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Abstrakt 

Denna systematiska litteraturstudie syftar till att med hjälp av forskning identifiera 

avgörande faktorer för framgångsrika undervisningsstrategier av stambråk i 

grundskolans matematikundervisning. Studien baseras på elva vetenskapliga artiklar 

som bearbetats systematiskt med hjälp av innehållsanalys för att besvara forsknings-

frågorna om vilka avgörande faktorer som forskningen visar för undervisningen av 

stambråk samt vilka framgångsrika undervisningsstrategier som finns. Forskningen 

visar att areamodellen som representationsform dominerar undervisningen av bråk 

vilket innebär att stambråk får lite plats i undervisningen. Stambråket är en viktig del 

för att kunna tillägna sig avgörande faktorer av bråk. Resultatet visar att en 

undervisning med linear measurement (linjära representationsformer) betonar 

stambråkets roll som tolkningsverktyg för att kunna jämföra andra bråk samt det 

omvända förhållandet där en större nämnare utgör en mindre andel. Resultatet visar 

också att undervisningen av stambråk etablerar grundläggande principer för rationella 

tal och mer avancerade matematiska områden som proportionalitet och algebra. 

Därmed är lärares val av undervisningsstrategier och representationsformer samt 

deras kunskaper inom dessa områden vitala för vad eleverna kan tillägna sig i 

samband med bråkundervisningen. 

Nyckelord 

Stambråk, bråk, avgörande faktorer, undervisningsstrategi, partitive unit fraction 

scheme, splitting, inverse order relationship, concept image 
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1 Inledning  

Intresset för det matematiska området bråk uppstod i samband med bråk-

undervisningen på lärarutbildningen. Det visade sig vara ett problematiskt område för 

såväl studenter som för undervisande lärare. Svårigheterna yttrade sig främst i 

samband med att se bråken som enskilda enheter, så kallade stambråk. Förmågan att 

förklara, att stambråk används som referensram för att navigera sig mellan andra bråk, 

för studenterna på ett begripligt sätt uteblev. Vidare konstaterades via en 

litteratursökning att forskningsområdet gällande stambråk var begränsat. Därmed 

kunde vårt intresse även fylla ett syfte i ett forskningssammanhang.  

Det matematiska området bråk tenderar att skapa problem i matematik-

undervisningen i grundskolan för såväl elever som lärare. Svårigheterna kring bråk 

och stambråk har en global historisk förankring vilket innebär att det är en 

återkommande problematik både internationellt och i Sverige. Ett undantag påvisas 

dock inom några östasiatiska nationer där elever i grundskolan har utvecklat goda 

förhållningssätt till operationer inom bråk. Detta innebär att elever inte har svårt att 

tillägna sig kunskaper, utan problematiken berör istället det faktum att bråk måste 

undervisas så att det blir mottagligt (Zhang, Clements & Ellerton 2014b). 

I det centrala innehållet för grundskolans årskurser 1–6 i läroplanen berörs naturliga 

tal samt enkla tal i bråkform i vardagliga situationer som en del matematik-

undervisningen ska behandla (Skolverket 2019). Enligt kommentarmaterialet till 

kursplanen i matematik uttrycks att elever i de lägre årskurserna tenderar att visa 

intresse för rationella och reella tal men att det är “...upp till läraren att avgöra om 

dessa ska ingå även i de yngre elevernas utforskningar av tal.” (Skolverket 2017:12). 

Således råder en diskrepans mellan det som ska behandlas i kursplanen för matematik 

och att läraren avgör i hur stor utsträckning yngre elevers utforskning genomförs. Det 

råder konsensus inom forskning om bråk att en djupgående förståelse för stambråk 

stimulerar den matematiska utvecklingen för proportionalitet, rimlighet och 

algebraiskt tänkande (t.ex. Cortina, Visnovska & Zuniga 2014; Norton & Wilkins 

2013). Därmed utgör stambråk en grundläggande komponent för andra områden inom 

matematik och lärares kunskaper och begränsningar om stambråk blir avgörande för 

hur undervisningen utformas. 

Eftersom stambråk utgör en problematik för såväl lärare som elever, ställde vi oss 

frågan hur undervisningen kan bedrivas för att eleverna ska utveckla en förståelse. I 

förlängningen blir det därmed intressant att undersöka hur undervisningen kan 

utformas för att förebygga att svårigheter uppstår. Utifrån studiens första 

frågeställning ämnas att belysa avgörande faktorer för undervisningen som i sin tur 

förklarar vilka aspekter som elever behöver utveckla och lärare vara medvetna om i 

samband med undervisningen av stambråk. Utifrån dessa faktorer ämnar studiens 

andra frågeställning belysa framgångsrika undervisningsstrategier som gör 

undervisningen av stambråk tillgänglig och begriplig för elever.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att med hjälp av forskning identifiera 

avgörande faktorer för framgångsrika undervisningsstrategier av stambråk i 

grundskolans matematikundervisning. Följande frågeställningar besvaras i studien: 

• Vilka är de avgörande faktorer som forskningen visar för undervisningen av 

stambråk? 

• Vilka undervisningsstrategier är enligt forskningen framgångsrika vid 

undervisningen av stambråk? 
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3 Begrepp 

Detta kapitel inleds med en kort översikt och definition av bråk (3.1) för att senare 

definiera viktiga begrepp som används i denna systematiska litteraturstudie (3.2). 

3.1 Generellt om bråk 
Precis som titeln till denna systematiska litteraturstudie signalerar är begreppet bråk 

(fractions) användbart inom såväl formella som informella sammanhang. Ordets 

innebörd kan därmed skapa förvirring redan innan begreppet används i formella 

sammanhang som i matematikundervisningen. Exempelvis kan bråk användas då 

meningsskiljaktigheter uppstår mellan elever men också då det uttrycks som “endast 

en bråkdel av befolkningen röstade för…” där bråkdel istället innebär en liten del av 

helheten. Med andra ord behöver elever kunna särskilja begreppets olika innebörder 

med avseende på kontexten (Lamon 2007). 

Formellt definieras bråk som ett uttryck av formen  𝑎
𝑏⁄ . där a kallas för täljare och b 

för nämnare. Bråk kategoriseras under rationella tal tillsammans med exempelvis 

decimaltal (Kiselman & Mouwitz 2008; Lamon 2007). Bråk innefattar flera olika 

aspekter som: en del av en helhet; en division; ett resultat av en division (kvoten); en 

punkt på en tallinje; en enhet; en kvantitet; ett förhållande och en operator (National 

Council of Teachers of Mathematics 2000; Lamon 2007).  

Elever ska inledningsvis möta bråk i undervisningen med de begrepp de möter i sin 

vardag (exempelvis “hälften”). Med detta tillägnar sig eleverna aspekten av att se bråk 

som en del av en helhet vilket innebär att förstå hur en helhet kan delas i lika stora 

andelar. I senare åldrar förväntas eleverna tillägna sig ytterligare aspekter av 

konceptet bråk. De ska kunna se bråk som en division och ett resultat av en division 

(3 ÷ 5 = 3 5⁄ ). En annan aspekt berör kunskapen att se ett bråk som en enhet (ett mått) 

samt kunna placera det på en tallinje. Detta innebär att samma sträcka (exempelvis 

mellan 0 och 1 på en tallinje) kan variera i antal andelar beroende på delarnas storlek. 

Aspekten att kunna se bråk som en operator innebär att kunna uppfatta ett bråk som 

ett tal för sig. Därmed kan elever använda bråket som en faktor i en multiplikation 

eller en kvot i en division (3
4⁄  av 12 = 9). Bråk kan även användas för att beskriva ett 

förhållande mellan storleken av två mängder, exempelvis: det går två lärare på varje 

grupp av tio elever (National Council of Teachers of Mathematics 2000). 

En del av den problematik som berör undervisningen och inlärningen av bråk handlar 

om att bråk kan tolkas på alla de sätt som ovan beskrivits. För att elever ska utveckla 

ett bra förhållningssätt till konceptet krävs en varierad undervisning som inkluderar 

alla aspekter (National Council of Teachers of Mathematics 2000). Utöver detta 

påvisas en problematik där bråk generellt tolkas med hjälp av sin förförståelse av de 

naturliga talen. Vilket resulterar i missuppfattningen av 1
3⁄  är större än 1 2⁄  eftersom 3 

är ett större tal än 2 (Cortina, Visnovska & Zuniga 2014). 
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3.2 Begreppslista 

Avgörande faktorer 

Avgöra definieras som att fastställa något med en viss säkerhet (Svenska Akademien 

2009c). Faktor definieras i sin tur som en medverkande kraft, omständighet eller 

viktig beståndsdel (Svenska Akademien 2015). I studien definieras begreppet 

avgörande faktorer som att utifrån forskning kunna fastställa vilka omständigheter 

och beståndsdelar i undervisningen av stambråk som är avgörande för såväl elever 

som för lärare. 

Stambråk 

Med begreppet stambråk avses i studien de bråk som har täljaren 1 (1
2⁄  1 3⁄ ) och kan 

användas för att tolka andra bråk med samma nämnare (3
2⁄  4 3⁄ ) (Kiselman & 

Mouwitz 2008). 

Undervisningsstrategi 

Undervisning definieras som förmedling av kunskaper i en organiserad form som 

exempelvis skola (Svenska Akademien 2009a). Strategi definieras i sin tur som en 

långsiktig och övergripande plan (Svenska Akademien 2009b). I studien avser 

undervisningsstrategi på vilka sätt undervisningen av stambråk kan organiseras och 

utföras för att eleverna ska nå goda kunskaper. 

Representationsformer 

I studien avses med representationsformer de fem uttrycksformer som förekommer 

inom matematiken: manipulativt material, vardagliga matematiska samband, bild, 

muntligt och skrivet språk samt matematiska symboler (Grevholm 2014). 

Partitive unit fraction scheme (PUFS) 

Kognitivt schema som elever bör utveckla i samband med undervisningen av bråk. 

PUFS består av förståelsen för att ett bråk kan delas upp (partitioning) och sedan 

upprepas (iterating) det antal gånger som ryms i helheten. En elev som har utvecklat 

ett PUFS har förmågan att benämna stambråket utefter dess antal upprepningar 

(1
3⁄  benämns som en tredjedel eftersom det kan upprepas tre gånger för att utgöra en 

hel). Det innebär även att eleven förstår att stambråket som del blir mindre då 

nämnaren är större (inverse order relationship) (Wilkins & Norton 2011; 2018; 

Norton & Wilkins 2013). 

Partitioning 

Förmågan att kunna dela upp en helhet i lika delar. Exempelvis att dela en pizza 

mellan fyra personer och se att vardera personen får 1 4⁄  (McClosky & Norton 2009).  

