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Learning fractions 
Transformations between representations from a social semiotic 
perspective of multimodality.  

Abstrakt 
Denna studie presenterar ett preliminärt ramverk för analys av lärande i bråk 
inom ramen för transformationer mellan olika former av representationer. 
Ramverket används i en empirisk studie där åtta 10-åriga elever genomför 
uppgifter i bråk, som utvecklats för att utmana dem att reflektera över olika sätt 
att representera aspekter av begreppet bråk. Ramverket bygger på 
socialsemiotikens multimodala perspektiv. Analysen belyser hur ramverket 
hjälper till att strukturera förståelse för samspelet mellan representationer i 
inlärningen av bråk. Specifikt såg vi hur konkret fysiskt material och gester 
kompletterar symboliskt representation och talat språk i elevernas lösningar. 
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Abstract 
This study presents a tentative framework for the study of learning fractions in 
the context of transformations between different forms of representations. The 
framework is used in an empirical sample of how eight 10-year-old students 
express understanding of mathematics tasks, which were developed to challenge 
them to reflect on different ways to represent aspects of the concept of fractions. 
The framework is based on a social semiotic perspective of multimodality. The 
analysis discloses how the framework helps in structuring understanding of the 
interplay between representations in the learning of fractions. Specifically we 
saw how concrete physical material and gestures complemented the symbolic 
and spoken language in the students’ solution strategies of different tasks. 
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1. Introduktion 

 
Bråk är ett centralt begrepp i grundskolans matematik som elever möter redan i de tidiga 
skolåren (Skolverket, 2010). Detta område är dock mycket komplext och vållar ofta stora 
problem (Behr, Lesh, Post & Silver,1983; Charalambous & Pitta-Pantazi, 2007). 
Övergripande frågor om dess komplexitet och hur skolan kan stödja lärandet av bråk och 
utveckla eleverna begreppslig förståelse ligger till grund för detta arbete som avser att 
problematisera, belysa och sammanfoga olika forskningsfält (Wittman, 1995) för att 
uppmärksamma lärande i bråk. Grundläggande förståelse för bråk innebär att eleven 
behärskar en rik uppsättning av integrerade subkonstruktioner och processer som är relaterade 
till ett vitt spann av grundläggande begrepp. Förståelsen utgör således grunden för hur man 
bygger upp olika matematiska områden samt bidrar till att eleverna utvecklar mentala 
strukturer nödvändiga för intellektuell utveckling (Behr et al., 1983).  
 
Lärande i matematik handlar enligt Duval (2006) om att göra översättningar, så kallade 
transformationer, mellan olika representationsformer av matematiska begrepp och på så sätt 
finna förståelse för begreppen. Transformation beskrivs som ett sätt att bearbeta och 
omgestalta information och ”är en meningsskapande aktivitet och ett uttryck för hur individen 
orienterar sig mot och engagerar sig i världen (Selander & Kress, 2010, s. 33)” För att 
utveckla förståelse kan man ta hjälp av olika representationer och arbeta med transformationer 
mellan dem (Cramer, Post, delMas, 2002). Ainsworth, Bibby & Wood (2002) framhäver inte 
bara representationen i sig utan arbete med multipla externa representationer som de anser 
stödja lärande. Används flera externa representationer samtidigt i en situation benämns den 
som multimodal (Kress, 2010; Boistrup & Selander, 2009).  
 
Vad är då en representation? En representation är en konfiguration av tecken, bilder, ikoner 
eller objekt som står för eller representera något annat (Goldin, 2000, Duval, 2006). Det kan 
exempelvis vara symboler som ½ eller bilder representerande en halv. En representation är ett 
uttryck för hur en person uppfattar världen (Selander & Kress, 2010) och förståelsen för dessa 
representationsformer samt transformation mellan dem är avgörande för lärande i matematik 
(Ainsworth et al., 2002; Duval, 2006).  
 
Forskning om transformation mellan representationsformer inom bråk är begränsad. Den 
forskning som förekommer berör till största del kvantitativa studier (Martin, Schwartz, 2005; 
Behr et al., 1983). Dessa studier ger inte information när lärande med hjälp av 
representationer sker och vilka olika transformationer som påverkar lärande. De använder ofta 
matematiken som analytiskt redskap vilket inte bidrar till information om elevers lärande 
utifrån ett förståelseperspektiv som ser eleven som en teckenskapande individ som engagerar 
sig i meningsskapande. Kvantitativ forskning går inte in på detaljnivå och lyfter fram de små 
subtila nyanserna utan ger oss övergripande information om elevens kunnande.  Den ger oss 
lite information om relationen mellan elevers möjligheter och svårigheter och genererar 
därigenom begränsad information om elevers transformering och användande av olika 
representationsformer vid lösandet av uppgifter gällande bråk. På grund av detta kommer 
denna studie fokusera på lärande genom transformationer mellan olika representationsformer 
gällande bråk i en kvalitativ studie. Ett sådant tillvägagångssätt är också i resonans med 
Thompson och Saldanah (2003) som påtalar att vi måste bli tydligare med vad vi menar med 
lärande i bråk. 
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Vi har inte påträffat forskning om att multipla externa representationer kan utgöra ett stöd för 
elever vid lösandet av uppgifter. I förhållande till matematiska symboler handlar detta om 
olika teckensystem så kallade modaliteter, till exempel tal, gestik, diagram, fysiska objekt och 
symbolspråk. Radford, Edwards & Arzarello (2009) påpekar att inom matematikdidaktik 
måste man ta hänsyn till dessa olika modaliteter. Detta medför att vi realiserar en föreställning 
om att elever behöver uttrycka sig på olika sätt för att stödja sitt lärande och utveckla sin 
kunskap. Mot denna bakgrund kommer vi att studera lärande i bråk utifrån ett multimodalt 
socialsemiotiskt perspektiv där vi också i detalj studerar olika representationsformers 
funktion.  
 
Behr et al. (1983) diskuterar hur språk kan användas för att överbrygga det tydliga gapet 
mellan elevens kapacitet att representera matematiska idéer med konkret hjälp och med 
matematiska symboler. Inom ”Rational number projekt, RNP” fokuserar man på multipla 
fysiska modeller för transformation mellan och inom olika språkliga representationer och 
arbetar fram lektionsmaterial för undervisning. Både Behr et al., (1983) och Cramer et al., 
(2002) sätter förståelsen före räknefärdigheten. Undervisningen utgår från att se skillnader 
och att hitta likheter mellan modellerna. Cramer et al. (2002) framhåller att eleverna behöver 
förses med multipla representationer, särskilt manipulativa, över en längre period för att 
stödja lärande av bråk. De framhåller också det faktum att genom semantiskt arbete utvecklas 
förmågan att utföra räkneoperationer utan att den tränas. Vi tolkar lektionsmaterialet i Cramer 
et al., (2009) som att bråkundervisningen byggs linjärt över tid och att eleverna måste tillägna 
sig kunskaperna på en nivå innan de går vidare till nästa.  
 
Vi tar i denna studie en annan utgångspunkt. Om eleven har specifika kompetenser inom olika 
modaliteter kommer de att kunna använda sin modalspecifika kunskap som hjälpmedel då de 
engagerar sig i situationen och löser uppgifter de ej har formell skolning för. Till skillnad från 
Cramer et al., (2009) ser vi inte lärande i bråk som en linjär företeelse utan som ett nätverk 
där elevens olika förmågor att ta till sig information blir central.  
 
Vi gör i denna studie ingen semantisk – matematisk analys utan en socialsemiotisk – 
matematisk analys. Genom att fokusera matematiskt meningsskapande genom ett multimodalt 
perspektiv tar vi både sociala, kognitiva, fysiska och perceptuella resurser i beaktning 
(Radford, Edwards & Arzarello, 2009). Meningsskapande innebär en kreativ handling där 
man omskapar redan befintliga representationer. Mening är något som aktören identifierar 
själv och uppkommer som en konsekvens av olika val.  Vi vill gå in närmare på att studera 
relationen mellan olika representationsformer. På vilka sätt relationen tar sig uttryck och 
vilken funktion olika representationer har. 
 
  



	  
	  

3	  

2. Syfte 
 
Syftet med studien är att utforma och använda ett preliminärt begreppsligt ramverk för att 
analysera hur elever uttrycker förståelse för bråk i aktiviteter som erbjuder och utmanar dem 
att reflektera över olika sätt att representera aspekter av bråkbegreppet.  
 

2.1 Frågeställningar 
	  
I relation till studiens empiriska fas, dvs. att använda ramverket i en analys av elevers 
förståelse av bråk, ställer vi följande specifika frågor:  
 

1. Vilka möjligheter och resurser visar elever utan formell skolning för del-helhet 
relationen inom bråkbegreppet? 

2. Vilka svårigheter och begränsningar blir centrala då elever inte utvecklar förståelse för 
bråkbegreppet? 

3. Vilka olika roller kan specifika representationsformer ta i den underliggande process 
som producerar elevernas förståelse? 
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3. Teori 
	  
I följande teoriavsnitt kommer vi att behandla tre övergripande områden med anknytning till 
studiens syfte. Dessa områden är socialsemiotiken multimodala perspektiv, lärande i bråk och 
matematiskt lärande genom representationer. Vi avser knyta samman socialsemiotiken med 
det specifika matematiska ämnesinnehållet bråk och sätta dessa i relation till varandra. 

