images of fractions as 

process and images of fractions in processes. 

UniSearch Jigyel, K., & Afamasaga-Fuata'i, K. (2007). Students' conceptions of models 

of fractions and equivalence 

ERIC Bempeni, M., & Vamvakoussi, X. (2015). Individual Differences in Students' 

Knowing and Learning about Fractions: Evidence from an In-Depth 

Qualitative Study. 

UniSearch Fonger, N. L., Tran, D., & Elliott, N. (2015). Variation in Children's 

Understanding of Fractions: Preliminary Findings. 

ERIC Loc, N. P., Tong, D. H., & Chau, P. T. (2017). Identifying the concept 

"fraction" of primary school students: The investigation in Vietnam. 

2.2 Metoddiskussion 

Det finns en mycket stor mängd matematikdidaktisk forskning som rör bråktal, vilket visade 

sig under några inledande sökningar i uppstartsfasen av arbetet där bland annat en sökning i 

UniSearch på: fraction (titel) AND Math* AND (school* or educat* or classroom* or instuct* 

or learn* or child*) gav 14 299 träffar. Valet av artiklar var därför svårt och det kan diskuteras 

huruvida rätt sökord och urvalsmetoder valts. Målet har varit att hitta artiklar som rör elevers 

uppfattningar av bråk och mer specifikt deras begreppsbilder (conceptions) av bråk. Flera 

artiklar bland sökningarna valdes bort då de handlade om undervisningsmetoder. Då studiens 
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syfte och frågeställning är att undersöka elevers begreppsbilder användes sökorden 

”conception” och ”concept image”. Då det i några av artiklarna inte finns en explicit 

definition eller en annan definition av begreppet conception än Sfards, så kan tänkas att bara 

det faktum att de använder detta begrepp inte gör dem till de garanterat mest relevanta 

artiklarna. Det kan tänkas att sökningar på till exempel sådant som ”förståelse” eller 

”understanding” skulle kunna ge relevanta artiklar, beroende på en sådan artikels syfte och 

definition av begreppet förståelse. Dock är detta en studie av begränsad omfattning och 

möjligheter att läsa de hundratals artiklar som skulle kunna tänkas komma med relevant 

resultat finns inte. 

För kvalitetssäkring av artiklarna har alla sökningar gjorts med avgränsningen ”endast peer 

review”. Trots detta kan kvalitén i artiklarna anses varierande. I resultatdiskussionen görs en 

problematisering av delar i en av artiklarnas metoder och slutsatser som gör att dess 

trovärdighet kan ifrågasättas. 
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3 Resultat och analys 

Kapitlet innehåller en sammanfattning av de valda artiklarna. Därefter presenteras en analys 

av artiklarnas resultat enligt Sfards teoretiska ramverk för begreppsbilder, samt även Kierens 

underkonstruktioner. 

3.1 Sammanfattning av artiklarna 

3.1.1 Pantziara och Philippou, Levels of students’ ”conception” of fractions 
Denna artikel beskriver en studie som gjorts för att undersöka på vilka olika nivåer elevers 

begreppsbilder av bråk kan kategoriseras. Undersökningen utgår till stor del från Sfards 

(1991) tre stadier, internalisering, kondensation och objektifiering. Förutom Sfards ramverk 

för hur elever utvecklar begreppsbilder av bråk beskrivs även begreppen procedur- och 

begreppskunskap. 

Enligt forskningsfrågorna undersöker författarna Sfards teoretiska ramverks relevans 

genom att undersöka i vilken utsträckning ett test, som är utformat i enighet med detta, kan 

bedöma elevers hur elever presterar på uppgifter om bråk på ett tillfredsställande sätt och om 

det då finns tre urskiljbara svårighetsnivåer i förmåga, karakteriserade av internalisering, 

kondensation och objektifiering. Forskningsfrågorna är: 

1. ”To what extent does a test developed along Sfard’s theoretical framework 

satisfactory assess students’ performance in fractions?  

2. Are there three distinguishable difficulty levels concerning students’ abilities in 

fractions, in accordance with the characteristics of interiorization, condensation, and 

reification (Sfard, 1991)?” (s.67) 

Undersökningen gjordes med hjälp av ett test som genomfördes av 321 elever i årskurs 

sex. Testet som utformades bestod av 21 frågor där sju av frågorna var tänkta att testa vardera 

av Sfards tre svårighetsnivåer. Av de fem underkonstruktionerna del-helhet, förhållande, kvot, 

mått och operator väljer författarna att i sin studie enbart fokusera på del-helhet och mått. De 

beskriver att del-helhet är ett vanligt sätt att introducera bråk och att det visat sig i tidigare 

forskning att elever är relativt bra på detta, medan det med mått istället visat sig att elever har 

problem med att till exempel placera ut bråk på tallinjen. Vidare är frågorna på testet av 

typerna ekvivalenta bråk, jämförelse av bråk och addition av bråk. Frågorna till testet har till 

största del hämtats från tidigare publicerad forskning. Testet har validerats av grundskole- och 

universitetslärare efter vilket mindre revisioner gjordes. En pilotstudie gjordes efter vilken tre 

frågor modifierades inför det slutgiltigt använda testet.  