Iterating 

Förmågan att kunna upprepa ett stambråk och se att de tillsammans bildar ett bråk. 

Exempelvis att upprepa 1
5⁄  tre gånger och förstå att det blir 3

5⁄ . Alltså, stambråk 

används för att tolka andra bråk med samma nämnare (McClosky & Norton 2009). 

Splitting 

Splitting är en mental operation precis som partitioning och iterating vilket innebär 

att partitioning och iterating utförs simultant. En uppgift kräver att splitting behärskas 

är: “Denna sträcka är tre gånger så lång som din, rita din sträcka.”. Splitting utgör 
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således ett operativt stadie i de mer avancerade matematiska schemana och påvisar 

en stark förståelse för stambråkets roll (McClosky & Norton 2009; Wilkins & Norton 

2011; 2018). 

Inverse order relationship (IOR) 

Innebär det omvända förhållandet mellan ett stambråk och dess storlek. För naturliga 

tal gäller att ett senare tal i talordningen är större än det föregående (4 är större än 3). 

För stambråk gäller ett omvänt förhållande där ett större tal i nämnaren leder till en 

mindre del (1
3⁄  är mindre än 1 2⁄ ) (Cortina, Visnovska & Zuniga 2015). 

Concept image 

Concept image används för att beskriva alla de kognitiva strukturer som associeras 

med ett visst område. Till detta tillskrivs alla de mentala bilder, egenskaper och 

processer som berör det specifika området. Strukturen byggs upp av erfarenheter och 

ändras då en individ möter ny stimulans samt når en ökad mognadsgrad (Tall & 

Vinner 1981:152). I studien används genomgående det engelska begreppet concept 

image då den svenska översättningen mental begreppsbild inte är verksam som en 

fullständig synonym. 
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4 Metod 

I kapitlet redovisas metoden för denna systematiska litteraturstudie. Inledningsvis 

definieras vad en systematisk litteraturstudie är för att senare behandla 

litteratursökning, urval, analysmetod och etiska överväganden.   

4.1 Systematisk litteraturstudie 
En systematisk litteraturstudie är en studie av den forskning som har publicerats inom 

ett visst område och ska sträva efter att ge en heltäckande och transparent bild med 

god kvalité. The Campbell Collaboration, en organisation som inriktar sig på 

evidensbaserad forskning, har utarbetat fyra kriterier för vad en systematisk 

litteraturstudie ska inkludera. Det första kriteriet uttrycker att metod, sökning och 

urval ska vara tydligt beskrivna. Vidare avser kriterierna att studiens litteratursökning 

bör omfattas av en sökstrategi och att det finns en systematisk kodning av all 

inkluderad forskning. Utöver dessa bör studien även inkludera en metaanalys där 

resultatet vägs samman (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013). 

4.2 Litteratursökning och urval 
I studiens inledande skede utfördes en litteratursökning i ERIC som är en databas för 

pedagogik och psykologi.  Sökordet “unit fraction*” kombinerades med följande 

sökord; AND “Mathematics Education” OR “Mathematics Instruction” OR 

“Mathematics” OR “Mathematics Activities” OR “Mathematics Teachers”. 

Sökningen gav 39 träffar. I nästa steg genomfördes samma sökning med 

avgränsningarna peer-reviewed, fulltext samt publikationer mellan åren 2010–2019. 

I sökningen begränsades även urvalet till att endast behandla forskning som berör 

skolåldrarna “Elementary Education” OR “Intermediate Grades” OR “Grade 4” OR 

“Grade 5” OR “Grade 6”, vilket gav 17 träffar. Samtliga 17 abstracts lästes ingående 

samt bedömdes utefter deras relevans i relation till studiens syfte och frågeställningar. 

Detta resulterade i 11 relevanta artiklar. En litteratursökning genomfördes även i 

SwePub som är en databas med vetenskapliga publikationer från svenska lärosäten. 

Sökorden “unit fraction*” AND “math*” kombinerades med avgränsningarna peer-

reviewed samt publikationsåren 2010–2019. Detta gav två resultat och efter 

genomläsning av abstract uteslöts dessa på grund av att de var irrelevanta i förhållande 

till syfte och frågeställning. 

Ett inkluderingskriterium som har använts är att endast publikationer på svenska och 

engelska utgjort materialet för denna systematiska litteraturstudie vilket motiveras 

med att dessa språk behärskas väl av författarna. Vidare kriterier för inkludering är 

att forskningen har publicerats mellan åren 2010–2019, samt att den ska vara peer-

reviewed. Dessa kriterier valdes för att studien skulle behandla den senaste kritiskt 

granskade forskningen. Utöver ovanstående kriterier har en ämnesinkludering varit 

avgörande för urvalet av artiklar. Det vill säga, forskningsartiklarna ska innehålla 

resonemang om bråk, stambråk samt elever och lärares kunskaper inom dessa 

områden. Exempelvis har en artikel exkluderats, då den fokuserade på elever med 

inlärningssvårigheter där bråk utgjorde en del av en lektionssekvens men inte var 

huvudfokus i artikeln (Hunt, Tzur & Westenskov 2016). 
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4.3 Analysmetod  
Den analysmetod som används i denna systematiska litteraturstudie är en 

innehållsanalys. Det innebär ett systematiskt klassificerande av artiklarnas innehåll 

med hjälp av ett kategoriseringsschema, se bilaga 2 (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström 2013). Schemat inbegriper teoretiska utgångspunkter samt litteratur-

studiens forskningsfrågor “Vilka strategier är enligt forskningen framgångsrika vid 

undervisningen av stambråk?” och “Vilka är de avgörande faktorer som forskningen 

visar för undervisningen av stambråk?”. Innehållsanalysens styrka vilar främst på att 

innehållet av texten kan analyseras av andra forskare utifrån samma klassifikationer. 

Således utgör detta även en begränsning då delar av texten lyfts ur sin ursprungliga 

kontext och därmed kan författarens intentioner misstolkas (Denscombe 2016). 

4.4 Etiska överväganden 
När en systematisk litteraturstudie genomförs är det grundläggande att etiska 

överväganden präglar dess utformning. Ett sådant övervägande innefattar att samtliga 

artiklar, som studien bygger på, ska vara kritiskt granskade genom att vara peer-

reviewed. Utöver detta finns en tydlig framskrivning av metodologin. I artiklarna har 

informanter gett sitt skriftliga medgivande till deltagande. Därmed efterföljs de 

forskningsetiska principerna informations-kravet, samtyckeskravet och nyttjande-

kravet (Vetenskapsrådet 2011). För konfidentialitetskravet har samtliga vetenskapliga 

artiklar använt alternativa namn för att avidentifiera respektive informants identitet 

samt undvika spridning av personliga uppgifter. Enligt Vetenskapsrådet (2017) kan 

informanter antingen anonymiseras alternativt pseudonymiseras. Vid anonymisering 

kodas identiteten med en tillhörande nyckel och vid pseudonymisering saknas en 

systematik för detta. I samband med att forskningsartiklarna utför för- och eftertester 

är det rimligt att anta att konfidentialiteten har erhållits via anonymisering. Detta 

framgår dock inte av metodologin i de artiklar som inkluderas i denna systematiska 

litteraturstudie. 

Ytterligare ett etiskt övervägande berör vetenskaplig oredlighet vilket innebär 

handlingar i samband med forskning som leder till felaktiga, alternativt vilseledande 

uppgifter, om såväl resultat som personliga insatser. Till detta tillskrivs exempelvis 

plagiat och förvanskningar som minskar tilltron till forskningen (Vetenskapsrådet 

2017). I den här systematiska litteraturstudien strävar författarna efter att aktivt 

förebygga att felaktiga tolkningar av forskningsartiklarna förekommer. 

Innehållsanalysen är ett verktyg för detta, då det är ett sätt att analysera det skrivna 

ordet, som bygger på vad som uttryckligen står i texten med avsaknad av personliga 

inferenser. 
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4.5 Litteraturlista 

Författare Artikelnamn Publicering Sammanfattning 

Zhang, 

Clements 

& Ellerton 

(2014a) 

Enriching student 

concept images: 

Teaching and 

learning fractions 

through a multiple-

embodiment 

approach 

Mathematics 

Education 

Research 

Journal 

Undersöker hur elevers inre 

representationer av stambråken 1
2⁄  

1
3⁄  1 4⁄   förändrades när de deltog i 

undervisning som baseras på att 

belysa olika representationer av 

bråk. 

Cortina, 

Visnovska 

& Zuniga 

(2014) 

Unit fractions in the 

context of 

proportionality: 

supporting students' 

reasoning about the 

inverse order 

relationship 

Mathematics 

Education 

Research 

Journal 

Analyserar ett 

klassrumsexperiment där 

introduktionen av stambråk och 

proportionalitet sammanfaller. 

Centralt för experimentet är att 

kunna se ett stambråk som en egen 

enhet och inte endast som en del av 

en helhet. 

Norton & 

Wilkins 

(2013) 

Supporting 

Students’ 

Constructions of the 

Splitting Operation 

beskrivs hur den 

mentala processen 

Splitting 

COGNITION 

AND 

INSTRUCTION 

I artikeln beskrivs hur den mentala 

processen splitting påverkar hur 

elever kan utveckla ett algebraiskt 

tänkande samt en djupgående 

begreppsförståelse för bråk. 

Zhang, 

Clements, 

Ellerton & 

Nerida 

(2015) 

Engaging students 

with multiple 

models of fractions 

Teaching 

Children 

Mathematics 

Författarna argumenterar att 

förståelsen för stambråken 1
2⁄  1 3⁄  

1
4⁄   är avgörande för att elever i 

grundskolan ska utveckla en god 

taluppfattning. I artikeln beskrivs 

multimodala aktiviteter för att 

utveckla en förståelse av 

stambråken. 

Tzur & 

Hunt 

(2015) 

Iteration: Unit 

Fraction 

Knowledge and the 

French Fry Tasks 

Teaching 

Children 

Mathematics 

Författarna menar att en 

undervisning av bråk som utgår 

från areamodellen sällan utvecklar 

en förståelse för rationella tal. 

Undervisning som istället 

fokuserar på att överföra elevers 

kunskaper i multiplikation, till att 

upprepa stambråk, ger en djupare 

förståelse för rationella tal. 

Zhang, 

Clements 

& Ellerton 

(2014b) 

Conceptual 

mis(understandings) 

of fractions: From 

area models to 

multiple 

embodiments 

Mathematics 

Education 

Research 

Journal 

Undersöker hur 40 elevers 

kunskaper om stambråk 

utvecklades när undervisningen 

utgår från att presentera dem med 

olika representationsformer. 