 
3.1 Semiotik 

 
Matematikdidaktik och semiotik är en intressant kombination av den anledningen att i 
matematik är tecknet centralt. Att studera dess mening och tolkning är således relevant. 
Tecken och representation av tecken spelar en avgörande roll i matematikundervisningen 
enligt Engström (2002) och Winsløw (2004). Tillförs sedan ett socialt perspektiv i förhållande 
till matematikdidaktik handlar det om den matematiska mening tecknet ges i det sociala 
sammanhanget (Kress, 2010).  
 
Semiotik handlar om det systematiska studerandet av tecken. ”A sign is, basically, an 
asymmetric relation between a material expression and the content to which it is meant to 
refer (Winsløw, 2004, s. 81)”. Den centrala kärnan i semiotiken är tecknet, dess form och 
mening. Skapandet av tecken är enligt Winsløw (2004) en kommunikativ aktivitet där eleven 
försöker uttrycka ett innehåll genom en representation som inkluderar mening. Innehållet 
presenteras inom ett teckenområde, en så kallad modalitet. Boistrup och Selander (2010) 
beskriver modaliteter som är intressanta för matematikdidaktik. ”Relevant modes in (most) 
mathematics education are, for exampel, speech, writing, gesture and gaze as well as graphs, 
diagrams, physical objects, symbols, pictures and visual animations (s. 2)".  
 
Semiotiken har klara fördelar gentemot andra traditioner, den är intresserad av alla uttryck 
och fokuserar inte enskilda specifika delar. ”Ett matematiskt sakförhållande inte bara 
representeras på olika sätt, utan måste representeras på något sätt för att vi ska kunna 
operera eller handa och därigenom omvandla det på något sätt. Genom att representera ett 
sakförhållande, tolkar vi det, det vill säga det har mening.” (Engström, 2002, s. 16) 
Matematiskt meningskapande handlar om interaktion mellan elev och framställningsform, där 
man skiljer på ikonisk, schematisk och symbolisk framställning. Ur semiotisk synvinkel blir 
lärande en tillägningsprocess som syftar till att utveckla representationssystem (Engström, 
2002).  
        
Enligt Winsløw (2004) kan man anta olika perspektiv på semiotiken. Dessa är den rena 
tolkningen av tecknet, den kulturella tolkningen av tecknet och den sociala tolkningen av 
tecknet.  Genom den kulturella dimensionen kan man ta tillvara på erfarenheter från andra 
semiotiska system för att förstärka lärandet (Winsløw 2004). Hänsynen till att ett tecken har 
en kulturell dimension och är framvuxen i sociala relationer är något vi beaktar i denna studie. 
    
3.1.1 Socialsemiotiken 
 
Inom socialsemiotiken skapas tecken av en teckenskapare som för in mening. 
Socialsemiotiken handlar om den mening gruppen tillsammans tillskriver ett fenomen och 
inte om att mening enbart uttrycks (Zolkower & Shreyar, 2007; Shreyar & Zolkower, 2010). 
Den är intresserad av mening i alla olika former som uppkommer i sociala samspel och 
miljöer (Kress, 2010). Den sociala miljön blir resursen för lärandet, kontexten blir centralt. 
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Detta sker antingen i en process eller genom en produkt. I processen att skapa en 
representation förpackas den befintliga kunskapen i en ny form. I representationen ligger 
elevens intresse/kunskap, det han/hon fäst fokus på (Kress, 2010). Representationen blir 
intressant, den är ytan av elevens kunskap (Duval, 2006). Tecken skapas utifrån två 
perspektiv, i förhållande till en individs intresse och i förhållande till ett yttre samtal. 

Vi tar socialsemiotiken som utgångspunkt i detta arbete vilket sammanfattningsvis betyder att 
det vilar på flera fundamentala förutsättningar: ”signs are always newly made in social 
interaction; signs are motivated, not arbitrary relations of meaning and form; the motivated 
relation of a form and a meaning is based on and arises out of the interest of makers of signs; 
the forms/signifiers which are used in the making of signs are made in social interaction and 
become part of semiotic recourses of a culture” (Kress, 2010, ss. 54-55). För vår studie 
innebär detta att eleverna skapar representationer av bråk genom social interaktion. 
Representation är inte godtycklig utan görs utifrån motiverade val. Elevernas representationer 
uppkommer genom deras bakgrund och i deras intresse av att vara teckenskapare.    

 
3.1.2 Socialsemiotikens multimodala perspektiv 
 
Multimodalitet är både ett praxisnära fält och ett teoretiserat begrepp. Utgångspunkten är 
socialsemiotiken (t.ex. Kress 2010, Kress & Leeuwen 2001, Selander 2009, m fl.). 
Multimodalitet fokuserar inte bara en modalitet utan väver samman en ensemble av 
modaliteter, det vill säga att eleven vid meningsskapande använder de resurser som han/hon 
har att tillgå för att skapa sammanhang (Selander & Kress, 2010). Modaliteter är som tidigare 
nämnts semiotiska resurser som tillåter och realiserar diskurser och olika typer av interaktion 
(Kress & Leeuwen, 2001), samt refererar till hur mening medieras och inkluderar språken och 
det verktyg som språket medieras genom. (Shreyar m.fl. 2010). Modaliteten är socialt 
konfigurerad och kulturellt given för att skapa mening vid representation och kommunikation. 
Kress (2010) skriver att en multimodal socialsemiotisk teoribildning teoretiserar 
meningsskapande utifrån tre perspektiv. Det övergripande är skapandet av tecken (semiosis) i 
förhållande till representation och kommunikation. Winsløw (2004) beskriver semiosis som 
en kommunikativ akt där man representerar något för att uttrycka mening. Det andra handlar 
om multimodalitet och de relationer som finns mellan olika modaliteter. Det sista perspektivet 
handlar om den enskilda modaliteten, dess kulturella bakgrund och legitimitet i förhållande 
till innehållet (Kress, 2010). Traditionellt har text och symboler inom matematikdidaktik 
fokuserats och haft en tydligt framstående roll gentemot bilden. Detta trots att forskning 
(Arcavi, 2003; Kress 2010) visar att bilden, skapandet och tolkningen av denna, är mer 
komplex att utföra. Bildtolkning kräver en högre abstraktion. Arcavi menar att trots det 
faktum att ”sophisticated mathematicians may claim to see through symbolic forms, 
regardless of their complexity” (Arcavi, 2003, s. 223) behöver i stort sett alla visuella intryck 
som ett kraftfullt komplement för lärande. Vi menar att bilden inte bara ska vara ett 
komplement utan en naturlig del av lärandet.  
 
Kress (2010) menar vidare att olika modaliteter har skilda meningspotential. Likväl kan en 
kultur ha starka eller svaga modaliteter. Vissa modaliteter är vanligare i ett ämne än ett annat. 
Detta kan medföra att de institutionella normerna som råder inom området kan sätta stopp för 
ett multimodalt utforskande (Selander, 2008b). Duval (2006) påpekar att matematiska 
aktiviteter behöver ha olika semiotiska representationssystem, modaliteter, beroende på 
aktivitet. En företeelse är enklare i ett system än ett annat. Varje modalitet tillför olika sorters 
information (Duval, 2006; Selander, 2008b; Kress, 2010; Selander & Kress, 2010) Vi anser att 
bråk är en del av matematiken som gynnas av användning av olika modaliteter på grund av 
dess komplexitet.  
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3.2 Lärande i bråk 
 
I följande avsnitt belyses bråkräkning utifrån dess komplexitet och i relation till elevers 
lärande. 
 
Bråkräkning är en av de mest komplexa matematiska koncept som elever möter under sin 
skolgång (Behr et al., 1983, Charalambous et al., 2007). Komplexiteten och de svårigheter 
som räkning av bråk medför får inte leda till att moment väljs bort eller kortas ner tidsmässigt. 
Bråkräkning är betydelsefull av den anledningen att räkning av bråk ger viktig information 
om världen samt utvecklar viktiga mentala strukturer. Ur matematisk synvinkel ger kunskap 
inom bråk en struktur som kan användas vid lärande om till exempel elementära algebraiska 
operationer (Behr et al., 1983). Komplexiteten ligger i att man kan angripa bråk genom att 
anta flera olika förhållningssätt för att förstå dess mening. ”Rational numbers can be 
interpreted in at least these six ways: a part- to- whole comparison, a decimal, a ratio, an 
indicated division, an operator, and a measure of continuous or discrete quantities.” (Behr et 
al., 1983) Bråk handlar om att bemästra de olika delarna (Charalambous et al., 2007, Behr et 
al., 1983 och Cramer et al., 2002, 2009). Vanliga strategier som ofta förekommer i 
undervisning är att jämföra delen med helheten (a part- to- whole comparison) men även 
relationen mellan två kvantiteter (a ratio) (Behr et al., 1983). Lamon (2007), Behr et al., 
(1983), Cramer et al., (2002) och Charalambous et al (2007) menar att man bör fördjupa sig i 
en av subkonstruktionerna inom bråk för att få en grundläggande förståelse och kunna 
använda denna i mötet med nya problem. Om man fokuserar alla subkonstruktioner i 
undervisningen finns risk att eleverna enbart tillägnar sig en ytförståelse.   
 