För att analysera resultatet av det gjorda testet användes den så kallade Rasch’ modell för 

att bedöma uppgifternas svårighetsgrad och elevernas förmåga på en jämförbar skala. Av 

detta gavs en svårighetsnivå på uppgifterna som stämde väl överens med teorin om att 

stadierna internalisering, kondensation och objektifiering kommer efter varandra i den 

ordningen. 20 av 21 uppgifter stämde in på detta. Därefter kategoriserades uppgifterna i 

grupper av vilket författarna fick ut sex nivåer. Dessa nivåer presenteras i tabell 5, där 
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beskrivs även kort vad som kännetecknar nivån, vilket eller vilka av Sfards stadier det 

motsvarar samt några elevexempel. 

Tabell 5. Sex svårighetsnivåer funna av Pantziara och Philippou (2007). Författarens översättningar. 

Nivå Kännetecknas av Koppling till 

teorier 

Elevexempel 

1 Enbart den enklaste 

processen hanteras. 

Procedurkunskap Kan addera två liknämniga bråk. 

2 Något svårare processer 

kan hanteras. 

Procedurkunskap 

 
3 Elevens förmåga att 

kombinera vissa 

processer. Användandet 

av representationer 

såsom tallinjen. Visar 

visst mått av 

begreppsförståelse. 

Övergång från 

internalisering till 

kondensation. 

Hög nivå av 

procedurkunskap 

samt även en låg 

nivå av 

begreppskunskap. 

 

4 Kan tänka på en process 

som en helhet, kombinera 

olika processer, göra 

jämförelser och växla 

mellan olika 

representationer. 

Kondensations-

stadiet 

 
5 Elever kan uppfatta bråk 

som en abstrakt 

konstruktion till viss 

utsträckning. Visar på 

flexibla tankegångar. 

Kan växla mellan olika 

representationer. 

Övergång från 

kondensation till 

objektifiering 

 
6 Elever kan röra sig fram 

och tillbaka mellan 

objekt och process. 

Objektifierings-

stadiet 

 
Utöver att svårighetsgraderingen följer de tre stadierna skriver författarna att undersökningen 

visar att representationer är viktiga för elever.  
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Addition av liknämniga bråk var lätt för eleverna, vilket tyder på att procedurkunskap 

utvecklas före begreppskunskap.  

När det kommer till de fem underkonstruktionerna av bråk bekräftas av studien att del-

helhet är lättare för eleverna än mått och författarna påpekar att lärare borde ge lika mycket 

utrymme för alla olika underkonstruktioner. 

Slutsatser som presenteras i studien är att en svårighetsskala med olika nivåer i 

utvecklingen från operationell- till strukturell begreppsbild kan finnas. Författarna skriver att 

även om utvecklingen av bråkbegreppet alltid följer samma väg från operationellt till 

strukturellt kan läroböcker och undervisning bidra till att den utvecklingen påskyndas. Studien 

visar även på att elever som enbart förlitar sig på procedurkunskap presterar sämre i att lösa 

uppgifter med bråk än de elever som även har begreppskunskap. Då olika representationer 

tycks vara viktiga för elevers utveckling av en större förståelse för bråk är det viktigt att lärare 

lär ut olika tillvägagångssätt att lösa uppgifter med bråk. 

3.1.2 Herman, Ilucova, Kremsova et al., Images of fractions as processes and images of 
fraction in processes 

I denna studie undersöks bråkbegreppets dualitet som en process och ett objekt. I inledningen 

beskrivs att formen tal-bråkstreck-tal kan ses som både division och bråk. Författarnas 

intentioner med studien är att undersöka tolkningar av just tal-bråkstreck-tal symbolen genom 

att se hur den tolkas då den står för sig själv samt då den ingår i operationen addition. Studien 

utgår bland annat från Sfards teorier om den duala begreppsbilden. 

Undersökningen genomfördes i Tjeckien på 19 elever i årskurs sex till nio, med en 

blandning av högpresterande och lågpresterande elever, samt på sex matematiklärarstudenter. 