Resultatet visade en markant 

förbättring av elevernas concept 

image av stambråk samt förmågan 

att resonera.  
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Cortina, 

Visnovska 

& Zuniga 

(2015) 

An Alternative 

Starting Point for 

Fraction Instruction 

International 

Journal for 

Mathematics 

Teaching and 

Learning 

Analyserar huruvida en alternativ 

undervisningsstrategi för bråk visar 

sig vara bärande. Den jämförs mot 

att uteslutande undervisa med 

areamodellen och fraction as 

fracturer. 

Perry & 

Lewis 

(2017) 

How Can Students 

Learn Fraction 

(De)Composition? 

Teaching 

Children 

Mathematics 

Undersöker elevers förståelse av 

två CCSSM (Common Core State 

Standard for Mathematics). Dels 

att kunna förstå bråk som enheter 

och dels att kunna se hur bråk är 

uppbyggda av stambråk. 

Lewis & 

Perry 

(2013) 

Lesson Study with 

Mathematical 

Resources: A 

Sustainable Model 

for Locally-led 

Teacher 

Professional 

Learning 

Mathematics 

Teacher 

Education and 

Development 

Undersöker kompetensen gällande 

bråk hos två grupper av lärare. Den 

ena gruppen blir utbildade i hur 

undervisningen kan bedrivas och 

den andra utgör kontrollgrupp. 

Wilkins & 

Norton 

(2011) 

The Splitting Loope Journal for 

Research in 

Mathematics 

Education 

Undersöker hypotesen för huruvida 

splitting är avgörande för en 

avancerad förståelse av bråk.  

Wilkins & 

Norton 

(2018) 

Learning 

progression toward 

a measurement 

concept of fractions 

International 

Journal of 

STEM 

Education 

Resultatet visar att elever behöver 

få möjlighet att delta i 

undervisning som berör iterating 

och partitioning som är 

grundläggande för en djupare 

förståelse av bråk. 

Tabell 1: Utvalda artiklar  
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5 Resultat och Analys 

I följande kapitel presenteras det resultat som framkommit utifrån forskningsfrågorna. 

Inledningsvis behandlas de teoretiska perspektiven för de inkluderade artiklarna i 

denna systematiska litteraturstudie (5.1). Vidare besvaras de båda forskningsfrågorna 

utifrån de teman som framkommit i samband med läsningen av litteraturen (5.2 och 

5.3). 

5.1 Teoretiska utgångspunkter 
Denna systematiska litteraturstudie baseras på elva forskningsartiklar varav nio utgår 

från ett kognitivt perspektiv. Det innebär att individens mentala strukturer är centrala 

och är oberoende av ett socialt sammanhang (Säljö 2014). I två av artiklarna riktas 

kritik mot att uteslutande använda ett kognitivt perspektiv. De kompletterar detta med 

en kontext som har sitt ursprung i Freudenthals fenomenologiska forskning, vilket 

innebär att bråk betraktas som ett fenomen, och beskrivs närmare i kapitel 5.1.2 

(Cortina, Zuniga & Visnovska 2014; 2015). I följande två avsnitt presenteras de båda 

teoretiska perspektiv som framkommer i artiklarna. 

5.1.1 Kognitivt perspektiv 

De artiklar som bygger på ett kognitivt perspektiv tenderar att belysa liknande tematik 

i form av innehåll och återkommande begrepp. Ett tydligt framträdande begrepp är 

scheman som utgörs av mentala strukturer inom individer. Scheman har aktualiserats 

av Piaget och Glaserfeldts tidigare forskning och har implementerats för att analysera 

hur elever i grundskolan utför mentala operationer i samband med bråk och stambråk 

(Wilkins & Norton 2018; Säljö 2014; Philips & Soltis 2014). Scheman beskrivs som 

en tredelad mental struktur som innefattar en trigger, något som aktiverar schemat - 

mental operations, ett utförande enligt det aktiverade schemat - expected result, ett 

förväntat resultat (Wilkins & Norton 2011; 2018). Det är genom att beakta elevers 

scheman, som lärare och forskare kan förklara och förstå elevers omedvetna 

handlingar (McCloskey & Norton 2009).  

Ett specifikt schema, partitive unit fraction scheme (PUFS), behandlar de mentala 

operationerna partitioning (dela upp) och iterating (upprepa) vilka är grundläggande 

för att utveckla den simultana processen av de båda som kallas splitting (Norton & 

Wilkins 2013). Artiklarna menar att det finns begränsningar med en undervisning som 

endast omfattar bråkundervisning med areamodellen, då detta inte leder till mer 

utvecklade resonemang om bråk (Norton & Wilkins 2013; Tzur & Hunt 2015; Zhang, 

Clements & Ellerton 2014a). Ett välutvecklat PUFS innebär ett mer omfattande sätt 

att betrakta bråk på. Stambråk kan hjälpa elever att förstå tal som 6 4⁄  där areamodellen 

inte är tillräcklig. Utöver detta kan PUFS stimulera mer djupgående algebraiska och 

proportionella resonemang (Tzur & Hunt 2015).  

Ett annat återkommande begrepp är concept images som innebär de kognitiva 

strukturer hos en individ som är associerade med ett specifikt begrepp. Det vill säga 

alla de mentala bilder, processer och associationer som tillhör begreppet (Zhang, 

Clements & Ellerton 2014a). För att etablera en god concept image av stambråk 

används Dienes dynamical principle. Det innebär att för att kunna abstrahera 

matematik och bygga upp en concept image måste barn få konstruera och erfara 

matematiska idéer innan de kan förväntas generalisera och abstrahera dem. Dienes 
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dynamical principle utgår från de olika stadierna: the play stage, the game stage, the 

representation stage, the symbolization stage och the formalization stage (Zhang, 

Clements & Ellerton 2014b; 2015).  

I två av artiklarna analyseras lärares uppvisade kunskaper i bråk men det framgår inte 

tydligt vilket teoretiskt perspektiv som antagits. Piagets kognitiva perspektiv inriktar 

sig på hur individen konstruerar sin egen verklighet genom att bygga upp (assimilera) 

eller ändra (ackommodera) scheman allt eftersom ny information tillkommer (Säljö 

2014). Dessa artiklar fokuserar tydligt på ett individuellt lärande och utesluter social 

kontext. Dessutom nämner författarna begreppen assimilera och ackommodera vilket 

även det tyder på att de haft ett kognitivt perspektiv som teoretisk utgångspunkt 

(Lewis & Perry 2013; Perry & Lewis 2017). 

5.1.2 Fenomenologiskt perspektiv 

Cortina, Zuniga och Visnovska (2015) menar att som motvikt till tidigare nämnd 

forskning, behöver det kognitiva perspektivet kompletteras med den sociala kontext 

där konstruktionen av bråk uppstår. De riktar kritik mot att enbart studera kognitiva 

strukturer hos elever eftersom individuella tankeprocesser samt sociala och kulturella 

skeenden är beroende av varandra. Därmed betraktas individuell kognition som social 

och sociala processer som genomgående kognitiva. 

Elever uppfattar begrepp inom matematik på olika sätt och inlärning sker med olika 

typer av stöd. Detta synsätt baseras på Freudenthals forskning som antar ett tydligt 

fenomenologiskt perspektiv (Freudenthal 2002) där bråk betraktas som ett fenomen i 

det sammanhang det uppstår. Han uttrycker följande: 

Our mathematical concepts, structures, ideas have been invented as tools to 

organize the phenomena of the physical, social and mental world. 

Phenomenology of a mathematical concept, structure, or idea means describing 

it in its relation to the phenomena for which it was created, and to which it has 

been extended in the learning process of mankind,… (Freudenthal 2002: 9) 

I sin forskning identifierar Freudenthal två sidor av fenomenet bråk. Den ena 

karaktäriserades av en helhet delas i lika stora delar, vilken benämns som fraction as 

fracturer (FAF). Den andra uttrycks som fraction as a comparer (FAC) vilket innebär 

att ett bråk kan användas för att jämföra objekt som är separerade från varandra. Med 

FAC menar författarna, i två av studiens artiklar, att med ett utarbetat lektionsupplägg 

kan stambråk betraktas som tal som står för en dels storlek. På så vis hänvisar 

stambråken till det antal upprepningar som en enhet skulle kräva för att kunna skapa 

en helhet (Cortina, Zuniga & Visnovska 2014). 

5.2 Avgörande faktorer 
I avsnitt 5.2 redovisas resultatet för forskningsfrågan: “Vilka är de avgörande faktorer 

som forskningen visar för undervisningen av stambråk?”. De avgörande faktorerna 

presenteras utifrån de teman som framträder i denna systematiska litteraturstudies 

artiklar. 
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5.2.1 Linear measurement 

Bråk är ett område inom matematiken som generellt utgör svårigheter. Lewis och 

Perry (2013) ämnar att med sin studie utveckla kompetensen för bråk hos 

amerikanska lärare. De beskriver att fyra av fem lärare uppfattar sina kunskaper om 

bråk som otillräckliga vilket innebär att endast en av fem anser sig tillräckligt 

kompetent för att undervisa i bråk. Elevers förmåga att utföra partitioning (dela upp 

en helhet) av bråk och iterating (upprepa delen) av stambråk är beroende av vilka 

representationsformer och läromedel de möter i undervisningen. Därmed är lärarens 

val av dessa avgörande för att eleverna ska förstå att bråk består av upprepade 

stambråk (Lewis & Perry 2013; Perry & Lewis 2017).  

Utöver att kunna förstå hur ett bråk är uppbyggt visar elever svårigheter med att se 

bråk som egna tal som utgör en mängd och inte endast delar som representeras av ett 

objekt. Detta uttrycks då elever ombeds att placera 2 3⁄  på en tallinje och menar att det 

inte går. De tolkar 2
3⁄  som två av tre delar och de kan inte placeras på en tallinje. 

Vidare uttrycks svårigheter med att förstå att ett stambråk med ett större tal i 

nämnaren är en mindre del av helheten (inverse order relationship); veta vad som 

utgör en helhet (1
2⁄  meter inte är detsamma som 1

2⁄  km trots att de uttrycks med 

samma bråk); att förstå sambandet mellan täljare och nämnare (3
4⁄  anses mindre än 

4
9⁄  för att 4 är ett större tal än 3) och slutligen att bråk kan representera kvantiteter 

som är större än 1 (Lewis & Perry 2013). 

Enligt Lewis och Perry (2013) grundas ovan nämnda svårigheter i ett begränsat 

omfång av representationsformer i undervisningen. Istället förespråkas en 

undervisning där vanligt förekommande representationsformer kompletteras med 

linear measurement. Det innebär att bråk representeras med utgångspunkt i längder 

eller tallinjer. Elever får därmed möjligheten att tänka på bråk som “hur mycket” eller 

“hur långt” istället för “hur många bitar” vilket areamodellen kan bidra till (Lewis & 

Perry 2013; Perry &. Lewis 2017). 