I konstruktionen del av helhet ligger flera antaganden som eleven måste få utforska och skapa 
klarhet i. Det är att delarna tillsammans alltid skapar en helhet. Desto fler delar en helhet är 
delad i desto mindre blir de enskilda delarna. Relationen mellan delarna är alltid konstanta 
oavsett storlek och form (Charalambous et al., 2007).  
 
Thompson och Saldanha (2003) framför kritik mot detta synsätt och menar att försöket till 
uppdelning av lärandets komplexitet inte tillfredställer behovet när man ska designa den 
tänkta undervisningen. De menar att det finns en risk med att göra varje del till en extra viktig 
byggsten i en ”big idea” av bråk. Bråkräkning uppkom inte ur de olika delarna utan i ett 
behov av aritmetik och räkning. Faran är att låta eleverna lära sig varje liten del och att de då 
inte förstår helheten. Man skapar då en mening av en ide som de inte förstår. Hur elever 
förstår ett koncept har stor betydelse för vad de senare kan göra och lära vidare, därför blir 
designandet av undervisningen (Thompson och Saldanha, 2003) väldigt viktig.  
  
Thompson och Saldanha (2003) menar att lärare måste analysera mycket noga vad det är 
inom bråkområdet man just nu lär ut. Vad är det som eleverna ska lära sig av instruktionen? 
Lärandet är inte bara avhängt det som läraren presenterar utan är influerat av det som eleven 
redan vet. Undervisning är inte bara att iscensätta en plan. Cramer et al (2009) bygger sin 
forskning om lärande av bråk på iden att eleven lär sig bäst genom att skapa en grundläggande 
förståelse för del av helhet. Detta genom att skapa informella strategier baserade på inre 
mentala representationer och att skapa mening genom att använda konkreta modeller. De tar 
avstånd från formella algoritmer och menar att de inte har med grundläggande konceptuellt 
lärande av bråk att göra. Lärande i bråk har historiskt fokuserat syntaktisk kunskap, kunskap 
om hur räkneproceduren går till, istället för semantisk. Semantikens meningsskapande bör 
istället vara det centrala (Cramer et al., 2002). Lärandeobjektet, i detta fall bråk, måste vara 
tolkningsbart av de som ska tillägna sig kunskap. Det är genom tolkandet som mening 
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uppstår. När eleven mot sin bakgrund inte förstår har eleven inte de förkunskaper som behövs 
för att kunna skapa mening. Lärarens uppgift blir att arrangera innehållet i den aktuella 
situationen så att eleven ska kunna förstå (Cramer et al. 2002). Ur ett socialsemiotiskt 
perspektiv handlar det om att ge eleven modalspecifik kunskap så att de kan dra nytta av de 
olika modaliteternas styrkor.  
 
När man jobbar med delar av en helhet i de tidiga åldrarna krävs nästan alltid att delarna 
tillsammans bildar en hel helhet. Detta för att yngre elever har liten erfarenhet av bråk. Hur 
man presenterar eller iscensätter innehållet blir inom bråkräkning extra viktigt på grund av 
tidigare nämnda komplexitet. Vid initialt lärande av bråk har man historiskt använt den 
specifika representationen av ett rektangulärt papper (Behr et al., 1983). Enligt Behr et al. 
(1983) och Cramer et al. (2009) så är cirkeln ett naturligare val baserat på den forskning de 
bedrivit. Framförallt framhålls cirkeln som mental inre representation.  
 
Elever lär bråk bäst genom aktivt manipulerande av konkreta modeller i fysiska situationer 
(Behr et al,. 1983; Cramer et al.,2009, Martin & Schwartz 2005). Barn kan ofta lösa problem i 
fysiska situationer innan abstrakta. Lärande genom fysiskt agerande stimulerar de motoriska 
och perceptuella relationerna. Fysisk hjälp är bara en del i tillförskaffandet av kunskap, 
verbalt språk, bilder, symboler och verklighetsbaserade händelser är också viktiga. Elever ska 
ha utrymme till samtal kring matematiska idéer gällande bråk. Att genom olika språk få 
uttrycka sig där det finns utrymme till gemensamt tänkande blir centralt i 
matematikundervisningen (Shreyar et al 2010). Om man ska försöka bedriva verklighetsnära 
konkret undervisning måste man i helklass bygga interaktionen mot ett specifikt designat mål 
där mening kan realiseras. Olika språk måste användas som redskap för att den mening som 
eftersträvas ska uppnås av eleverna (Shreyar et al., 2010). Att bedriva tyst undervisning utan 
introduktioner inom bråk tenderar att bli en meningslös aktivitet för en stor del av eleverna i 
en klass (Thompson & Saldanha, 2003).  
 

3.2.3 Svårigheter 
 
Under de senaste tre årtiondena har man isolerat flera olika faktorer till varför lärande av bråk 
är en komplicerad företeelse (Charalambous et al, 2007). Dess multifasetterade spektrum gör 
det extra svårt och Cramer et al (2009) tar upp svårigheter som de anser vara genomgående 
vid elevers lärande av bråk. Eleverna har svårigheter med att internalisera att de matematiska 
symbolerna representerar en helhet. Yngre elever tenderar se ett bråktal som två olika heltal. 
¼ blir talen 1 och 4. Att ordna bråktal i storleksordning är mer komplex än att ordna heltal. 
Vid jämförelse av ½ och ¼ så är siffran fyra enligt yngre elever större än siffran två. När vi 
talar om bråk så kan mer i barnen ögon betyda mindre. En annan gemensam svårighet som tas 
upp är ekvivalens av olika bråk. Att en tredjedel är lika mycket som tre niondelar är svårt att 
förstå då tre niondelar i barnen ögon är ett mycket större tal. Eleverna behöver även ha en 
stark konceptuell förståelse för bråk innan de börjar utföra beräkningar.  
 
Thompson och Saldanha (2003) tar upp del av helhet där man uttalar ¾ som tre delar av fyra. 
Denna fras är mycket gångbar fram till det att man har en högre siffra som täljare. Eleverna 
menar då att det inte fungerar, man kan inte ha fyra delar av tre. Det viktiga i detta är hur en 
elev förstår samt hur läraren lär ut det inledande momentet. Dessa två faktorer har stor 
påverkan för elevens fortsatta lärande.  
 
 
 



	  
	  

8	  

 
3.3 Matematiskt lärande genom representationer 

	  
I tidigare avsnitt har representation kopplats till en socialsemiotisk kontext. Följande avsnitt 
tar denna kontext som utgångspunkt och tillför lärande i matematik. 
 
För att kunna tänka och kommunicera matematik behöver den representeras. En 
representation är en förmåga, process och produkt av en tolkning genom olika modaliteter 
t.ex. bilder och diagram. Språk i ett vidgat perspektiv och text kan medieras med hjälp av 
papper eller med hjälp av teknologiska hjälpmedel med målet att kommunicera information 
(Arcavi, 2003, Goldin, 2000). Boistrup och Selander (2009) vidgar detta perspektiv på 
mediering genom att inte bara ta hänsyn till papprets medierande funktion. De lyfter till 
exempel fram kroppen genom gestik, mimik och blick (Boistrup, Selander, 2009). För att 
kommunicera matematik behöver vi externa representationer, exempelvis språk, symboler, 
fysiska objekt eller bilder (Hiebert, Carpenter, 1992). För att tänka matematik behövs interna 
representationer, så att man kan hantera dem ”in the mind”. Dessa interna representationer är 
svårare att beskriva då de inte går att observera och antagandet om hur de är representerade 
inne i huvudet bygger på slutsatser av de yttre (Hiebert, Carpenter, 1992). Man kan säga att de 
interna representationerna är en individs inre språk (Goldin, 2000, Sfard, 2008). Detta arbete 
fokuserar inte de inre representationerna, trots att de finns med i bakgrunden, utan de yttre 
externa representationerna. Vi ser den yttre representationen inte bara som en bild av en inre 
representation utan som en integrerad del av elevernas förståelse, de är oskiljbara. Hur elever 
uttrycker och manipulerar den yttre externa representationen används för att tolka elevernas 
förståelse och kunskap.  
 