Metoden som används är tagen från tidigare studier. Eleverna gavs två olika kategorier av 

uppgifter, dels med tal-bråkstreck-tal enbart och dels med tal-bråkstreck-tal förenade med en 

addition. Den första kategorins uppgifter var: 
1

4
 ,

3

8
 och 

7

6
 och den andra kategorins uppgifter 

var: 
1

2
+

1

4
, 

2

8
+

3

8
 och 

32

45
+

5

12
. Till varje uppgift ställdes frågorna:  

• Berätta mer om vad du först kommer att tänka på. 

• Hur representerar du denna uppgiften? 

• Kan du berätta en historia som kan involvera denna uppgiften? 

Eleverna fick även frågan om de kunde använda sina representationer från uppgifterna i den 

första kategorin för att förklara uppgifterna i den andra kategorin. 

På uppgifterna i den första kategorin med bråket som en process fick författarna de 

förväntade svaren, nämligen bråk relaterat till uppdelning (division) av ett helt objekt. Två 

exempel på elevers bilder från undersökningen visas i figur 1 där det går att se hur två olika 

elever valt att representera bråken 
1

4
 respektive 

7

6
. Som synes på andra bilden var inte storleken 

på bitarna alltid viktig. 
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Figur 1. Två olika elevers bilder av bråken 1/4 och 7/6. (Herman et al., 2004, s.251). 

Några svar skiljde ut sig med till exempel bilder av äpplen, men de flesta är liknande dem i 

figur 1.  

När det kom till kategorin bråk i en process kunde elever i många fall räkna ut svaren och 

redovisa metoden symboliskt med siffror. Däremot kunde de inte anpassa sina bilder från de 

tidigare uppgifterna för att beskriva additionen. Deras försök beskrivs av författarna som 

”post-hoc” berättigande. Det eleverna gör är att de helt enkelt visar en representation för de 

inblandade bråken, men inte för själva additionen. Ett exempel på hur representationerna 

anpassades till det redan uträknade svaret kan ses i figur 2 där bilderna anpassats till felaktigt 

svar. 

 

Figur 2. Representationer anpassade till ett felaktigt svar. (Herman et al., 2004, s.253). 

För de elever som lyckas lösa uppgifterna korrekt är additionen bara en process på symboliska 

objekt. 

I diskussionen skriver författarna att eleverna inte verkar koppla ihop sina bilder av bråk 

som process/division med hur de ser på bråk i en process. De hävdar att elevernas utveckling 

till att se bråk som ett objekt som kan utsättas för operationer kanske inte hänger ihop med 

deras uppfattning av bråk som division. Uppfattningarna av bråk som objekt och bråk som 

process/division kan vara kognitivt separata. 
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3.1.3 Jigyel och Afamasaga-Fuata’i, Students’ conceptions of models of fractions and 
equivalence  

I denna artikel presenteras resultatet av ett test med efterföljande intervjuer. Studien ska visa 

hur några elever i årskurserna 4, 6 och 8 ser på olika bråkmodeller och enklare ekvivalenta 

bråk. 

Totalt 55 elever genomförde ett skriftligt test med sex frågor som handlade om modeller av 

bråk och ekvivalenta bråk. Tre elever från varje årskurs valdes ut för efterföljande intervjuer. 

Dessa tre elever rekommenderades av deras lärare och representerade låg-, medel- och 

högpresterande elever. 

Testet visade på flera olika saker hos de elever som deltog. En var att bråk framförallt ses 

som del av helhet och de flesta elever i studien var mest bekväma med bilden av en cirkel som 

representerade helheten och delades upp i delar. Hos vissa av eleverna upptäcktes att bråket 

sågs som två separata heltal och inte som ett par av tal kopplade till varandra. Detta ledde till 

svårigheter för dessa elever att förstå ekvivalensen av exempelvis 
2

3
 och 

4

6
. Generellt hade 

eleverna lättare att se ekvivalens i visuella bilder, , än då bråken var skrivna symboliskt, 
2

3
  

4

6
. Metoden att visuellt jämföra areorna var vanligast bland eleverna generellt, framför allt 

bland de yngre. Bland de äldre eleverna var det även flera som jämförde bråken genom att 

förenkla det ena bråket och på så sätt få gemensam nämnare. 

Författarna skriver att undersökningen visar vikten av att med pedagogiken hjälpa till att 

utveckla elevernas begreppsförståelse för bråk och ekvivalenta bråk genom att använda flera 

representationer.  