5.2.2 Utvecklande av kognitiva scheman (partitive unit fraction scheme)  

Otillräckliga kunskaper av bråk utgör en avgörande faktor till varför elever innehar 

svårigheter att bemästra komplexa matematiska områden som exempelvis algebra. 

Att stödja utvecklingen av elevers partitive unit fraction scheme (PUFS) kan spela en 

avgörande roll för att etablera goda kunskaper av bråk (Norton & Wilkins 2013). 

Utifrån ett kognitivt perspektiv utvecklas elevers kunskaper i bråk genom tillägnande 

av kognitivt scheman som följer en hierarkisk ordning (Norton & Wilkins 2013; 

Wilkins & Norton 2011; 2018; Tzur & Hunt 2015). I tabellen nedan beskrivs dessa 

scheman mer ingående. 

Schema Förklaring 

Equipartitioning 

scheme/part-

whole scheme 

(EPS) 

Utgör den första nivån i denna hierarkiska ordning och är det schema 

som flest elever utvecklar först vid undervisning av bråk. Schemat 

etablerar en grund för att tolka bråk som en helhet som delas in i 

mindre delar. Det utvecklas vid undervisning av olika modeller av 

areor, exempelvis när cirklar eller rektanglar skuggas. 

Partitive unit 

fraction scheme 

(PUFS) 

Utgör den andra nivån och består av förståelsen för att ett bråk kan 

delas upp i stambråk (partitioning) och sedan upprepas (iteration) det 

antal gånger som ryms i helheten. Dessutom benämns stambråket 
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utefter dess antal upprepningar samt att eleven behärskar förståelsen 

av stambråket som del blir mindre då nämnaren är större (inverse 

order relationship). 

Measurement 

scheme for 

proper fraction 

(MSPF) 

Utgör den tredje nivån och består i en generalisering av den 

föregående. Det innebär att eleven kan tolka bråk som exempelvis 3
5⁄  

utifrån stambråket 1 5⁄  genom att upprepa (iteration) detta tre gånger till 

en sammansatt del. Därmed kan förhållandet mellan 3 5⁄  och en hel 

tolkas med avseende på measurement. Eleven kan på denna nivå 

utföra splitting som innebär att operationerna partitioning och iterating 

sker simultant och inte sekventiellt som i PUFS. 

Generalized 

measurement 

scheme for 

fraction 

(GMSF) 

Utgör den fjärde och mest utvecklade nivån av kognitiva scheman för 

bråk. Det består av att kunna förstå relationen mellan ett stambråk och 

helheten, oavsett vilket stambråk, exempelvis 1
5⁄   och 5 5⁄ . Det innebär 

även att eleven har förståelse för förhållandet mellan täljaren och 

helheten vid bråk som är större än 1. 

Tabell 2: Fraction schemes (Norton & Wilkins 2013; Wilkins & Norton 2011; 2018) 

Den vanligaste formen av undervisning för bråk fokuserar på ett del-helhetskoncept 

där areamodellen utgör en vanlig representationsform. Detta undervisningssätt svarar 

endast mot den första nivån, EPS. Begränsningarna för undervisning som stödjer 

utvecklandet av EPS grundar sig främst i två faktorer (Wilkins & Norton 2011; 2018). 

Den första faktorn utgör problematiken kring att behandla bråk som är större än 1. 

Areamodellen har svårigheter med att uttrycka bråk som exempelvis 6 4⁄  då det utläses 

som ”sex delar av fyra delar”. Därmed blir representationsformen begränsad och 

svårbegriplig för elever. I detta stadie tenderar blandad form att framträda i 

undervisningen för att undvika denna problematik. Bråket kan då istället tolkas som 

1 hel och 2 4⁄  vilket återigen gör areamodellen begriplig som representationsform. Den 

andra faktorn utgör problematiken att operationen iterating (upprepning) inte berörs 

vilket gör det svårt för elever att förstå stambråket som en enhet av helheten (Wilkins 

& Norton 2018). I förlängningen innebär detta att eleverna förlorar möjligheten att 

förstå grundläggande principer för rationella tal och därmed även proportionella- samt 

algebraiska resonemang (Hunt & Tzur 2015). 

Splitting (simultan operation av iterating och partitioning) är grundläggande för att 

elever ska kunna tillägna sig mer avancerade matematiska koncept. För splitting är 

det viktigt att förstå stambråkets betydelse, vilket utvecklas med hjälp av ovanstående 

schema (PUFS). Det innebär därmed att det är en avgörande faktor att utveckla 

iterating vilket är svårt att åstadkomma genom en undervisning som endast berör 

areamodellen (Norton & Wilkins 2013; Tzur & Hunt 2015; Wilkins & Norton 2011; 

2018). Detta beskrivs närmare i avsnitt 5.3.2.  

5.2.3 Inverse order relationship 

Cortina, Visnovska och Zuniga (2015) diskuterar vad en välutvecklad förståelse för 

bråk innebär och menar att sofistikerade resonemang för bråk är förmågan att se det 

omvända förhållandet mellan ett stambråk och dess storlek. För naturliga tal gäller att 

ett senare tal i talordningen är större än det föregående. För stambråk gäller ett omvänt 

förhållande där ett större tal i nämnaren leder till en mindre andel (1
3⁄  är mindre än 

1
2⁄ ). Detta benämns som inverse order relationship (IOR). En vanlig missuppfattning 
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hos eleverna, kallas för whole number dominance, vilket innebär att många elever 

tolkar stambråk på samma sätt som de naturliga talen. 

En avgörande faktor som eleverna behöver få möjligheten att utveckla är IOR. Detta 

kan uppfyllas genom att undervisningen svarar mot följande tre villkor som 

presenteras i tabellen nedan. 

Villkor Förklaring FAF FAC 

A. Becoming 

experientially 

real 

Eleverna får möjligheten att föreställa sig en situation 

som beskriver ett matematiskt problem som upplevs 

verkligt även om det är påhittat. 

 

X 

 

X 

B. Informal 

reasoning 

Undervisningen aktiverar informella resonemang 

som kan leda till ett successivt utvecklande av mer 

avancerade matematiska resonemang. 

 

X 

 

X 

C. Abstract 

activities 

Eleverna ska få möjligheten att förankra 

grundläggande kunskaper för vidare abstrakta 

matematiska idéer. 

  

X 

Tabell 3: Villkor för utvecklande av IOR (Cortina, Visnovska & Zuniga 2015) 

Tidigare forskning som genomförts på området stambråk analyseras av Cortina, 

Visnovska och Zuniga (2015) utifrån Freudenthals (2002) aspekter av bråk: fraction 

as fracturer (FAF) och fraction as comparer (FAC). De menar att forskningen, som 

behandlar PUFS och splitting, starkt anknyter till FAF. Vid användande av FAF 

finner författarna det sannolikt att villkoren för att skapa problem som både upplevs 

verkligt (A) och som kan aktivera informella resonemang (B) kan uppfyllas. Däremot 

ställer de sig kritiska till att denna typ av undervisning etablerar en grund för framtida 

förståelse för abstrakta förhållanden (C) av bråk (Cortina, Visnovska & Zuniga 2014; 

2015). 

FAF leder till ett stort fokus på hur föremål kan delas rent fysiskt men riskerar att 

utesluta andra viktiga aspekter såsom en andels storlek. Ytterligare ett hinder som kan 

uppkomma är att hantera bråk som är större än 1. Exempelvis kan problem uppstå i 

samband med att ett stambråk upprepas oberoende av hur många som utgör en hel 

vilket kan försvåra möjligheten att utveckla ett IOR (Cortina, Visnovska & Zuniga 

2014; 2015). FAC leder till att elever utvecklar fyra avgörande faktorer för stambråk. 

Den första faktorn är att förstå att stambråk inte är tal som representerar ett föremål, 

utan en mängd av en egenskap hos föremålet (längd/vikt). Den andra aspekten avser 

stambråkets relation till referensenheten (sträcka A är 1
6⁄  så lång som sträcka B och 

B, i sin tur, är sex gånger så lång som sträcka A). Den tredje och fjärde aspekten 

innebär att eleverna kan föreställa sig stambråket som frånskilt från referensenheten 

och att den mängden som stambråket utgör kan upprepas oberoende av 

referensenheten (1
8⁄  kan upprepas och bilda bråket 9

8⁄ ). Samtliga aspekter är viktiga 

för att utveckla en förståelse för IOR och FAC svarar mot ovanstående villkor 

(Cortina, Visnovska & Zuniga 2015). 

5.2.4 Concept image 

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) är en amerikansk utbildnings-

organisation för matematik. De rekommenderar en användning av areamodellen för 

att utveckla elevers förståelse av hur ett bråk relaterar till en helhet samt jämföra och 
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finna likvärdiga bråk. Således kan detta förklara areamodellens överrepresentation i 

undervisningssammanhang. NCTM betonar att elevers concept image (mental 

begreppsbild) byggs upp genom att använda varierade representationsformer. 

Studiens underlag visar emellertid att merparten av de bilder och det konkreta 

material som förekommer i matematikböckerna kan härledas till areamodellen. Den 

användes till och med när uppgiften inte avsåg detta exempelvis representerades ett 

äpple av en rektangel (Zhang, Clements & Ellerton 2014a).  

Trots att NCTM belyser vikten av areamodellen i undervisningen, visar forskning att 

ett överanvändande gör att eleverna riskerar att utveckla en begränsad concept image 

av bråk. Följaktligen kan detta leda till att elevens concept image inte överensstämmer 

med den definition som är accepterad inom matematiken (Zhang, Clements & 

Ellerton 2014a). Vidare påvisar ett överberoende av areamodellen att elever kan få 

svårigheter med att lösa uppgifter som inte relaterar till bråk av areor samt med 

förmågan att kunna överföra dem till vardagliga situationer (Zhang, Clements & 

Ellerton 2015).  

Zhang, Clements och Ellerton (2014a; 2014b; 2015) undersöker hur en allmänt 

accepterad concept image av stambråken 1
2⁄   1

3⁄   1
4⁄  relateras till den concept image 

som eleverna har utvecklat genom undervisning. I förtesterna, som utförs innan 

klassrumsinterventionen, analyserades elevernas concept image utefter hur de valde 

att representera stambråken. Elevsvar som kunde härledas till areamodellen, 

konkluderades inneha en begränsad concept image. Om eleverna däremot 

representerade stambråken med hjälp av exempelvis en cylinder eller ett rep antogs 

det att deras concept image var länkade till volym eller längd och därmed mer 

utvecklad. Förtestet visade att uppgifter som relaterades till areamodellen löste 

eleverna med gott utfall. Däremot uppvisade eleverna generella svårigheter med 

uppgifter som berör stambråk i relation till omkrets, mätning, volym, tallinje och 

åtskillnad av objekt (Zhang, Clements & Ellerton 2014a; 2014b). Dessa svårigheter 

kan även relateras till de generella svårigheter som beskrivs i avsnitt 3.1. 