Text och kontext uppfattas genom olika register. Register är ett semiotiskt system som tillåter 
transformation mellan representationer (Duval, 2006). ”Register are specifik configurations of 
three aspects of the situational context that shape how language is used therein” (Shreyar et 
al., 2010 s. 26) Dessa aspekter är, vad pågår, vilka deltar och hur utbyts mening. Hur 
innehållet medieras med hänsyn till hur det är färgat av våra kulturella och intellektuella 
bakgrunder (Säljö, 2000), är av största vikt. Vi ser modaliteten som överordnad register och 
representationsformer i detta arbete. Inom en modalitet kan det förekomma flera olika 
register. När eleverna uttrycker ett matematiskt innehåll knyts den till ett register och då 
skapas en matematisk representation. Multimodalitet i förhållande till multipla externa 
representationer inom bråk handlar således om att samma matematiska information knyts till 
olika register och modaliteter.  Oavsett vilka verktyg och modaliteter som används är det 
viktigt, menar Shreyar et al., (2010), att innehållet är multimodalt, väl sammanvävd för att 
stödja elevers olika modalspecifika kompetenser. 
 
Det finns två olika transformationer mellan register inom matematik. Dessa är “treatments” 
och “conversions” (Duval, 2006). ”Treatments” är transformationer som sker inom samma 
modalitet. Ett exempel på detta är när man går från talat till skrivet språk. ”Conversions” är 
transformationer mellan olika modaliteter. Denna transformation är mer komplex då det krävs 
mer kunskap hos eleven för att gå mellan olika representationer. En conversion är när eleven 
går från att läsa text till att representera bildligt till exempel en cirkel.  Duval (2006) 
framhäver transformationens roll av semiotiska representationer i matematiska aktiviteter. All 
matematik genomförs med semiotiska systems representation, detta medför att matematiska 
processer automatiskt involverar semiotisk representation för något. Tecken i matematik är 
inte substitut för andra objekt utan för andra tecken vilket är en av svårigheterna med 
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matematik. Det enda sättet att få tillgång till matematiska representationer är att bekanta sig 
med dem. Alla matematiska aktiviteter kräver semiotisk representation, men det matematiska 
objektet får inte sammanblandas med den semiotiska resursen för att nå objektet.  
 
Dessa transformationer mellan representationer som Duval diskuterar talar inte om hur 
representationerna kan hjälpa elever i lärandet av bråk eller hur flera representationer, så 
kallade multipla representationer kan stödja lärande. Detta diskuteras inom annan 
matematikdidaktisk forskning, där man har undersökt om och hur användandet av multipla 
representationer kan stödja lärandet. Ainsworth (2006) anser att multipla externa 
representationer kan bidra med unika möjligheter när individer lär nya komplexa idéer.  För 
att nå framgång genom undervisning med multipla externa representationer behöver man 
integrera flera olika perspektiv. Ainsworth lyfter fram tre perspektiv, design, funktion och 
kognitiva förutsättningar. Vid val av representationsformer måste vi ta hänsyn till vilken 
information representationerna kan ge och hur de presenteras. Vid designandet av 
lärsekvensen behöver vi ta hänsyn till antalet (Ainsworth, 2006) och vilka representationer vi 
väljer (Kress, 2010). Vi behöver även ta hänsyn till hur informationen medieras samt vilken 
form av representationssystem vi använder. Hur vi använder sekvenser av representationer för 
att stödja översättningar mellan olika representationer är även av stor vikt vid skapandet av 
lärsekvenser (Ainsworth, 2006). Det krävs en noggrann analys av uppgiftens krav och behov 
av representationer (Goldman, 2003) och det är viktigt att i designandet utav uppgifter med 
multipla representationer ta hänsyn till individen och gruppens individuella förutsättningar 
(Ainsworth, 2006). Som vi delvis varit inne på kan användandet av multipla representationer 
vara gynnsamt för den lärande. Genom att kombinera olika representationer med olika 
beräkningar, är man som lärande inte begränsad av en representations strykor och svagheter 
(Ainsworth, et. al., 2002).  
 
Multipla representationer kan enligt Ainsworth (1999, 2006) ha tre huvudfunktioner för att 
stödja lärande, en komplementerande funktion, en begränsande funktion samt en fördjupande 
funktion.  I den komplementära funktionen stödjer de olika representationerna varandra 
genom att de stödjer olika processer eller att de innehåller skild information. När något 
kompletteras sägs det fylla ut information om begreppet. Kompletterar innehållen varandra 
blir de varandras komplement. En komplementär funktion består då av representationer med 
skild information som kompletterar varandra.  I den begränsande funktionen kan olika 
kombinationer av representationer stödja lärande genom att en representation begränsar 
tolkningen av en annan. Den begränsande funktionen har således inte rollen att tillföra ny 
information, utan att stödja genom att tillföra information för att lättare tolka 
representationerna (Ainsworth, 1999). Ett exempel är när konkreta animationer används 
tillsammans med komplexa representationer som t ex grafer. Gällande den fördjupande 
kognitiva funktionen bör en individ som använder sig av representationsformer, för att kunna 
utnyttja fördelarna med multipla representationer, förstå representationernas inbördes 
förhållande. Ainsworth (2006) påpekar att användandet av auditiv och visuell perception 
utnyttjar korttidsminnet maximalt och underlättar lärandet, modaliteter som percipieras 
genom auditiva och visuella intryck blir således viktiga att ta hänsyn till. Om 
representationerna är representerade i olika modaliteter kan individer med begränsad 
modalspecifik kompetens ha svårigheter i att se relationen mellan representationsformerna.   
 
Vid beaktning av effektiviteten av multipla externa representationer måste man kunna 
bearbeta informationen som finns i varje representation och den modalitet som den 
presenteras genom. Externa representationer spelar en viktig roll i lärandet och om rätt 
modalitet används stöds lärprocessen(Ainsworth, 2006).  När eleven kommer till textuppgifter 
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måste han/hon kunna koda innehållet och förstå hur det kan representeras och förstå 
sambanden mellan det representerade innehållet och formen. Eleven kan behöva lära sig hur 
man väljer en lämplig representation eller hur man konstruerar olika representationer. En av 
fördelarna med multipla externa representationer är att information kan distribueras över 
representationsgränserna för att förenkla för individer. Ainsworth (2006) påpekar att det inte 
finns tillräckligt med forskning gällande denna distribution.  
 
Ett multimodalt perspektiv (Jewitt, Kress, Ogborn & Tsatsarelis, 2001) på lärande föreslår att 
lärande sker i interaktionen mellan olika språkliga system, i transformationen mellan 
modaliteterna. Lärande i matematik sker i så fall utifrån detta perspektiv när eleven 
omformulerar informationen mellan olika representationsformer. Mening uppkommer som en 
konsekvens av de val av representationer som vi väljer. När man kan representera något så 
förstår man (Engström, 2002). 
 
För att kunna använda sig av multipla representationer behöver den lärande förstå förhållandet 
mellan olika representationer och vilken funktion de besitter (Anisworth, 2006). Om man som 
lärande behöver förändra en representation för att få den att passa uppgiftens krav krävs det 
en större övergripande förståelse (Goldman, 2003). Om man kan transformera och jämföra 
minst två olika representationsformer kan detta ses som att förståelse för ett matematiskt 
begrepp är uppnått. En försvårande omständighet är att olika representationer kan användas 
om samma begrepp. Exempelvis kan en fjärdedel representeras med hjälp av en bild men 
också med hjälp av symboler, ¼ . Samma representation kan förekomma i olika begreppsliga 
sammanhang och innebära olika tankesätt (Duval, 2006). Ett exempel på detta är när vi 
använder oss av begreppet en halv. Det kan i ett sammanhang vara bråktalet ½ men i ett annat 
sammanhang innebära hälften av ett antal. Dessa komplexa användningar av representationer 
kan göra den lärande osäker och kan göra att elever använder representationer felaktigt 
(Arcavi, 2003).  
 
Transformation mellan olika representationsformer är en krävande uppgift där språkliga 
uttryck är ett viktigt hjälpmedel. Strukturen i representationsformerna kan göra det svårt att 
transformera dem till varandra och vållar svårigheter för många elever. Omvandling mellan 
två olika representationsformer som behandlar samma begrepp kan göras på två sätt; inom 
samma system (t. ex. använda algebraiska eller symmetriska lösningar) eller mellan olika 
system (t. ex. omvandling från talat språk till symboler eller från algebra till grafiska 
lösningar). Förmågan att växla mellan olika representationssystem är oftast ett kritiskt 
moment i lärandeprocessen (Duval, 2006).  
 