3.1.4 Bempeni och Vamvakoussi, Individual differences in students’ knowing and 
learning about fractions: Evidence from an in-depth qualitative study 

Bempeni och Vamvakoussi har genomfört en kvalitativ studie som undersöker elevers 

begreppskunskap och procedurkunskap om bråk, samt deras inställning till 

matematikinlärning. Studien grundar sig i teorier kring utveckling av procedur- och 

begreppskunskap. I bakgrunden beskrivs att olika modeller för hur de olika typerna av 

kunskap utvecklas från procedur till begrepp eller tvärt om, där procedur till begrepp är 

vanligast i matematikdidaktiskforskning. Vidare beskrivs hur vissa studier har visat att denna 

utveckling även kan variera mellan elever. Vad författarna till denna studie vill undersöka är 

just om de kan finna stöd för individuella skillnader. 

Undersökningen gjordes på sju niondeklassare i Grekland. Eleverna kom från olika skolor, 

men hade samma handledare i matematik. Med hjälp av information från handledaren kunde 

elever som förväntats ha olika begrepps- och procedurkunskaper väljas ut. Eleverna fick lösa 

uppgifter om bråk där de ombads att tänka högt och förklara sina svar. Uppgifterna var 

grupperade i olika kategorier tänkta att testa begreppskunskap, procedurkunskap, en 

blandning av båda eller uppgifter där eleven kunde välja en av dem. Därefter valdes tre elever 

ut för djupintervjuer som syftade till att undersöka deras inställning till inlärning. 
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Eleverna kategoriserades utifrån sina svar på testet som att antingen ha procedurkunskap, 

begreppskunskap eller båda. Tre elever bedömdes ha en blandning av båda, tre elever enbart 

procedurkunskap och en elev endast begreppskunskap. Författarna säger att de härmed visat 

belägg för sin hypotes och resultaten av vissa tidigare studier att individuella skillnader finns i 

hur dessa två kunskapstyper kombineras hos elever. De säger sig också ha visat att extremer 

finns då dels en elev visade sig ha mycket god procedurkunskap och mycket låg 

begreppskunskap medan en annan elev hade mycket god begreppskunskap men mycket låg 

procedurkunskap. 

I djupintervjuerna visade det sig att de elever som hade begreppskunskap motiverades av 

utmanande uppgifter och ansåg det viktigt att förstå matematiken. Den intervjuade eleven som 

saknade begreppskunskap lade vikt vid att klara skolarbetet och tyckte det var viktigast att 

lära sig de processer som presenterades av lärare och i litteraturen. 

Författarnas slutsatser i studien är att individuella skillnader finns i utvecklingen av 

begrepps- och procedurkunskap. Det antyds även att det kan finnas skillnader kopplade till 

dessa i inställning till inlärning, men undersökningens ringa omfattning gör att resultatet 

endast kan användas som indikationer till framtida hypoteser och studier. 

3.1.5 Fonger, N. L., Tran, D., & Elliott, N., Variation in Children's Understanding of 
Fractions: Preliminary Findings. 

I denna artikel presenteras preliminära resultat från en studie om barns förståelse av bråk, med 

fokus på deras informella strategier för att lösa uppgifter. Författarna undersöker hur barn 

bygger på tidigare erfarenheter och informell kunskap när de löser uppgifter med bråk genom 

att titta på elevernas förtrogenhet med representationer av bråk (representational fluency) och 

tolkning av bråks betydelse (meaning of fractions) när de löser sådana uppgifter. 

Forskningsfrågan som besvaras är: Vilka informella/intuitiva strategier och tidigare 

erfarenheter använder barn då de resonerar om uppgifter med begreppet bråk och beräkningar 

med bråk? 

Undersökningen gjordes som 24 intervjuer med elever i årskurs 2–6, där eleverna löste 

uppgifter med bråk. Intervjuerna har analyserats med hjälp av tre begreppsmässiga verktyg. 

Det första verktyget är de tre modelltyperna bråk som enstaka delbara objekt (fractions as a 

single whole), bråk som flera delbara objekt (fractions as multiple wholes) och bråk som 

samling odelbara objekt (fractions as a discrete collection). Det andra är fem olika typer av 

representationer beskrivna av Behr et al. (1983): skriftliga symboler, muntliga symboler, 

grafer/diagram/bilder, artefakter och verklighetsbaserade situationer. Det tredje 

begreppsmässiga verktyget som användes för analysen är de tidigare nämnda 

underkonstruktionerna för olika betydelser av bråk: del-helhet, mått, förhållande, operator 

och kvot. 