Svårigheterna för omkrets handlar om att kunna identifiera var exempelvis 1
4⁄  

befinner sig på sträckan som omger en kvadrat. Problematiken för volym berörde 

främst att kunna avgöra hur mycket som återstår i ett vattenglas då en 1 3⁄  dricks upp. 

För uppgifter relaterade till tallinjen kunde elever i vissa fall placera ut stambråken 

på rätt plats. Däremot visade intervjuunderlaget att eleverna inte förstod att de skulle 

dela linjen i tre lika stora delar och därefter placera ut en tredjedel. Ytterligare en 

svårighet avser en uppgift där eleverna ska sortera åtskilda objekt, exempelvis hur 

många av 12 äpplen som finns kvar om en 1
4⁄  av dem tas bort. Avslutningsvis visar 

förtesterna svårigheter med uppgifter som relaterar till beräkning av exempelvis 1-1
4⁄  

(Zhang, Clements & Ellerton 2014b).  

Avslutningsvis konkluderas att övervägande del av elevsvaren överensstämmer med 

hur deras läromedel har representerat liknande uppgifter. Detta innebär att 

undervisningen inte endast dikterats av läromedlet utan har också utformat hur 

elevernas concept image av bråk och stambråk ser ut. Det kan relateras till 

problematiken av ett överberoende av areamodellen som representationsmodell 

(Zhang, Clements & Ellerton 2014a). I samband med förtestet genomfördes även en 
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intervju som visar på samma resultat för elevernas concept image (Zhang, Clements 

& Ellerton 2014a). 

5.3 Framgångsrika undervisningsstrategier 
I avsnitt 5.3 redovisas resultatet för forskningsfrågan: “Vilka strategier är enligt 

forskningen framgångsrika vid undervisningen av stambråk?”. De framgångsrika 

undervisningsstrategierna presenteras utifrån de teman som framträder i denna 

systematiska litteraturstudies artiklar. 

5.3.1 Linear measurement 

Ett sätt att utveckla lärares kompetenser för undervisning är genom en lesson study, 

som har sitt ursprung från Japan. Det innebär att lärare tillsammans studerar 

läroplanen för ett specifikt matematiskt område, samt hur det lärs ut i undervisningen, 

men också hur elever och lärare lär sig området. Utifrån detta planerar de sedan ett 

lektionsinnehåll som genomförs av en av lärarna. Under genomförandet analyserar 

övriga lärare innehållet och samlar in data för att slutligen reflektera och omarbeta 

materialet (Lewis & Perry 2013).  

För att hjälpa lärare att förstå elevers svårigheter med bråk utvecklades ett 

undervisningsmaterial där lärare fick undersöka vilka potentiella möjligheter som 

finns med linear measurement som representationsform. Undervisningsmaterialet 

gav lärare möjligheten att utveckla sina kunskaper i bråk genom att lösa uppgifter och 

sedan diskutera dem. Vidare studerades elevlösningar utefter elevernas uppvisade 

kunskaper och eventuella missuppfattningar. Dessutom fick lärarna ta del av filmer 

som använder sig av linear measurement som representationsform för bråk och 

stambråk (Lewis & Perry 2013; Perry & Lewis 2017).   

För att bedöma lärarnas utveckling undersöktes fyra aspekter: förmågan att kunna 

likställa bråk; bråk som tal; förståelse för helheten och betydelsen av stambråk. 

Lärarna som deltog utvecklade tydligt tre av aspekterna med hjälp av linear 

measurement som representation. Endast förmågan att kunna likställa bråk visade en 

marginell tillbakagång. Utöver utvecklande av dessa aspekter kommenterar lärarna 

att det kollegiala lärandet, i form av konstruktiv kritik av kollegor, gav möjlighet att 

uppmärksamma sina missuppfattningar samt hur dessa kan utnyttjas och 

implementeras i undervisningen (Lewis & Perry 2013; Perry & Lewis 2017). 

Studierna visar att representationsformen utvecklar följande hos elever: förmågan att 

kunna se ett bråk som en kvantitet och inte endast som en del av ett föremål; att bråk 

kan utgöra ett tal på en tallinje; förståelse för inverse order relationship för stambråk 

(1
3⁄  av en meter utgör en längre sträcka än 1

4⁄ ); att storleken på ett bråk är beroende 

av dess referensenhet (1
2⁄  meter är mindre än 1

2⁄  mil även om samma stambråk 

används) och avslutningsvis att bråk kan vara större än 1 (Du reser 1
3⁄  mil per dag. 

Hur långt kommer du på 4 dagar?). Linear measurement som representationsform, 

inom området bråk, förespråkas i många högpresterande länder men förekommer 

generellt i liten utsträckning i läromedel. Således kan det användas som komplement 

till de representationsformer som dominerar i läromedel och undervisning (Lewis & 

Perry 2013; Perry & Lewis 2017). I efterföljande delar av resultatet beskrivs 
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framgångsrika undervisningsstrategier som bygger på linear measurement som 

representationsform.  

5.3.2 Utvecklande av kognitiva scheman (partitive unit fraction scheme) 

Elever som har etablerat ett partitive unit fraction scheme (PUFS) kommer inom en 

snar framtid att utveckla den mentala operationen splitting. För elever som inte har 

etablerat ett PUFS visar resultatet istället det omvända. Eftersom splitting är en grund 

för att utveckla mer avancerade kognitiva scheman för bråk är en undervisning som 

berör detta avgörande för elever (Norton & Wilkins 2013). Genom undervisning av 

iteration får elever möjlighet att uppfatta stambråket som en andel till helheten, där 

stambråket upprepas det antal gånger som motsvarar referensenheten (Tzur & Hunt 

2015). För detta krävs en undervisning som följer den hierarki som schemana 

motsvarar. Ett arbetssätt som använder linear measurement som representationsform 

stimulerar denna hierarki och därmed utvecklandet av PUFS (Wilkins & Norton 

2018). 

Att låta elever engagera sig i uppgifter som går ut på att upprepa stambråk är en viktig 

del för att röra sig från ett equipartitioning scheme (EPS/part-whole scheme) till 

PUFS (Norton & Wilkins 2013). Tzur och Hunt (2015) har utvecklat en uppsättning 

uppgifter som berör iterating och partitioning för att stärka elevers PUFS. 

Uppgifterna bygger på scenarion där eleverna arbetar med linear measurement som 

representationsform och presenteras i tabellen nedan. 

Aktivitet Innehåll 

A. Share one fry 

equally between 

two people 

Varje elev tilldelas en gul pappersremsa vilket motsvarar the french 

fry. Eleverna ska dela pappersremsan mellan två individer genom att 

vika den så att de får två lika stora bitar vilka i sin tur, när de 

upprepas, motsvarar den ursprungliga. Målet är att arbeta med 

partitioning och befästa den operationen. I uppgift A har eleverna 

möjligheten, att som strategi vika pappersremsan men detta kommer 

inte vara tillåtet i nästkommande uppgifter. Läraren frågar: “Tell me 

about your strategy. Why did you fold the paper into two parts?”, 

“What is the name of each part you created?” och “How can you 

convince me that they are halves?”. 

B. Share one fry 

equally among 

three people 

Eleverna ska dela en pappersremsa mellan tre individer. Uppgiften 

begränsas genom att eleverna inte får lov att vika remsan samt att 

linjaler plockas bort för att undvika mätning. Eleverna ska arbeta med 

att uppskatta storleken på delen (stambråket) vilket i sin tur främjar ett 

synliggörande av det upprepade förhållandet (iterating). 

C-D. Share one 

fry equally 

among four to 

five people 

Eleverna ska dela en pappersremsa mellan fyra och fem individer. De 

fortsätter att arbeta med iterating för att öva på att upprepa delarna så 

att de motsvarar den ursprungliga pappersremsan helhet. 

E-K. Share one 

fry equally 

among people 

Eleverna utmanar varandra i par för att lyckas dela pappersremsan 

mellan 6–12 personer på minsta antal försök. Läraren frågar: “What is 

the size of this share called?”, “How do we write it?” och förklarar: 

“We call this one-ninth because the whole is nine times as large as 

each share or it takes exactly nine parts to remake the whole.”. 

Tabell 4: The French Fry Task (Tzur & Hunt 2015: 150) 
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Vid uppgifterna tilldelas eleverna ett stödmaterial, i form av en matris, som hjälper 

dem att strukturera deras uppskattningar. Genomgående för lektionen 

uppmärksammar läraren eleverna på att alltid rikta sin uppmärksamhet mot 

föregående del som producerats. Eleverna ombeds också att ställa en hypotes om 

huruvida nästa del är längre eller kortare än föregående. Således uppmärksammas de 

på att en kortare del får plats fler gånger i jämförelse med den ursprungliga 

pappersremsan (Tzur & Hunt 2015). 

Wilkins och Norton (2011) ställer ett antal hypoteser om i vilken ordning 

operationerna partitioning, iterating och splitting utvecklas samt deras betydelse för 

de fyra kognitiva scheman (se avsnitt 5.2.2). Resultatet visar att partitioning och 

iterating är mentala operation som utvecklas innan splitting. Det visar också att PUFS 

är en förutsättning för att kunna genomföra splitting. Vidare är splitting avgörande 

för att nå den sista generaliserande nivån av kognitiva scheman för bråk (Generalized 

measurement scheme for fraction, GMSF). Därmed betonas vikten av att, så tidigt 

som möjligt, utveckla en förståelse för stambråk med hjälp av measurement som 

representationsform. Exempelvis kan elever, genom measurement, ställas frågor som: 

”Vad är 4
7⁄  om vi vet att 1

7⁄  representerar 2 cm?”. Det ger även möjligheten till att 

reflektera över tal som blir större än helheten: “Vad är 9
7⁄  om vi vet att 1

7⁄  

representerar 2 cm?” (Norton & Wilkins 2013; Wilkins & Norton 2011; 2018). 

Läromedel i matematik har en stor betydelse för vad, och på vilket sätt, matematik 

lärs ut. Vid en jämförelse mellan amerikanska och östasiatiska läromedel framkom 

det att de amerikanska innehåller få representationsformer vilka aktivt stödjer 

utvecklandet av elevers PUFS. Därmed är det viktigt i vilken ordning eleverna ges 

möjligheten att utveckla dessa scheman samt vilka typer av uppgifter de får arbeta 

med (Norton & Wilkins 2013). 