Som vi lyft fram tidigare i arbetet så kan representationsformer delas in i olika semiotiska 
system (Duval, 2006). Register är ett semiotiskt system där uppdelning av representationer 
sker i ett mer finmaskigt nät. Som vi nämnt kan det finnas olika matematiska register inom 
samma modalitet. Genom att urskilja vilka egenskaper, i form av matematiska aktiviteter, 
representationerna har kan man urskilja fyra olika former av register: multi-funktionella 
diskursiva, mono-funktionella diskursiva, mono funktionella diskursiva samt 
multifunktionella ickediskursiva.  
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Enligt Duval (2006, sid 110) 
 
Inom dessa register kan det förekomma två olika typer av transformationer av 
representationer, ”treatments and conversions” (Duval, 2006, sid 111).  Treatments är 
transformationer av representationer inom samma register (se böjda pilar i bild 1), medan 
Conversions är transformationer av representationer över olika register (se raka pilar i bild 1). 
Treatments är exempelvis när man går från talat språk som är inom det multifunktionella 
diskursiva registret, till skrivet språk med bokstäver som är inom samma register. Ett exempel 
på detta är när en elev säger en ”halv” och sedan skriver ner det i text. Conversions kan vara 
när man går mellan talat språk (inom det multifunktionella registret) till symbolspråk som är 
inom det monofunktionella diskursiva registret. Ett exempel på detta är när eleven som sade 
”en halv”, även kan representera det med hjälp av symboler ½. Detta är mer komplext att 
genomföra och kräver mer förståelse för begreppet (Duval, 2006). 
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3.4 Teorisammanfattning 
	  
Avsikten med detta avsnitt är att beskriva hur de olika delarna i teoriavsnittet kan flätas 
samman för att skapa ett ramverk för hur lärande i bråk kan analyseras inom ramen för ett 
socialsemiotiskt perspektiv på lärande. Vi tar socialsemiotiken som utgångspunkt vilket 
betyder att ramverket vilar på flera fundamentala förutsättningar; Tecken skapas alltid i social 
interaktion, de är inte godtyckliga utan motiverade utifrån teckenskaparens intresse. Vi ser 
således lärande i bråk som en meningsskapande process genom multimodalt användande av 
språk. I vår studie använder vi oss av följande begreppsliga ramverk som har skapats utifrån 
våra teoretiska överväganden. 
 
 

 
 
 
Multimodalitet är ett begrepp som används inom socialsemiotiken och som kan appliceras på 
olika nivåer. Detta arbete behandlar två nivåer, dels det metodologiska förhållningssätt i 
förhållande till lärande och kunskap men framför allt handlar det om att realisera tankar om 
att elever behöver använda olika modaliteter i sitt sätt att representera sitt lärande där vi inte 
lägger en hierarkisk struktur på representationsformens status. Multimodalitet handlar här om 
hur skapandet av tecken går till, hur olika modaliteter samspelar och vilken funktion de olika 
modaliteterna har i en situation.  
 
För att beskriva hur samspelet och skapandet av tecken går till i transformationen använder vi 
oss av begreppen ”treatment” och ”conversions”. Dessa begrepp hämtas från Duvals (2006) 
tankar om semiotiska system, register, som tillåter transformation mellan representationer. Vi 
kommer att använda oss av termen modalitet i stället för register av två anledningar. Först 
betonar det multimodala perspektivet i större utsträckning det sociala och kulturella 
sammanhanget där representationer uppstår i lärande situationer. För det andra är innebörden 
av modalitet bredare än register, den inkluderar även representationer bortom symboliska 
uttryck och språk. Vi kommer att använda begreppet modalitet i anslutning till hur elever 
använder transformationer av representationer mellan olika modaliteter, conversions, och 
transformationer inom samma modalitet, treatment. Principerna för treatment och conversions 
säger i sig inte mycket om hur samspelet mellan olika representationsformer inverkar på 
lärande i matematik. Speciellt säger de inget om olika representationsformers funktion vid 
treatments och conversions. För att beskriva olika representationsformers roll och funktion i 
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en multimodal situation använder vi oss därför av begreppen, komplimenterade, fördjupande 
och begränsande funktion (Ainsworth, 2006).  
 
Dessa tre delar, socialsemiotikens multimodala perspektiv, Duvals (2006) tankar om 
transformation inom och mellan olika modaliteter och Ainsworths (2006) funktionsbegrepp 
har vi valt att sammanföra i ett preliminärt begreppsligt ramverk. Detta för att kunna 
analysera elevers förståelse i relation till ett matematiskt innehåll, i detta fall specifikt dess 
möjligheter och resurser för att visa relationen del-helhet inom bråkbegreppet. Vi vill även 
titta på vilka svårigheter och begränsningar som blir centrala då elever inte utvecklar 
förståelse för bråkbegreppet. Till sist använder vi ramverket för att se på modaliteters 
specifika funktion i förhållande till lärande av bråk. 
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4. Metod 
 
I detta kapitel diskuterar vi de metodologiska överväganden som förekommit under arbetets 
gång. Vi tar även upp vår metodiska ansats, uppgiftskonstruktion och etiska överväganden 
mer specifikt. Till sist beskriver vi genomförandeprocessen, hur datainsamling och 
bearbetning av empiri gick till.   
 

4.1 Metodologiska överväganden 
 
Den teoretiska förankringen (teori eller modell) kan styra, deduktiv, eller så är den ett resultat 
av forskningen, induktiv. (Patel & Davidsson, 2003). Backman (2008) hänvisar det deduktiva 
perspektivet till traditionella perspektiv där frågor ställs om en objektiv verklighet till skillnad 
mot kvalitativa perspektiv där ett större intresse av individen påvisas, det subjektiva. 
Individen tolkar och formar sin egen verklighet där meningsskapande, kontext och process 
blir viktiga begrepp. Backman påpekar att kvalitativa perspektiv kan ha deduktiva tendenser. 
Denna undersökning har både en deduktiv och en induktiv ansats. De teorier vi presenterat 
ger oss en riktning men de är inte innehållsspecifika. Genom empirin kommer vi fylla dessa 
övergripande strukturer om transformation mellan representationsformer med specifikt 
innehåll i relation till hur lärande i bråk kan uppkomma. Induktiva tendenser återfinns i detta 
faktum. Vi efterfrågar även när lärandet i bråk sker hos individen. Vi är intresserade av frågan 
när lärandet sker och vad som omger och föregår lärandet eftersöks. Vi vet dock inte på 
förhand vilka olika former av förståelse och svårigheter som kommer att uppkomma ur den 
insamlade datan vilka teorier som kommer behövas lyftas fram.  
 
Undersökningen syftar till att undersöka lärande i bråk genom användandet av olika 
representationer. Lärande enligt den teoribakgrund som återfinns i arbetet handlar om att 
kunna göra transformationer mellan olika modaliteter och att detta i sig är ett tecken på 
lärande (Duval, 2006). Som tidigare påpekats ser vi i denna undersökning att lärande sker i 
interaktionen mellan olika språkliga system. Den metod som väljs måste klart påvisa hur 
användandet av representationsformer används. Detta ledde oss fram till att i insamlandet av 
empiri använda oss av filmkameror för att tydligt kunna analysera användandet av olika 
former av representation.  
 
Empirin i detta arbete bygger på tolkandet av skilda material som litteratur, observation 
genom videoupptagning, ljudupptagning och anteckningar. Den består av ett systematiskt 
sökande efter begrepp för att få djupare kunskap i förhållande till frågeställningarna. Genom 
att relatera befintliga teorier med verkligheten skapas sammanhang. Studien är deskriptiv då 
vi tittar på hur elever löser förutbestämda uppgifter i bråk med fokus på representationsformer 
och inte hur eleverna förstår begreppet bråk före och efter.  
 
För att uppfylla Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska huvudkrav informerades lärare och 
föräldrar. Lärare informerades muntligt via telefon eller personlig kontakt. 
Efter att ha fått ett medgivande från lärare kontaktades även vårdnadshavare i form av ett 
informationsblad som tydligt åskådliggjorde de etiska aspekter: informationskrav, 
samtyckeskrav och nyttjandekrav (bilaga 1). Via informationsbladet garanterades även att 
videoinspelning av respondenterna behandlas konfidentiellt. 
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4.2 Urval 
 
I studien har vi valt att undersöka åtta elever i årskurs 3 som arbetar i par två och två. 
Anledningen till att vi har valt att fokusera på årskurs 3 är på grund av att de nya målen för år 
3 lyfter fram bråk. Vi kontaktade två skolor vi har goda kontakter med och bad att få komma 
och undersöka elever i årskurs 3. En skola låg i en medelstor stad i södra Sverige och en skola 
låg i ett mindre samhälle på landet i södra Sverige. Vid val av skolor gjordes ett systematiskt 
bekvämlighetsurval (Bryman, 2002). De båda skolorna har olika undervisningssätt. Eleverna 
valdes ut med hjälp av undervisande lärare i klassen, som i sin tur valde ut elever. I skola ett 
valdes de elever som var tillgängliga vid tillfället och hade fått målsmans godkännande. I 
skola två var det endast fyra elever som lämnat in målsmans godkännande och således blev 
dessa utvalda. Urvalet var på denna nivå obundet och slumpmässigt (Bryman, 2002). 
Samtliga elever deltagande i undersökningen hade ej fått en formell skolning i bråk.  
 