De tre modelltyperna med bråk som enstaka delbara objekt, flera delbara objekt och 

samling odelbara objekt kunde alla identifieras i studien. Ett exempel på bilden av bråk som 

en samling odelbara objekt är när en elev, som fick uppgiften att dela 17 kakor rättvist mellan 

3 personer, sade att det var omöjligt. Elevens bild var att kakor inte kan delas. 
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Studien visar exempel på elevers svårigheter som visar sig när de växlar mellan de olika 

representationsformerna. En andraklassare säger till exempel ”en hel och en fjärdedel” men 

skriver sedan ”1/1 4/4” och har alltså gjort ett misstag i övergången mellan muntliga- och 

skriftliga symboler. 

Ett resultat av studien är en klassificering av elevers resonemang i tre kategorier: 

informellt/ intuitivt resonemang, formellt och ej sammanhängande med informellt 

resonemang samt formellt och sammanhängande med informellt resonemang. Dessa tre 

presenteras med exempel i figur 3. 

Figur 3. Tabell ur Fonger et al. (2015, s.14) 

Författarna skriver också att det är svårt att koda elevernas tolkningar av bråk som del-

helhet, mått, förhållande, operator eller kvot men att alla intervjuerna visar att barnen har 

tillgång till ett sammanhang, som baseras på deras tidigare upplevelser.  

3.1.6 Loc, N. P., Tong, D. H., & Chau, P. T., Identifying the Concept "Fraction" of Primary 
School Students: The Investigation in Vietnam.  

Undersökningen utgår från tidigare forskning som visar på missförstånd i elevers uppfattning 

av bråk samt att elever begår misstag då de löser uppgifter med bråk. Författarna beskriver 

även de förutsättningar som finns för elever i Vietnam i form av läroplan och läromedel. I 

läromedlen introduceras bråk med en cirkel uppdelad i lika delar varav några är skuggade. I 

denna undersökning vill författarna ta reda på huruvida denna ingång är fördelaktig för att 

eleverna ska förstå begreppet bråk. I inledningen görs även antagandet att elever kommer 
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påverkas av att ha arbetat med naturliga tal en längre period innan de introduceras för bråk 

och utifrån detta ställs frågan om eleverna gör misstag då de utför beräkningar med bråk. 

Fem forskningsfrågor presenteras på vilka svar söks med undersökningen:   

1. I bråket ska helheten delas i b lika delar och a delar tagas bort. Om man i stället 

delar helheten i b olika delar, säger då eleverna att detta fortfarande är ett bråk? 

(”In the fraction, the whole must be divided into b equal parts and take away a 

parts. However, in the case of the whole divided into b unequal parts and taken a 

unequal parts, do students still say that this is a fraction?”)  

2. Kan eleverna identifiera motsvarande bråk om de b lika delarna färgas med olika 

färger? (”In case, a whole is divided into b equal parts shaded in various colors, do 

the students identify the corresponding fractions?”) 

3. Har eleverna svårt att addera två bråk om dessa representeras av bilder? (”Do 

students meet difficulties when they add two fractions in the case of the two 

fractions represented by images?”)  

4. Anser eleverna att följande räkning är felaktig: (a/b)/(c/d) = (a/c)/(b/d)? (”In 

dividing two fractions, do students strongly believe that it is not correct to divide 

the numerator of the first one by the numerator of the second one, and the 

denominator of the first one by the denominator of the second one?”) 

5. Adderar eleverna två bråk genom att addera täljarna för sig och nämnarna för sig? 

(”Because of the impact of adding natural numbers, are students wrong to add two 

fractions as follows: the numerator of the first one plus the numerator of the 

second one, and the denominator of the first one plus the denominator of the 

second one?”) 

Frågorna syftar alltså till att undersöka ett antal olika på förhand förväntade missförstånd hos 

eleverna som bland annat att storleken på delarna vid bråkuppdelning inte skulle vara viktig.  

Studiens mål är att hitta svar till dessa frågor. Författarna skriver att detta resultat kommer 

visa på begränsningar i hur bråk lärs ut i böcker samt kommer vara en hjälp för lärare i 

Vietnam att förbättra undervisningskvalitén.  

Undersökningen omfattade 478 elever i årskurs 4 och 5 i Vietnam och innehöll fem 

uppgifter, där varje uppgift var kopplad till en av forskningsfrågorna ovan och bestod av flera 

deluppgifter. De fem frågorna skulle besvaras på 15 minuter. 

Svaren på första frågan visar att många elever missat vikten av att det hela ska delas inte 

bara i ett visst antal delar utan att delarna även ska vara lika stora. Bland annat svarade 40% 

av eleverna att det var sant att bilden i figur 4 visar bråket 
3

5
. 