5.3.3 Inverse order relationship 

Proportionalitet och rationella tal (till exempel stambråk) är två starkt relaterade 

begrepp och en förståelse för den ena kräver förståelse för den andra. Stambråk spelar 

därmed en viktig roll för att förstå detta samband. En undervisning som använder sig 

av fraction as a comparer (FAC) stimulerar en utvecklad förståelse av förhållandet 

mellan proportionalitet och rationella tal men även för utvecklade resonemang inom 

multiplikation, division och measurement (Cortina, Visnovska & Zuniga 2014; 2015). 

Proportionalitet introduceras generellt i undervisningen senare än stambråk. Eftersom 

inverse order relationship (IOR), och därmed stambråk, är vitala för proportionella 

resonemang bör de introduceras samtidigt för eleverna. I studien introduceras 

stambråk för tal som redogör för proportionella förhållanden. Det innebär att 

stambråk inte introduceras som en del av en helhet utan istället exempelvis som en 
1

8⁄  av det jämförda föremålet. Vidare kan detta förtydligas med hur många 

upprepningar av en enhet som behövs för att det ska bli lika stort som en 

referensenhet. Nämnaren förväntas visa antalet upprepningar (iterations) av en del 

(stambråket) som behövs för att erhålla något lika stort som helheten istället för hur 

många delar helheten kan delas i (Cortina, Visnovska & Zuniga 2014).  

I studierna presenterar Cortina, Visnovska och Zuniga (2014; 2015) lektions-

sekvenser för att utveckla 16 elevers IOR. I intervjuer som föregick lektions-
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sekvenserna konstaterades att mer än hälften av eleverna förlitar sig på whole number 

dominance (se avsnitt 5.2.3) för att tolka stambråken 1 2⁄  och 1 4⁄  . I nedanstående tabell 

redovisas lektionssekvensernas innehåll. 

Aktivitet Innehåll 

1. Non-standard 

units 

Eleverna mäter längd utan standardiserade enheter med exempelvis 

händer, fötter och armar. 

2. Narrative Ett fiktivt scenario beskrivs där en grupp mayaindianer etablerar en 

egen standardenhet, Tikeh, som blir ett genomgående för 

efterföljande lektioner. Problematiserar elevernas olika storlekar på 

händer och fötter. 

3. Measurement Eleverna konstaterar, med hjälp av mätning av olika objekt, att 

föremål kan vara både större och mindre än Tikeh, vilket resulterar i 

att fler enheter behövs. Eleverna tillverkar nya enheter som gör 

mätning av objekt möjlig. 

4. Proportionality Helklassdiskussion om vilket som är störst: “a small of 4” eller “a 

small of 2”. Smalls likställs med stambråket i ett informellt 

resonemang. 

5. Paper strip Eleverna använder smalls för att mäta. Exempelvis tillverkas en 

pappersremsa som är 4 3⁄  (4 small of 3). Likheter mellan bråk 

framställs vid upprepning av smalls som sedan kan relateras till 

Tikeh (t.ex. Är pappret längre, kortare eller lika långt som Tikeh?). 

Tabell 5: Lektionssekvenser (Cortina, Visnovska & Zuniga 2014; 2015) 

Genomgående uppmuntras elevers resonemang med positiv feedback. Missförstånd 

och felaktiga svar utnyttjas för resonemang i helklass. Ett sådant missförstånd kunde 

relateras till whole number dominance när eleverna mätte olika objekt med händerna. 

Inledningsvis drog eleverna slutsatsen att fler antal händer likställs med större händer, 

när det korrekta förhållandet är det omvända. När lärarna jämför sina händer för 

eleverna får de följande svar från en elev: “Because Miss Claudia has the bigger hand 

and she has to get fewer [hands as a result], because Miss Renata has the smaller hand 

and she gets more [hands]” (Cortina, Visnovska & Zuniga 2014:91). Lärarnas 

jämförande resulterar i att eleverna kan resonera om hur många gånger ett stambråk 

behöver upprepas. Antalet upprepningar är lika många som siffran i nämnaren, 

samtidigt som delarna måste vara mindre. Fler upprepningar ger alltså mindre andelar 

- IOR (Cortina, Visnovska & Zuniga 2014). 

För att analysera resultatet av lektionssekvenserna användes efterintervjuer för att se 

hur eleverna svarar mot de tre villkor som presenterats i tidigare avsnitt (se 5.2.3). 

Samtliga 16 elever visar sig kunna leva sig in i problemet och föreställa sig dess 

omständigheter även om de skiljer sig åt (A). Samtliga elever visar även ett visst mått 

av förståelse för IOR (B). Däremot skiljer sig elevernas respektive kunskaper inom 

detta fält (C). Av den anledningen kategoriseras elevsvaren i fyra nivåer, från enstaka 

fall där eleverna kan uppfatta IOR, till där de konsekvent visar förståelse för detta 

fenomen. Sammanfattningsvis befinner sig 11 av 16 elever i de två första kategorierna 

vilket kan likställas med tidigare majoritet av eleverna som förlitade sig på whole 

number dominance. För förmågan att se samband och jämföra bråk visar resultatet av 

eftertesterna en utveckling hos eleverna, även om inte alla elever för informella 

resonemang om detta. I förtestet kunde endast 5 av 13 elever se likheter mellan bråken 
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2
4⁄  och 1

2⁄  vilket kan jämföras med eftertesternas liknande uppgifter där 13 av 16 

elever ser sambandet mellan dessa bråk (Cortina, Visnovska & Zuniga 2015). 

5.3.4 Concept image 

Elever behöver få möjligheten att konstruera ett nytt begrepp innan de får analysera 

och abstrahera matematiska idéer inom begreppet. Ett varierat undervisningssätt med 

flera representationsformer av bråk ger elever en fördjupad concept image samt 

främjar ett högkvalitativt lärande. Vidare utformas en klassrumsintervention baserat 

på Dienes dynamical principle som innebär att samma matematiska struktur 

presenteras i en variation av material (Zhang, Clements & Ellerton 2014a; 2014b; 

2015).  

I interventionen är stambråken 1
2⁄  1

3⁄  1
4⁄  konsekventa men med multimodala 

undervisningsstrategier representeras stambråken i form av volym, omkrets, tallinje 

och åtskillnad av objekt, vilka var de svårigheter som uppkom i samband med 

förtesterna, se avsnitt 5.2.4 (Zhang, Clements & Ellerton 2014a; 2014b). Enligt 

Dienes dynamical principle innefattar konstruktionen av ett nytt koncept sex steg: the 

play stage, the game stage, the dictionary stage, the representation stage, the 

symbolization stage och the formalization stage. I utformandet av interventionen 

uteslöts det första och sista stadiet på grund av elevernas ålder och ett begränsat 

tidsomfång (Zhang, Clements & Ellerton 2014b). I tabellen nedan följer en kortfattad 

redogörelse för aktiviteternas innehåll. 

Aktivitet Innehåll 

1. Fraction 

baseball 

Eleverna blev inbjudna till att spela baseball och går runt en modell av en 

baseballplan utifrån det bråk de blir tilldelade (1
2⁄  1 3⁄  2 3⁄ ). 

2. Number 

line 

Eleverna tilldelas tre färgade pappersremsor som alla har samma längd. 

Remsorna viks till två, tre och fyra lika stora bitar och genom dessa kan 

de hitta stambråken 1 2⁄  1 3⁄  1 4⁄  på en tallinje med samma längd. 

3. Pouring 

water 

Eleverna häller upp ett fullt glas med vatten som fördelas i likadana glas. 

Därifrån hittar de på egna räkneberättelser med hänseende till olika 

uppgifter med stambråk. Exempelvis 1
3⁄  + 1 3⁄  + 1 3⁄  = ett fullt glas. 

4. Rope Eleverna arbetar i par och viker ett rep så att de med hjälp av markeringar 

av olika färg kan urskilja delar som 1
2⁄  1 3⁄  1 4⁄  

5. Sharing 

blocks 

Eleverna fördelar 12 block mellan två, tre och fyra vänner. Sedan ombads 

de att placera blocken i en 4x3-formation och använda bildspråk i relation 

till stambråken. “En rad är som en fjärdedel”. De formerade även efter 

6x2 och 12x1 vilket hjälpte dem att identifiera bråk som 1
6⁄  och 1 12⁄ . 

6. Human 

number line 

13 elever står i en rak linje med jämna mellanrum i klassrummet. En elev 

(nr. 0) står upp under hela aktiviteten och de andra blir tilldelade 1
12⁄   2 12⁄  

osv. samt ombeds att sitta på huk. De elever som inte får ett bråk har 

som uppgift att se till att rätt person står upp. Olika bråk utropas och den 

elev som representerar detta ska stå upp. ”Var är 2 12⁄ ? Hur mycket är 2 12⁄ ? 

Tabell 6: Aktiviteter till intervention (Zhang, Clements & Ellerton 2015) 

För att eleverna ska kunna abstrahera ett stambråk, samt att de ska kunna relateras till 

andra bråk, är det viktigt att eleverna får chansen att dra paralleller till föregående 

aktivitet och reflektera över vad de har gemensamt. Lärarens instruerande roll är 

viktig för att betona vad som utgör helheten i aktiviteterna samt stötta eleverna i att 
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belysa hur samma koncept återkommer även om aktiviteterna varierar (Zhang, 

Clements & Ellerton 2015). 

Resultatet av eftertestet visar tydliga förbättringar av elevernas concept image där de 

integrerar olika representationer av stambråk till mer abstrakta konstruktioner. 

Eleverna visar att de använder sig bland annat av volym och omkrets som de 

associerar till när de löser de olika stambråksuppgifterna. Exempelvis illustrerade 

merparten av eleverna uppgiften 1 - 1 2⁄  - 1 2⁄   genom att rita ett fullt vattenglas minus 

två halva för att konstatera att glaset nu var tomt (Zhang, Clements & Ellerton 2014a). 

Till följd av elevernas berikade concept image av stambråk kunde de vid intervjuerna 

förklara och resonera om genomförandet av uppgifterna. Eleverna visade även på 

förmågan att, oberoende av vad helheten var, veta att 1
2⁄   (eller 1

3⁄  eller 1
4⁄ ) kunde 

associeras med en av de två (eller tre eller fyra) lika stora delarna av helheten. Detta 

visade en utveckling mot att abstrahera stambråken. I interventionen fick eleverna 

möjligheten att upptäcka likvärdiga bråk vilket gjorde att de kunde genomföra en 

beräkning av stambråken 1 2⁄  + 1 4⁄  = 3 4⁄ . De kunde även motivera sina lösningar och 

svar genom att likställa 1
2⁄  med 2

4⁄  och därmed konstatera att svaret blev 3
4⁄ . Tre 

månader efter interventionen genomfördes ytterligare ett eftertest där eleverna visade 

att de bibehållit den berikade concept image de fick av aktiviteterna (Zhang, Clements 

& Ellerton 2014b).  
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6 Diskussion 

I inledningen av denna systematiska litteraturstudie konstaterades att det finns en 

globalt förankrad problematik för undervisningen av bråk och stambråk. Vidare 

konstaterades även att svårigheterna för bråk och stambråk främst baseras på vilka 

undervisningsformer som är närvarande i klassrummet och inte huruvida eleverna 

besitter förmågan att tillägna sig kunskaper om detta område. Därmed uppkom syftet 

med denna systematiska litteraturstudie att belysa vad tidigare forskning beskriver 

som avgörande faktorer för en framgångsrik undervisning av stambråk i grundskolan. 