4.3 Överväganden kring aktivitetens utformning 
 
Syftet med den specifika matematikdidaktiska forskningen kan vara att förstå lärandets natur i 
förhållande till tänkande, undervisning och/eller lärande (Schoenfeld, 2000). Kunskapen som 
eftersöks ska vara tillämpningsbar och väl teoretisk förankrad. Patel och Davidsson (2003) 
påpekar att forskning ska vara metodiskt genomfört och noggrant dokumenterat. Resultatet 
ska vara användbart (Johansson & Svedner, 2006; Patel & Davidsson, 2003). Detta arbete är 
en systematisk didaktiskt studie som behandlar det matematiska innehållet, dess form, aktörer 
och förutsättningarna genom att anta olika innehållsmässiga utgångspunkter. Wittmann (1995) 
påpekar: ”Like the didactics of other subjects mathematic education requires the crossing of 
boundaries between disciplines and depend on results and methods of considerably diverse 
fields. (s. 356)” Det centrala i denna studie, det som Wittmann (1995) kallar för ”the core”, är 
matematikdidaktik och specifikt lärande av bråk. 
 
Design befinner sig mellan det individuella innehållet och det gemensamma uttrycket, det är 
de frågor man ställer sig som gäller hur innehållet ska presenteras. En lärsekvens tar sin 
början i strukturerandet av hur iscensättandet ska påbörjas. Lärsekvensens utgångspunkt tas i 
läroplan, institutionella normer och de resurser som finns att tillgå t.ex. media, instrument 
o.s.v. En designad sekvens börjar med en introduktion av innehållet. Detta kallas för 
iscensättning och gäller initialskedet av lärsekvensen. ”During the setting, the teacher can 
inform the students about a large range of aspects: the idea of the activity, the expected 
product, the criteria for judgments and so on (Selander, 2008a, ss. 149-150).”  
 
Man designar tre saker samtidigt, diskursen formuleras eller kombineras, interaktionen 
designas inom diskursen och hur olika verktyg ska kombineras (Kress och Leuween 2001) 
Både Kress och Leuween (2001) och Selander (2008c) diskuterar de frågor man måste ställa 
sig i sin design av lärsekvenser. Interaktionen ska gemensamt formas genom olika semiotiska 
verktyg, detta gör att vi måste var medvetna om designen och den inramning vi befinner oss i.  
I denna studie har vi designat en lärsekvens som utgår ifrån att elever i år 3 engagerar sig och 
handlar genom olika matematiska representationer inom bråkområdet. Uppgifterna har 
utvecklats utifrån de teorier kring bråk och representationer som redovisas i teoridelen. Vi är 
intresserade av de gemensamma uttrycken för att se elevernas kunskap och/eller lärande i 
bråk, vilket gör att vi även beaktar de matematikdidaktiska normerna i vår design. 
Sammanhang, interaktion och verktyg är viktiga aspekter då vi slutgiltigt designar 
uppgifternas utformning. Vi antar ett socialsemiotiskt multimodalt perspektiv i förhållande till 
bråk och representationsformer. 
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4.4 Uppgiftskonstruktion  
	  
Med utgångspunkt i litteraturgranskning kring lärande i bråk skapades en sekvens av 
uppgifter i bråk. Det är sex uppgifter totalt varav fråga ett består av två delfrågor och fråga två 
består av fyra delfrågor. Nedan görs en utförlig redovisning av alla frågor och de beskrivs 
utifrån det syfte frågan har och i vilket sammanhang frågan ställs.  
 
Fråga ett 
	  
Fråga 1a och 1b erbjuder en variationsrik möjlighet till att använda olika 
representationsformer samtidigt som de ger en klar indikation av elevens tillgång till olika 
representationer. Frågan är designad med ett mål där mening kan realiseras (Shreyar et al., 
2010) genom att konkret se en tårta och dess fyra delar. Bråkuttrycket representeras i skriven 
text och utgår från cirkeln som representation (rund tårta). Cirkeln är en naturlig inre 
representation för eleverna (Behr et al, 1993). Tre delar av en helhet efterfrågas ”a part- to- 
whole comparison” (Behr et al, 1983). Frågan stärker intrycket av delar genom ordet 
”stycken” som refererar till vad som är kvar. Representationerna ”rund” och ”tre stycken 
fjärdedelar” är båda inom samma register (Duval, 2006) där ”rund” har för avsikt att vara en 
begränsande funktion, dvs. tolkningen av uppgiften är tänkt att begränsas (Ainsworth, 2006). 
 

 
Fråga två 

	  
Fråga 2 a, 2b och 2c kan påvisa elevernas förståelse för halva genom tolkning av text, bild 
och symbolspråk. Fråga 2c och 2d påvisar om eleverna har förstått att desto fler delar man 
delar med desto mindre blir delarna (Charalambous et al., 2007).  I uppgiften finns det flera 
olika representationer inom olika register, text, ikoniska och symboliska representationer. 
Resultatrepresentationen är styrd till en ikonisk representation i alla fyra delfrågorna. Här har 
eleverna möjlighet till att, i transformationen mellan representationer göra ”conversions”, det 
vill säga gå från text till bild och matematiskt symbolspråk till bild, men även göra 
”treatments” inom samma register bild till bild (Duval, 2006). Eleverna ges möjlighet till en 
fördjupning av begreppet halv genom att begreppet är representerat på många olika sätt. 
Representationerna i sekvensen (2a, 2b, 2c och 2d) har intentionen att tillföra en fördjupande 
funktion, men även en komplimenterande funktion då de kan stödja varandra (Ainsworth, 
2006). 
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Fråga tre  
	  
Denna fråga undersöker elevernas förståelse för bråk när helheten är större än 1. Förstår de att 
det blir fem fjärdedelar, en hel och en fjärdedel? Svårigheten ligger i att det inte handlar om 
delar av en hel, utan att helheten överskrider en hel (Behr et. al., 1983). Eleverna behöver 
kunna tolka den ikoniska representationen och förstå additionstecknet. Texten har för avsikt 
att tillföra en komplimenterande funktion, då den kan stödja förståelsen för bilden av tårtorna 
(Ainsworth, 2006). 
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Fråga fyra till sex 

 
Dessa frågor undersöker elevernas förståelse för de matematiska symbolerna för bråk och hur 
de uppfattar och hanterar addition av två bråk. Uppgifterna utgår ifrån de bråk som använts i 
de föregående uppgifterna för att eleverna ska kunna använda sina tidigare erfarenheter och 
kunna lösa uppgifterna med hjälp av detta. Tar eleverna hjälp av sina tidigare erfarenheter 
eller av ett laborativt material för att lösa uppgifterna (Behr et al,. 1983; Cramer et al.,2009, 
Martin & Schwartz 2005)? I uppgift 6 undersöker vi svårigheten när det ena bråktalet är större 
än ett (Thompson, Saldanha, 2003). 
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4.5 Genomförande och bearbetning  

 
I följande stycke beskrivs hur insamlandet av data och bearbetning av detsamma gått till.  
 

4.5.1 Forskningsprocessen 
 
Arbetet påbörjades med problemformulering och att ett preliminärt syfte lyftes fram utifrån 
vårt intresseområde. Därefter påbörjades framtagandet av litteratur. Användandet av Lund 
Universitets sökmotor Elin och Google Scholar gav oss relevant litteratur att granska. Syftet 
med en litteraturgranskning är att få en överblick som belyser syftet och frågeställningarna 
utifrån olika perspektiv och att skriva fram koncentrerad text (litteraturdel) som ligger till 
grund för utformandet av det begreppsliga ramverket och således även analys av resultat och 
diskussion. En litteraturgranskning kan vara en introduktion i ett arbete som till exempel 
använder den kvalitativa forskningsintervjun som empiri. I detta fall är teoribakgrunden en 
del av undersökningen tillsammans med videoupptagning och anteckningar vid 
observationen. Detta innebär att man i litteraturgranskningen ”måste underkastas lika strikta 
metodiska regler och normer som den traditionella och etablerade forskningsprocessen” 
(Backman, 2008, s. 74).  
 
 Närläsning medför att textmaterialet granskas genom evaluering. Texten läses, 
sakförhållanden noteras, mönster uppmärksammas. Syftet enligt Kvale (1997) är att kartlägga 
materialet så att det blir tillgängligt för analys. I detta arbete används 
litteraturgranskning/textanalys och tolkandet av olika observationer för att skriva fram texten. 
Litteraturen ger genom textanalys en teoretisk bakgrund i redan befintliga teorier. Johansson 
& Svedner (2006) benämner detta som närläsning. Närläsningen ska ge frågor som gör 
uppgiftskonstruktionen så precis som möjlig. Uppgiftsdesignen och data ska komplettera 
litteraturen och har som syfte att ge en klar bild av fenomenet.  
 
När litteraturläsningen avslutats och strukturerats i ett första utkast, där ideér om ett 
begreppsligt ramverk initerats, påbörjades designprocessen av uppgifterna som låg till grund 
för empiriinsamlandet (se 4.3 Uppgiftskonstruktion).  
 

4.5.2 Genomförande 
 
Iscensättningen gick till på följande sätt. Eleverna var placerade i rum utan yttre störningar. I 
initialskedet, innan eleverna placerade sig vid bordet, bekantade de sig med videokamerorna 
och rummet. Syftet med besöket klargjordes tydligt, idén med aktiviteten, vilka förväntningar 
vi hade, vilken typ av kommunikation vi avsåg och hur de skulle ta sig an uppgifterna. 
Elevernas kommunikation sinsemellan uppmuntrades. Två elever löste uppgifterna 
tillsammans. Vid problem gick vi in och försökte backa eleverna tillbaka eller hjälpa dem att 
fortsätta. Eleverna hade tillgång till papper, penna, suddgummi samt laborativt material i form 
av bråkmaterial i cirkelform.  
 