 

Figur 4. Bilden till fråga 1b. (Loc, Tong & Chau, 2017, s.533). 
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Överlag svarar många elever inkorrekt på flera uppgifter vilket bekräftar att de gör de fel som 

forskningsfrågorna behandlar. 

Slutsatser som dras av studien är att elever gör misstag med att identifiera bråk. Utöver 

detta skriver författarna att, enligt deras åsikt, sker misstagen på grund av att bråk lärs ut till 

eleverna på fel sätt, med bilder i stället för definitioner, att bråk i allmänhet är ett svårt område 

och att eleverna är så vana vid att arbeta med naturliga tal.  

3.2 Analys av artiklarnas resultat 

I analysen av artiklarna har dessa granskats och de delar som behandlar elevers 

begreppsbilder enligt Sfards ramverk har plockats ut. De delar av resultatet som bidrar till att 

besvara frågeställningarna enligt Sfards ramverk presenteras nedan i kategorierna: den duala 

begreppsbilden, som behandlar förekomsten av dessa bilder samt internalisering, 

kondensation och objektifiering som handlar om utvecklingen av begreppsbilder. 

Under läsningen upptäcktes Kierens underkonstruktioner som ett återkommande tema i 

flera artiklar varför även detta resultat presenteras i analysen. 

3.2.1 Den duala begreppsbilden  
I ovan genomgångna studier har visats att elever har både operationella och strukturella bilder 

av bråk. I flertalet artiklar framgår att den operationella begreppsbilden är vanligast 

förekommande hos eleverna. Pantziara och Philippou (2012) visar belägg för att 

begreppsbilden utvecklas från operationell till strukturell. Bland annat skriver de att addition 

av liknämniga bråk var lätt för eleverna vilket tyder på att procedurkunskap utvecklas innan 

begreppskunskap. Men belägg finns även för att de två sidorna av bråk kan vara kognitivt 

separata (Herman et al., 2004). Herman et al. (2004) beskriver att elevernas utveckling till att 

se bråk som ett objekt som går att utföra operationer med kanske inte hänger ihop med deras 

uppfattning av division. Även Bempeni och Vamvakoussi (2015) visar på möjligheten att 

dessa bilder är separata då de beskriver hur procedurkunskap och begreppskunskap kan 

kombineras olika på individuell nivå. På individnivå har de funnit elever som enbart har 

procedurkunskap, elever som har både god procedurkunskap och begreppskunskap samt en 

elev som har hög procedurkunskap men mycket låg begreppskunskap. 

3.2.2 Internalisering, kondensation och objektifiering. 
Enligt Pantziara och Philippou (2012) följer elevers utveckling av begreppsbilder av bråk de 

tre stadierna internalisering, kondensation och objektifiering. De har funnit sex nivåer att 

kategorisera uppgifter och elever som följer denna utveckling. Dessa nivåer finns beskrivna i 

tabell 5 i artikelsammanfattningen ovan. 

I internaliseringsstadiet vänjer sig eleven vid enkla processer. I artiklarna framkommer att 

elever är mest bekväma med representationen cirkel och kan rita denna för att illustrera ett 

bråk. Objektifieringsstadiet kännetecknas bland annat av att kunna växla mellan olika 

processer och representationer vilket dessa elever är långt ifrån. Detta tyder på att dessa elever 

endast har enklare procedurkunskap och befinner sig på internalizeringsstadiet. Om uppgiften 
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till exempel är att representera bråket 
3

5
 utförs följande inlärda steg av eleven: Rita en cirkel, 

dela cirkeln i fem delar, skugga tre delar. Detta är just en process som genomförs och ingen 

direkt förståelse av begreppet krävs. Något som ytterligare pekar mot elevers svårighet att nå 

objektifieringsstadiet och att flertalet elever stannar i internaliseringsstadiet är att de missar 

vikten av att dela cirkeln (eller någon annan modell av helheten) i lika stora delar (Herman et 

al. 2004; Loc, Tong & Chau, 2017).  