Syftet mynnande ut i två frågeställningar: vilka avgörande faktorer som forskningen 

betonar för undervisningen av stambråk samt att undersöka vilka framgångsrika 

undervisningsstrategier som finns för undervisningen av stambråk. I detta kapitel 

diskuteras metoden, de teoretiska utgångspunkterna samt resultatet för denna 

systematiska litteraturstudie. Avslutningsvis diskuteras även studien på en 

övergripande nivå samt ger förslag på vidare forskning inom området.  

6.1 Metoddiskussion 
Studiens syfte grundar sig i det personliga intresset för bråk och stambråk med 

tillhörande svårigheter som detta område tillskrivs. Erfarenheten från 

lärarutbildningen är att bråk och stambråk tenderar att skapa problem för såväl elever 

som lärare vilket resulterade i nyfikenheten att undersöka områdets avgörande 

faktorer för en framgångsrik undervisning. Redan vid första litteratursökningen i 

databasen ERIC framkom bilden av att forskningsområdet för stambråk var begränsat. 

Då avgränsningarna kompletterades med sökorden återstod endast 17 artiklar av 

forskning som publicerats de senaste tio åren. Efter läsning av abstract återstod 11 av 

artiklarna. Till följd av tidsomfattningen för det självständiga arbetet utgjorde detta 

ett möjligt omfång som underlag för studien. All relevant forskning, som publicerats 

i ERIC det senaste årtiondet, har inkluderats i studiens resultat och talar för dess 

tillförlitlighet. Kritik kan däremot riktas mot studien då forskningsområdet är 

förhållandevis begränsat samt att samma forskare återkommer. Det konstaterades 

även att det finns användbar forskning som gjorts tidigare än 2010 trots att även den 

utgör ett begränsat omfång. 

Sammanställningen av resultatet strukturerades med hjälp av ett kategoriserings-

schema (se bilaga 2) som utformades efter studiens forskningsfrågor samt teoretiska 

utgångspunkter. Ambitionen var att identifiera och sammanställa återkommande 

teman och begrepp. Därmed blev det lättare att identifiera likheter och skillnader 

mellan olika artiklar samt tolka det skrivna ordet utan personliga inferenser. 

Dokumentationen av innehållet bidrog till att underlätta genomförandet av 

innehållsanalysen och har även bidragit till att studien följer en röd tråd. 

6.2 Diskussion om teoretiska perspektiv 
Dominerande för detta forskningsfält är att det utgår ifrån det kognitiva perspektivet 

där användandet av begrepp som exempelvis kognitiva scheman, mentala operationer 

och concept image är vanligt förekommande. Det kognitiva perspektivet fokuserar på 

potentiella svårigheter inom individen och hur dessa kan överkommas genom 

undervisning. För att svara på forskningsfrågorna ger den kognitiva forskningen 

uttryck för behovet av mätbara resultat där elevers eventuella utveckling tydligt kan 
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redovisas. Därmed blev resultatet något begränsat då frågeställningen om avgörande 

faktorer ämnade att innefatta ett större område än det som endast sker inom individen. 

Det fenomenologiska perspektivet tillför ytterligare en dimension till det kognitiva 

perspektivet. Bråk och stambråk ses som ett fenomen i det sammanhang där det 

uppstår. Där betraktas undervisningen i sin kontextuella betydelse för fenomenet bråk 

vilket innebär att även lärare, representationsformer, läromedel och elevers 

upplevelse av fenomenet blir avgörande faktorer och grundläggande för 

undervisningens utformning. När fokus riktas på ett sammanhang istället för endast 

beröra individens kognition framträder en mer komplex bild av verkligheten. 

6.3 Resultatdiskussion  
I resultatdiskussionen presenteras fyra övergripande teman som identifierades i 

artiklarna och svarar mot forskningsfrågorna. Först behandlas forskningsfrågan som 

berör avgörande faktorer (6.3.1) och därefter diskuteras forskningsfrågan angående 

framgångsrika undervisningsstrategier (6.3.2). 

6.3.1 Avgörande faktorer för stambråk 

Ett av dessa teman berör val av representationsform för undervisningen av stambråk. 

I resultatet presenteras att areamodellen är den vanligaste representations-formen för 

undervisningen av bråk och stambråk. Med användandet av areamodellen får 

stambråket lite utrymme och detta riskerar att begränsa elevers förståelse för bråk och 

försvåra tillägnandet av mer abstrakta områden inom matematiken. Forskningen 

föreslår ett komplement av linear measurement som representationsform, vilket 

innebär att bråk representeras med hjälp av längder och tallinjer (Lewis & Perry 2013; 

Perry & Lewis 2017). 

Utifrån ett kognitivt perspektiv utvecklas elevers kunskaper i bråk genom tillägnande 

av scheman som följer en hierarkisk ordning. För att elever ska kunna uppnå mer 

avancerade scheman för bråk krävs en progression i tillägnandet av dessa och 

förståelsen för stambråk är avgörande för denna progression. På en grundläggande 

nivå finns equipartitioning scheme (EPS) vilket utvecklas med hjälp av 

representationsformer som exempelvis areamodellen. Areamodellen begränsar 

förståelsen för stambråkets roll som tolkningsverktyg mot referensenheten och 

därmed förhindras ett utvecklande av partitive unit fraction scheme (PUFS). PUFS är 

nödvändigt för utveckling av mer avancerade scheman för bråk och möjligheten att 

förstå grundläggande principer för rationella tal (Norton & Wilkins 2013; Wilkins & 

Norton 2011; 2018). 

Utöver ovanstående teman redovisas även betydelsen av att förstå inverse order 

relationship (IOR). För de naturliga talen gäller att det efterföljande talet är större än 

det föregående. För stambråk gäller ett omvänt förhållande då en mindre nämnare 

utgör en större del. Således utgör utvecklandet av en förståelse för IOR en avgörande 

faktor. För att detta ska vara möjligt behöver elever ställas inför tre villkor i uppgifter 

de möter. De ska uppfattas som verkliga, stimulera till informella resonemang samt 

förankra grundläggande kunskaper för vidare abstrakta matematiska idéer. Resultatet 

redovisar en kritik mot den forskning som enbart antar ett kognitivt perspektiv, där 

det tredje villkoret inte uppfylls (Cortina, Visnovska & Zuniga 2014; 2015). Detta 
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villkor kan nås genom att jämföra bråk som är separerade från varandra med hjälp av 

stambråket, fraction as comparer (FAC).  

En concept image utgör elevers mentala begreppsbild. Areamodellen som 

representationsform riskerar att begränsa elevers concept image av bråk och 

stambråk. Eleverna kan med den relatera till bråk som en del av en helhet men 

svårigheter kan uppkomma med uppgifter som inte berör areor samt förmågan att 

kunna överföra dem till vardagliga situationer (Zhang, Clements & Ellerton 2015).  I 

resultatet redovisas elevers concept image av stambråken. Det visade sig att uppgifter 

som relaterade till areamodellen löste eleverna med gott utfall, däremot uppvisades 

generella svårigheter där stambråken relaterades till omkrets, volym, tallinje, 

measurement och åtskillnad av objekt. Areamodellen som representations-form är 

därmed begränsad för att utveckla en allmänt accepterad concept image (Zhang, 

Clements & Ellerton 2014a; 2014b). 

6.3.2 Framgångsrika undervisningsstrategier för stambråk 

I resultatet, som behandlar undervisningsstrategier, utgör linear measurement ett 

genomgående tema för samtliga undervisningsstrategier som uppkommer i artiklarna 

och följande framgångsrika undervisningsstrategier svarar mot denna 

representationsform.  

För att stimulera elevers utvecklande av PUFS utarbetades uppgifter som baserades 

på linear measurement som representationsform. The french fry task centreras kring 

att beröra de mentala operationerna, partitioning, uppdelning, men framförallt 

iterating, upprepning, av ett bråks stambråk så att det motsvarar hela referensenheten 

(Tzur & Hunt 2015).  

En förståelse för IOR kräver en förståelse för stambråk och proportionalitet (Cortina, 

Visnovska & Zuniga 2014; 2015). I en lektionssekvens, som utformas utifrån FAC, 

introduceras de båda samtidigt med hjälp av icke standardiserade måttenheter vilka 

svarar mot linear measurement som representationsform. Med detta undervisningssätt 

utvecklar eleverna en förståelse för IOR och har frångått principen av att förlita sig 

på whole number dominans. Dessutom stärks elevernas förmåga att föra resonemang 

om deras lösningar på uppgifterna i såväl formella som informella sammanhang. 

För att utveckla en god concept image av bråk krävs en varierad undervisning där 

flera representationsformer är närvarande (Zhang, Clements & Ellerton 2014a; 

2014b; 2015). Med hjälp av Dienes dynamical principles utformas en 

klassrumsintervention där användande av stambråk är konstant och representeras med 

multimodala undervisningsformer utifrån exempelvis linear measurement. Det kan 

konstateras att resultatet av interventionen leder till en berikad concept image och 

eleverna använder sig av exempelvis volym och omkrets för att lösa tilldelade 

uppgifter. I intervjuerna påvisade eleverna även förmågan att kunna resonera över 

genomförandet av uppgifterna samt att de behållit sina kunskaper.  

För att hjälpa lärare att förstå elevers svårigheter med bråk fick de möjlighet att delta 

i en lesson study som centrerades kring linear measurement som representations-

form. Vidare utvecklades lärarnas kompetens för att undervisa om bråk och stambråk 

vilket även resulterade i en förståelse för de svårigheter som kan uppkomma hos 
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elever. Resultatet visade att linear measurement utvecklar en förståelse för att se bråk 

som: en kvantitet och inte endast en del av en helhet; att ett bråk kan utgöra en punkt 

på en tallinje; förståelsen för IOR; ett bråks storlek är beroende av dess referensenhet 

samt att bråk kan vara större än 1 (Lewis & Perry 2013; Perry & Lewis 2017). 