Två videokameror användes med olika fokus. En kamera var riktad mot eleverna framifrån 
för att studera deras gestik, mimik med mera. Den andra kameran var riktad mot uppgifterna 
och det material som de använde. På detta sätt kunde vi se eleverna framifrån och deras 
direkta användningen av representationer på pappret. Efter uppgifternas iscensättning följde 
granskning av resultatet dels med hjälp av de två olika videofilmerna med olika perspektiv, 
men också genom elevernas lösningar i pappersform. Detta arbete beskrivs ingående nedan.  



	  
	  

20	  

 
4.5.3 Bearbetning av data  

 
Utgångspunkten för tolkningen av det inspelade materialet har i stora drag genomgått samma 
evaluering som Kvale (1997) beskriver för den kvalitativa forskningsintervjun. Kvale (1997) 
tar upp sju steg i sin analysmodell där vi här kommer förtydliga och utveckla några. Analysen 
påbörjas redan vid inspelandet av materialet (steg ett till tre) där eleverna spontant visar sin 
erfarenhet och personlighet. Vår erfarenhet gav avtryck på våra tankar då vi kände igen 
elevernas tankesätt utifrån den teoriläsning som gjort innan insamlandet av empiri. Vi gick 
också in i situationen för att på olika sätt hjälpa eleverna fokusera sig på det centrala 
innehållet. 
 
Då materialet insamlats tittade vi först igenom inspelningen en gång, sedan ytterligare en 
gång då vi letade efter sakförhållanden och mönster som intresserade oss i förhållande till den 
teoretiska bakgrunden. Sakförhållandena dokumenterades för att senare bilda innehållet i det 
begreppsliga ramverk som framkom ur teorin och som användes vid tredje genomlysningen. 
Vid användandet av ramverket använde vi oss av inspiration från ”Grounded Theory” 
(Bryman, 2001) för att hitta centrala referenspunkter i innehållet kopplat till ramverket. 
Genom att fokusera vårt intresseområde tydligt försökte vi från det insamlade materialet 
generera begrepp som kan analyseras. Kodningen blev för oss ett redskap då vi inte använde 
oss av på förhand bestämda referenspunkter i innehållet. Syftet med att kartlägga materialet är 
enligt Kvale (1997) att göra det tillgängligt för genomlysning för att få fram mesta tänkbara 
innehåll. De kategorier som framkom ur kodningen var gestik och talat språk, fysiskt konkret 
material, ikonisk representation och multimodala situationer.  
 
Alla uppgifter i sekvensen hade en utgångspunkt gällande representation. De ursprungliga 
representationerna kallar vi för ”startrepresentation”. Eleverna representerande också 
resultatet på något sätt, detta kallar vi för ”resultatrepresentation”. Det som skede mellan 
startrepresentationen och resultatrepresentationen benämndes som ”bryggan”. Det som 
skedde inom ”bryggan” blev vårt fokus då eleverna här testade sina representationer för att 
komma fram till en lösning. Lärandet skedde till stor del inom bryggans ramar, genom 
laborerande med olika representationer. Bryggan blev synlig framförallt genom kamera två 
som hade ett ovanifrån perspektiv.  
 
Vid analys av bryggan använde vi oss av följande begrepp som har sitt ursprung i arbetets 
teoridel där de har för avsikt att skapa ett begreppsligt ramverk: lärande, förståelse, 
svårigheter, transformationer, treatments, conversions (Duval, 2006), komplementerande 
funktion, begränsande funktion, fördjupande funktion (Ainsworth, 2006). Dessa begrepp har 
en inre hierarki i analysen, där det i det första steget fokuseras på att förstå vilka svårigheter 
och vilken förståelse som visar sig. I andra steget tittar vi på hur dessa svårigheter eller 
förståelsen kan förklaras eller förstås med hjälp av transformationer mellan olika 
representationsformer (treatments och conversions). I det sista steget tittar vi på vilka olika 
funktioner de olika representationerna har i elevernas sätt att skapa mening av bråk och lösa 
uppgifterna i fråga samt hur de påverkar lärandet. Utöver detta har vi tittat på den roll den 
specifika modaliteten har i sekvensen av uppgifter och även på hur detta har påverkat 
elevernas förståelse.  
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De steg som genomfördes vid analys av data utifrån det preliminära begreppsliga ramverket. 
  
Resultatet av undersökningen och analysen av resultatet utifrån det begreppsliga ramverk som 
presenteras i teorisammanfattningen har vi valt att presentera utifrån en tematisering av de 
kategorier vi fann vid kodning av materialet. Relevanta händelser från de fyra olika filmerna 
lyfts fram. Eleverna som löser uppgifter i film ett benämns som P1 och P2, i film två benämns 
eleverna som F1 och F2, i film tre benämns eleverna som T1 och T2 och i film fyra som K1 
och K2. Direkta elevcitat kommer att markeras med citattecken.  
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5. Resultat och Analys 
 

I detta avsnitt kommer vi att presentera resultat och analys och utgå från de representationer 
som varit framträdande i kodningen av data och analysera dem i ljuset av det preliminära 
ramverket som beskrivs i teoridelen. En svårighet i kodningen var att representationerna ofta 
användes tillsammans, vissa representationer var dock mer centrala i situationerna. Vi har 
därför valt att presentera ett urval av exempel under en specifik kategori för att belysa den 
aktuella representationens användning även om flera andra representationer var närvarande i 
situationen.  
 
Avsnitten 5.1 - 5.4 avser att svara mot de två första frågeställningarna i syftet gällande 
möjligheter respektive svårigheter. Vi har kommit fram till följande kategorier som kommer 
att belysas i dessa avsnitt; Gestik och talat språk, fysiskt konkret material, ikonisk 
representation och multimodala situationer.  Avslutningsvis kommer vi att belysa innehållet i 
relation till den sista frågeställningen i syftet gällande de specifika modaliteterna. 
 
 

5.1 Gestik och talat språk 
 
Alla elever använde gestik för att illustrera och representera, för sig själva och för andra, hur 
de tänkte. Gestik är en synkron funktion som nästan alltid en conversion i bryggan, eleverna 
använder gestiken till att förtydliga innehållet, gestiken kan anta olika funktioner beroende på 
situation. Den vanligast förekommande funktionen i bryggan var den begränsande funktionen, 
i form av att eleverna pekade. Gestiken var ofta kopplad till det talade språket för att stödja 
eller komplettera elevernas tankegångar. Detta kan illustreras genom följande exempel. 
 

 
I uppgift 1a löser P1 uppgiften med hjälp av följande resonemang, - ”tre fjärdedelar är när 
man ritar ett kors, och en del är uppäten”. Detta symboliserar han ikoniskt genom att rita en 
cirkel och visar tydligt för P2 med gestik vilken del som är uppäten. På samma sätt ritar T1 
ikoniskt en cirkel med ett kryss. Sedan sätts en markering på den del som är uppäten och T1 
påvisar sedan denna med gestik. P1 och T1 tolkar båda texten, P1 transformerar till talat språk 
och gör därigenom en treatment inom språkregistret. Efter detta gör P1 en conversion, han 
vandrar mellan olika register, talat språk och ikoniskt. T1 går direkt från skrivet språk till 
ikoniskt representation, en conversion, men tittar till på T2 och bekräftar innan hon markerar 
sitt svar tydligt. De representationer P1 använder sig av kompletterar varandra (Ainsworth, 
2006) då P1 utnyttjar de olika representationerna för att komma fram till en lösning. Gestiken 
i detta fall har en begränsande funktion, den tillför inte någon ny information men hjälper 
eleverna att tolka bilden. När eleverna ska motivera för sig själv och andra vid lösning av 
följdfrågor som 1b använder de mycket gestik. Detta blir tydligt i följande avsnitt; 
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P1 använde olika modaliteter för att uttrycka sin förståelse och lösa uppgiften. Genom gestik 
pekade han på den borttagna fjärdedelen av kakan på bilden. Samtidigt som han gjorde detta 
uttryckte han, "om det är en fjärdedel som saknas måste det vara att den delen". Han avbildar 
sedan det han uttryckt genom en bild av en fjärdedel av en cirkel. P1 gjorde först en 
transformation från skriftlig till ikonisk representation. Det verbala uttrycket och bilden kan 
därmed sägas anta en kompletterande roll då P1 löser uppgifter utan formell skolning inom 
bråk. Gestiken begränsar de andra funktionerna som var närvarande i situationen. 
 