3.2.3 Kierens underkonstruktioner 
Som nämnt i bakgrunden kan bråket ha olika betydelser som enligt Kieren (1993) beskrivs 

med fem underkonstruktioner: del-helhet, förhållande, kvot, mått och operator. De artiklar 

som presenteras ovan visar att elevers bilder av bråk ofta är begränsade till någon eller några 

av dessa betydelser. Pantziara och Philippou (2011) visar att elever har lättare med bråk som 

del-helhet än som mått. Med detta som grund uppmanar de till att alla underkonstruktioner av 

bråk bör få lika mycket uppmärksamhet i undervisningen. Även Jigyel och Afamasaga-

Fuata’i (2007) fann att elevers bild av bråk begränsades till just del-helhet. Dock ska det 

framhållas att resultatet även visar att det är svårt att tolka just elevers uppfattning av bråks 

betydelse i kategorier som Kierens underkonstruktioner (Fonger, Tran & Elliott, 2015). Till 

exempel hävdar Fonger et al. (2015) att dessa ibland inte passar in i kategorierna och föreslår 

till exempel bråk som rationella tal som ny kategori. 

När Jigyel och Afamasaga-Fuata’i (2007) undersökte elevers uppfattning av tal-bråkstreck-

tal konstruktionen fann de att vissa elever såg täljaren och nämnaren som två separata heltal 

vilket ledde till svårigheter då de skulle göra beräkningar med bråk. Denna bild av bråket som 

två separata heltal snarare än ett par av tal är en felaktig bild som inte beskrivs av 

bråkbegreppets underkonstruktioner, men det är likväl en bild av bråk som förekommer hos 

elever. 
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4 Diskussion och slutsatser 

Detta kapitel består av en resultatdiskussion som tar upp tänkbara orsaker till motsägelsefullt 

resultat samt problematiserar resultatets delar. Därefter sammanfattas arbetets slutsatser som 

besvarar forskningsfrågorna. Slutligen följer en beskrivning av tänkbara implikationer för 

läraryrket samt idéer för vidare forskning som kommit av arbetet. 

4.1 Resultatdiskusson 

4.1.1 Den duala begreppsbilden 
Det funna resultatet gällande den duala begreppsbilden är inte entydigt, vilket dels kan tänkas 

bero på de olika artiklarnas utgångspunkter. Till exempel finns en viss skillnad i att Bempeni 

och Vamvakoussi (2015) utgår från begreppen procedur- och begreppskunskap och inte från 

Sfards ramverk kring operationell- och strukturell begreppsbild. Det ska även 

uppmärksammas att deras studie är av kvalitativ karaktär med ett litet antal elever. Endast en 

elev visade på hög begreppskunskap i kombination med låg procedurkunskap. Även då detta 

visar på förekomsten av denna typ av begreppsbild så behöver kvantitativa studier göras för 

att visa på hur vanligt förekommande det är. Ett antagande skulle kunna vara att 

begreppsbildens utveckling går från operationell till strukturell i de flesta fall men att 

undantag finns. 

4.1.2 Internalisering, kondensation och objektifiering. 
Resultatet för att internalisering, kondensation och objektifiering är tre stadier som gås 

igenom vid elevers utveckling av begreppsbilder av bråk kommer främst från en artikel. De 

sex nivåerna funna av Pantziara och Philippou (2012), som enligt tabell 5 kan beskrivas bland 

annat med internalisering, kondensation och objektifiering, är ett intressant resultat men 

ytterligare forskning behövs för att bekräfta eller undersöka dessa nivåer vidare, vilket även 

författarna själva framhåller. 

4.1.3 Bråkets fem ansikten och fem underkonstruktioner 
Vad gäller bråkets fem ansikten så har dessa funnits med som bakgrund för arbetet men 

arbetet har inte främst fokuserat mot dessa. Detta då grunden varit att finna och kategorisera 

elevers begreppsbilder utifrån Sfards ramverk. Resultatet har ändå visat på elevers 

uppfattningar enligt kategorier liknande dessa. Dock har artiklarna fokuserat på uppdelningen 

av underkonstruktioner enligt Kieren. Men tolkas dessa resultat i termer av bråkets fem 

ansikten så går det att se antydningar till att elever har lättast att beskriva bråk som en del av 

en hel. Detta ses bland annat av deras representation av bråk som en uppdelad cirkel. Däremot 

visar elever större svårigheter med bråket som tal. Detta av att Pantziara och Philippou (2011) 

visar att elever har svårare med bråk som mått, vilket delvis motsvarar bråket som tal då de 

båda innefattar bland annat bråkets plats på tallinjen. Även bråket som del av helhet kan ses i 

detta resultat. Detta kan till exempel ses som bråk som flera delbara objekt och bråk som 

samling odelbara objekt i Fonger et al. (2015). Däremot säger denna studie inget direkt om 
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elevers bild av bråk som proportion eller andel samt bråket som förhållande. Avsaknaden av 

dessa kan tänkas visa på att dessa sidor av bråk inte får ta lika stor plats vare sig i forskningen 

eller i undervisningen.  