6.4 Sammanfattning och vidare forskning 
Trots att denna systematiska litteraturstudie inte ger en heltäckande bild av stambråk 

som forskningsområde fyller den ändå ett viktigt syfte för den dagliga verksamheten 

utefter de beröringspunkter som lyfts fram. Inte minst i det avseendet att de avgörande 

faktorer och undervisningsstrategier som framkommit faktiskt svarar mot de aspekter 

av bråk som generellt tenderar att skapa problem i undervisningen. Genom studien 

har stambråkets roll belysts som en utgångspunkt för att bemöta problematiken för 

bråk. Värdefulla inslag i studien berör att rikta uppmärksamheten åt att areamodellen 

som representationsform dominerar i undervisningen samt att som kontrast lyfta 

linear measurement som en strategi för att berika elevers förståelse för bråk och 

stambråk. Utöver nämnda inslag ämnas att belysa att problematiken inte begränsas 

till elevers förmåga att kunna tillägna sig det matematiska området bråk. I ett vidare 

sammanhang handlar det om lärares kompetens och utformning av undervisningen 

som grundläggande komponenter. I detta sammanhang är det rimligt att nämna att 

linear measurement som representationsform, och därmed stambråkets betydelse, inte 

uteslutande utgör svaret på de svårigheter som tillskrivs området bråk. Däremot att 

ignorera dess potential som kompletterande representationsform i undervisningen kan 

missgynna eleverna. 

Utifrån det resultat som framkommit, i denna studie, vore det intressant att studera 

undervisning av bråk och stambråk som inte starkt förknippas med ett kognitivt 

perspektiv. Ett fokus som lyfts från individnivå till en större kontext skulle vara ett 

värdefullt tillägg till nuvarande forskning. Eftersom den här litteraturstudien baseras 

på internationell forskning, och därmed inte ger en fullständig bild av området på 

nationell nivå, finns vidare möjligheter att lokalt undersöka vilka avgörande faktorer 

och undervisningsstrategier som fokuseras i undervisningen med avseende på 

stambråk. Därmed kan en empirisk studie som undersöker stambråkets roll i ett 

nationellt sammanhang bidra till denna insikt. Ytterligare en möjlighet till forskning 

berör empiriska studier för undervisning som bygger på linear measurement för att 

utveckla elevers förståelse av bråk. En sådan forskning skulle kunna generera i 

praktiska exempel för hur undervisningen kan utformas samt att stärka elevers 

självförtroende i mer avancerade matematiska områden. 
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fördjupad concept image.  

Lärare måste betona vad som utgör det “hela” i aktiviteterna, samt 

hur samma koncept återkommer men att aktiviteterna varierar. 

Ett multimodalt undervisningssätt är mer troligt att uppbringa ett 

högkvalitativt lärande hos eleverna. Dienes dynalical principle.  

Tzur & Hunt 

(2015) 

Iteration: Unit 

Fraction 

Knowledge and the 

French Fry Tasks 

Teaching 

Children 

Mathematics 

Kognitivt  Användande av del-helhetmodeller som 

areamodellen för bråk utvecklar inte känslan för 

rationella tal som är nödvändiga för senare 

resonemang av proportion och algebra.  

 

The french fry task. Genom undervisning av iteration börjar 

eleverna förstå stambråk, inte bara som skuggade delar av en 

helhet, utan som relationen mellan en enhet och helheten där 

enheten får plats x antal gånger .  

Measurement kan bidra till att uveckla förståelse för IOR  

Zhang, 

Clements & 

Ellerton 

(2014b) 

Conceptual 

mis(understandings) 

of fractions: From 

area models to 

multiple 

embodiments 

Mathematics 

Education 

Research 

Journal 

Kognitivt  I förtestet visades svårigheter med att: 

• kunna markera var på linjen som omger en 

kvadrat en fjärdedel var.  

bestämma vad som återstår av vattnet i ett 

vattenglas om ¼ dricks upp 

• placera ett stambråk på en tallinje 

• bestämma hur många av 12 äpplen som 

finns kvar om ¼ av dem tas bort.  

• Att beräkna 1-¼. 

Efter intervention merparten av eleverna som utformats efter 

Dienes dynamical principle.: 

• placera ut en ¼ av sträckan runt (⅓ runt triangeln). 

• rita ett glas som är fyllt till ¼ med vatten samt vad som 

fanns kvar i en behållare efter att 1/10 hade tagits bort.  

• placera ett stambråk på en tallinje 

• även till att eleverna kunde förklara hur de resonerar när 

de genomför uppgifterna (252).  

• Kunna avgöra hur många som finns kvar om ⅓ av 12 tas 

bort.  

• Kunde associera ⅓ (eller ¼) med tre lika stora grupper 

av ett antal.  



 

V 

 

• Kunna addera och subtrahera stambråk som ½ + ½ = 1 

och ½ - ½ = 0. 

Cortina, 

Visnovska & 

Zuniga 

(2015) 

An Alternative 

Starting Point for 

Fraction Instruction 

International 

Journal for 

Mathematics 

Teaching and 

Learning 

Fenomenologiskt  Sofistikerade resonemang om bråk inkluderar att se 

att två kvantiteter är i ett omvänt förhållande av 

relativ storlek. Det innebär att förstå att ett segment 

kan utgöra ⅙ av en sträcka men också en ⅕ av en 

annan, 

Kritik mot undervisning i FAF = PUFS 

FAC avgörande för att tillägna sig tre villkor för en 

bra undervisning som kan etablera ett IOR.  

Vanliga missförstånd inom EPS: svårigheter med att 

se att bråken representerar tal för en mängd av ett 

givet attribut. Mer specifikt hanterar de sin förståelse 

för naturliga tal då de ska tolka bråk. vilket gör att 

stora tal likställs med en stor mängd.  

Ett annat missförstånd är att se att stambråken även 

kan upprepas efter det att en helhet uppfyllts ex. 6/5. 

Mål: Genom freudenthals tankar utformades en alternativ 

startpunkt för bråk vilket innefattar problemsituationer och 

verktyg vilka har som målsättning att ge bilden av stambråk som 

en mängd av ett attribut som är separat från själva 

referensenheten. 

För att ha en livsduglig start för problemlösningsuppgifter krävs 

att den uppfyller tre krav: 

Det ska upplevas verkligt för eleverna.  

Eleverna ska kunna fantisera sig in i detta.  

Det ska aktivera informella sätt att resonera som kan ligga till 

grund för mer avancerade resonemang. 

Det ska verka för att förankra alltmer matematiska aktiviteter. 

Tikeh – ostandardiserade måttenheter. Händer, fötter osv.  

Perry & 

Lewis 

(2017) 

How Can Students 

Learn Fraction 

(De)Composition? 

Teaching 

Children 

Mathematics 

Kognitivt Två förståelser: (1) bråk byggs upp av stambråk. (2) 

Helheten är upprepningar n för bråket  1/n.  

Komponera och bryta isär bråk till stambråk har att 

göra med vilka representationer eleverna möter i 

böcker och i klassrummet. 

Linear measurement indikerar att det kan utveckla: 

1.bråk är mer än endast delar av något. det representerar en 

kvantitet.  

2. även om bråk innehåller två siffror utgör det ett tal.  

3. Olika enheter (som ⅓ och ⅕ ) är av olika storlek. stambråken 

berättar hur många gånger delen får plats i helheten.  

4.Storleken på ett bråk är beroende av storleken av en helhet. en 

halv meter är mindre än en halv mil.  

5. Bråk större än 1 är möjliga. ex och du reser ⅓ mil per dag, hur 

långt kommer du på 4 dagar? (33) 

Lesson study – kompetensutveckling för lärare.  

Lewis & 

Perry (2013) 

Lesson Study with 

Mathematical 

Resources: A 

Sustainable Model 

for Locally-led 

Teacher 

Mathematics 

Teacher 

Education and 

Development 

Kognitivt  Representationer av bråk med linear measurment kan 

övervinna svårigheter och trots det bortprioriteras det 

i matematikböcker. Elever har svårigheter med 

uppfatta stambråk som enheter som kan bli adderade 

utan omvandling.  

Forskning visar att lesson study kan ha en påverkan på lärares 

kunskaper, professional community, utövandet av lärande och 

elevers lärande  

Lesson study utförs med “study-plan-do-reflect”. Först studeras 

läroplanens innehåll av lärarna och utifrån detta planeras ett 

lektionsinnehåll. Sedan samlar en grupp av lärare in data 



 

VI 

 

Professional 

Learning 

Förstå att hur mycket en halv eller en tredjedel utgör 

är beroende av hur stor helheten är.  

Linear measurement är avgörande för att eleverna ska 

uppfatta att non - unitfractions är upprepade 

stambråk. 

Endast 20% av lärare anser att deras kunskaper i bråk 

är starka eller till och med väldigt starka.  

samtidigt som en lärare undervisar. Avslutningsvis reflekteras det 

över undervisningen.  

Linear measurement är förespråkat som representationsform i 

många högpresterande länder, men är inte vanligt förekommande 

som representationsform i matematikböckerna. 

Wilkins & 

Norton 

(2011) 

The Splitting Loope Journal for 

Research in 

Mathematics 

Education 

Kognitivt  Barns utvecklande av splitting operation är 

avgörande för att kunna hantera mer avancerade 

matematiska koncept 

Avgörande faktor för att utveckla kunskaper inom 

bråk: partitioning (skapandet av lika delar av en 

given helhet), iterating och splitting. 

 

Att “dela” mellan vänner är ett värdefullt sätt att introducera 

kunskaper inom bråk på men innefattar begränsningar så som att 

elever har svårigheter att uppfatta det multiplikativa förhållandet 

mellan stambråk. Forskning visar att förmågan att se bråk som 

measurement kräver en förståelse för operationen 

iterating(upprepning).  

Testerna visar att splitting och partitioning är starkt 

sammankopplade; Partitioning och iterating utvecklas innan 

splitting; PUFS utvecklas innan splitting.  

Wilkins & 

Norton 

(2018) 

Learning 

progression toward 

a measurement 

concept of fractions 

International 

Journal of 

STEM 

Education 

Kognitivt  Begränsningarna för areamodeller ligger främst i att 

betrakta bråk som 7/5 eftersom det inte går att ta ut 7 

bitar ur fem bitar. För att överbygga detta 

introduceras blandad form istället för att arbeta med 

oegentliga bråk bråk. Measurement koncept bör 

introduceras istället! 

Mentala operationer som saknas i part whole är 

Iterating: upprepade längder av stambråket. 

Inlärning via measurement för att nå mer komplexa förhållanden 

av bråk. För detta krävs en undervisning som följer en 

progression utefter hur scheman assimileras och ackommoderas 

Betonar vikten av att i så tidiga åldrar som möjlgt etablera 

förståelse för bråk i ett measurement koncept. Att förstå splitting 

och koordinationen av stambråken och hur de förhåller sig till 

varandra är viktiga för att utveckla mer avancerade scheman för 

bråk. 

 