4.1.4 Problematisering av funna artiklar 
Resultatet är baserat på sex artiklar. Tanken var att söka peer review artiklar vilket ger en viss 

kvalitetssäkring. I detta stycke vill jag göra en reflektion över metoder eller formuleringar i en 

av artiklarna som kan ifrågasättas. 

”Identifying the Concept "Fraction" of Primary School Students: The Investigation in 

Vietnam” (Loc, Tong & Chau, 2017) är en studie med intressanta metoder och elevsvar som 

bidrar till förståelsen av elevers begreppsbilder. Dock kan ett antal punkter i artikeln 

ifrågasättas vilka ger ett mindre trovärdigt intryck i författarnas analyser av sitt resultat. 

Forskningsfrågorna som ska besvaras är av en sådan karaktär att de går att besvaras med ja 

eller nej, vilket vanligtvis inte är önskvärt (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). 

Som beskrivet i resultatet påstår författarna att resultatet på studien kommer visa på 

begränsningar i hur bråk lärs ut i böcker samt vara en hjälp för lärare i Vietnam att öka 

kvalitén på undervisningen. Då studien inte görs av olika undervisningsmetoder eller 

läromedel kan det vara svårt att veta att detta faktiskt skulle bli resultatet. Metoden 

undersöker elevers missuppfattningar men säger inte nödvändigtvis något om orsaken till 

dem. På denna grund kan även författarnas slutsatser vara problematiska. 

4.2 Slutsatser 

Ur resultatet kan följande slutsatser dras som svar på arbetets frågeställning. Dessa punkter 

kan även ses som en hjälp för lärare och blivande lärare att förstå elevers bilder av bråk. 

• Den operationella bilden av bråk är vanligast förekommande bland elever. 

• Elever har i allmänhet svårt att nå fram till en strukturell begreppsbild av bråk, men 

undantag finns. 

• Bråk och division kan vara två kognitivt separata begrepp hos eleverna. 

• De tre stadierna internalisering, kondensation och objektifiering beskriver generellt 

elevers utveckling av begreppsbilden av bråk. Objektifieringsstadiet är för flertalet 

elever mycket svårt att nå. 

• I relation till beskrivningen av bråkets fem ansikten är elevers bilder av bråk oftast 

begränsade till en eller två av dem, nämligen bråket som en del av en hel, eller bråket 

som en del av ett antal.  

4.3 Implikationer för läraryrket 

I lärarens roll ingår bland annat att bedöma elevers kunskaper varför tolkningen av 

begreppsbilder blir en viktig kunskap. Detta arbete kan hjälpa lärare att förstå vilka bilder 

elever ofta har av bråk. Kunskap om elevers förkunskaper och begreppsbilder kan ligga till 

grund för planering av undervisning om bråk. 

Att elever så ofta saknar en strukturell bild bör ge lärare motivation till att utforma sin 

undervisning på ett sådant sätt att elever ges förutsättningar att utveckla den strukturella 
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bilden av bråktal. Pantziara och Philippou (2012) hävdar just att läroböcker och undervisning 

kan bidra till en acceleration för eleverna mellan stadierna. Målet bör vara att guida eleverna 

från internalisering och vidare till kondensation för att till sist nå objektifiering. 

Vidare visas i denna studie att elevers bilder av bråk är begränsade till mestadels två av 

bråkets fem ansikten. Därför bör undervisningen utformas så att bråkets övriga ansikten får ta 

mer plats. 

Pantziara och Philippou (2012) visar även att representationer är viktiga för eleverna och 

lärare bör ta detta till sig och använda sig av olika representationer samt lära ut olika 

tillvägagångssätt för att lösa en uppgift. 

4.4 Idéer för vidare forskning 

Slutsatser av denna studien är bland annat att den strukturella begreppsbilden av bråk ofta 

saknas hos elever. Med detta som bakgrund skulle det vara intressant att undersöka vilka 

undervisningsmetoder eller förklaringsmodeller som skulle kunna bidra till att fler elever 

utvecklar en sådan begreppsbild. Undervisningsmetoder som främjar elevers 

begreppskunskaper och utvecklingen av den strukturella begreppsbilden skulle vara ett 

lämpligt ämne för en litteraturstudie då det vid sökningarna i detta arbete visat sig finnas 

forskning kring detta. 

Då inga svenska studier funnits att tillgå för detta arbete så är det en öppning för vidare 

forskning. Ett produktionsarbete kan göras för att undersöka några svenska elevers 

begreppsbilder av bråk. För en sådan forskning kan denna studie ligga som grund både som 

bakgrund och stöd vid val av metoder. 
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