Det talade språket och gestiken blir tydliga resurser för eleverna utan formell skolning inom 
bråkbegreppet, då de löser uppgiften. De elever i vår studie som ej har tillgång till eller 
kunskap om olika modaliteters användning får inte användning av det talade språket. Det 
talade språket behöver en representationsform som kan resoneras om. Det är den ikoniska 
bilden, det konkreta materialet med mera som möjliggör för eleverna att använda språket och 
därigenom lösa uppgiften. Således är multipla representationsformer en förutsättning för att 
elever utan skolning ska kunna lösa uppgiften.  
 
 

 
 
I uppgift 2d får K1 och K2 tillgång till det laborativa materialet, en cirkel i form av fyra 
fjärdedelar. K1 resonerar om cirkeln i relation till bägarens innehåll ”I fall man lägger i alla så 
blir det hela, om man tar bort en så blir det, en, lite mindre och om man tar bort den så blir det 
halva och om man tar bort den så blir det dit” Hon visar ¼ på bägaren genom gestik. Tre olika 
representationer användes på samma gång för att lösa problemet. Medan K1 använde talat 
språk och tog bort ¼ från det konkreta materialet, visade hon också med gestik hur innehållet 
i bägaren minskade genom att minska avståndet mellan henne pekfingret och tummen 
samtidigt som pennan pekade på rätt nivå på bägaren. Språk, gestik och konkret material hade 
komplementära funktioner i situationen då det är tydligt att eleven behöver alla dessa 
representationer för att kunna lösa uppgiften.  
 
 

 
 
I uppgift 6 gör P1 och P2 en korrekt transformation från symboler till talat språk 
(conversions), men när de sedan bearbetar 3/2 genom det talade språket resonerar de i form av 
2/3. De kan inte tolka 3/2 och gör en egen tolkning som de kan hantera. De gör här en 
inkorrekt treatment i sitt resonemang. Eleverna blir begränsade i sin utveckling av förståelse 
för bråk då de inte ser att summan av delarna överskrider en hel. Genom att resonera högt 
söker P1 en lösning på problemet men lyckas inte att tolka 3/2 rätt.  
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Till skillnad från P1 och P2 som hade svårigheter med uppgift sex pekar F2 direkt på ½ i 
uppgift 4 och säger ”Det är en halv, och det är tre halvor” pekar nu på 3/2. Hon visar tydligt 
via gestik men går snabbt över till att söka stöd för sina tankar i det laborativa materialet. Här 
gör hon en treatment mellan representationer. Sedan visar hon 3/2 med laborativt material för 
att bekräfta sina antaganden, en conversion görs. Representationerna har här en komplementär 
funktion då hon löser uppgiften och fördjupande funktion då F2:s antaganden bekräftas och 
förstärks. F2 ser att tre andredelar är tre halvor, och kontrollerar det med det laborativa 
materialet.  
 
 

5.2 Fysiskt konkret material 
 
Det konkreta materialet var avgörande för elevernas sätt att lösa uppgifter. Det var lätt för 
eleverna att förstå materialet och det förmedlade information både fysiskt och visuellt. 
Dessutom, vid flera tillfällen, kombinerades det konkreta materialet med gestik och talat 
språk, vilket gjorde situationerna multimodala. I exemplet nedan återkommer F1 och F2 till 
uppgift 1 a och 1 b efter att sekvensen arbetats igenom. Vid första försöket var det tydligt att 
de inte hade tillgång till flera representationssätt.  
 
F1+F2  - Rita en rund tårta där tre stycken fjärdedelar är kvar 
F1  - En rund 
Forskare  - Tre fjärdedelar 
F2  -Tre fjärdedelar var så här (visar med händerna och laborativt 

material) 
F1  - så! (ritar en bild av tre fjärdedelar) 
F2 - Titta det blir kvar (jämför bilden med det konkreta materialet och 

pekar på de tre fjärdedelarna som de har lagt fram) 
Forskare  - och nästa (1b)? 
F1  - Tittar på nästa uppgift och suddar ut det tidigare svaret. 
F2 - då är det en sån. (jämför konkret material ¼, med bild i uppgift 

1a ) 
F2  - Då är det en… 
F1  - Fjärdedel (skriver ”en fjärdedel i text) 
 
Efter sekvensen visar eleverna kunskap genom att rita en fjärdedel korrekt och påpekar att det 
är den som är uppäten, de gör då en korrekt conversion från text till ikonisk representation 
med hjälp av konkret material som de bekantat sig med under sekvensens gång. De två 
representationerna, bild och laborativt material har både en komplementär (stödjer lösandet av 
uppgiften) och fördjupande funktion (eleverna förstår representationernas inbördes 
förhållande) i denna sekvens. I uppgift 1b går F1 och F2 från laborativt material till skriven 
text, en conversion. Detta är ett tydligt exempel på att sekvensen och materialet har skapat 
förutsättningar och givit eleverna möjlighet till att skapa ny mening efter sekvensen 
genomarbetats.  
 

 
 
T1 och T2 kan inte angripa uppgift 4. På uppmaning av forskarna försöker de använda 
laborativt material men är osäkra på vilka delar som symboliserar de olika bråkdelarna. De tar 
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½ efter ytterligare en uppmaning. T1 säger ”en på fyra är ju fjärdedelar ”. Här visar hon med 
gestik genom att peka på det laborativa materialet som symboliserar en fjärdedel ¼.  T1 tar en 
fjärdedel på uppmaning och säger ”Det blir en fjärdedel och en halv”. T1 kommer fram till att 
det är tre fjärdedelar. De går från symbolerna via talat språk och gestik genom det laborativa 
materialet till symboler, alltså de gör conversions. Det laborativa materialet tillsammans med 
det talade språket och gestiken tillför en dimension och representationerna kompletterar 
varandra, och hjälper eleverna att lösa uppgiften.  
 
 
Det är tydligt att T1+T2 till skillnad från P1+P2, F1 och F2 inte är vana att använda laborativt 
material. De visar genom sitt kroppsspråk, gestik och blickar att de är obekväma att ta och 
använda materialet som vi presenterar. Detta medför att de har svårigheter att dra nytta utav 
multipla externa representationer som stöd i lärande av bråk (Cramer, 2009, Ainsworth, 
2006). Att inte vara van vid att använda olika modaliteter vid lösandet av uppgifter har en 
tydligt begränsande funktion och förhindrar meningsskapande. Det är centralt för lösandet av 
uppgifterna att vara bekväm med olika representationssystem, att våga använda olika 
modaliteter. Kunskap om modaliteter och dess användning gör att elever klarar av att lösa 
uppgifter som de egentligen inte är skolade att klara av. Ett multimodalt perspektiv ger 
eleverna en möjlighet att i ett socialt sammanhang utforska ett innehåll genom att använda 
olika modaliteter som i sin tur fördjupar eller kompletterar elevens kunskap. 
 

 
 
I kontrast till de svårigheter T1 och T2 påvisade i uppgift 4 då de inte hade kunskap om 
användning av laborativt material, tar de i uppgift 5 direkt till det laborativa materialet ”en del 
av tre, det är en sån (tar en tredjedel och lägger framför sig) en av sex, är en sån (tar en 
sjättedel och lägger ihop med tredjedelen) ”det blir en halv” Den introduktion av laborativt 
material som T1 och T2 fick under genomförandet av uppgift 4 gjorde att de utan problem 
löste uppgift 5. T1 skriver sedan ”en halv”. Här går de ifrån symboler, via laborativt material 
till talad och skrivet språk, alltså sker en conversion. Det är tydligt att när T1 får tillgång till 
det konkreta materialet får det en komplementär funktion och blir en tillgång när eleven 
omformulerar informationen mellan olika representationsformer. Att inte kunna använda det 
konkreta materialet är en klar begränsning och utvecklar inte förståelsen för bråkbegreppet.  
 

5.3 Ikonisk representation  
	  
Ikonisk representation i form av en bild var vanligt förekommande i uppgifterna och i 
elevernas lösningar. I undersökningen såg vi att bilden som representation inte alltid var lätt 
att tolka och kunde ibland vara en faktor som gjorde att eleverna inte kunde lösa uppgiften. 
Ett exempel är följande sekvens;             
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K1 och K2 väljer bort bilden i tolkningen av uppgift 2 b och säger ”fyll av bägaren med sand” 
De tolkar först att de ska ta sand av bägaren i uppgift 2a och fylla över till bägaren i 2b. Vid 
vägledning förstår de att det är en halv, men tolkar in det som ska fyllas i är cirkeln. ”Vi ska 
fylla bägaren, Aha – då ska vi fylla lika mycket som den här”. Pekar på bilden och svaret i 2 
a. Eftersom eleverna väljer bort bilden som har en begränsande funktion i uppgiften öppnas 
uppgiften upp och de får problem att lösa uppgiften. Svårigheten ligger i att eleverna har svårt 
med att tolka den ikoniska representationen av bråket och sätta in denna tolkning i meningen.  
 
T1 och T2 löser uppgift 2b genom att överföra bilden i cirkelform till bilden av bägaren, de 
gör en treatment. Här använder T1 sig av gestik för att få rätt proportioner i bilden. Gestiken 
har en begränsande funktion. I uppgift 2 a läser eleverna ut ”en halv” och fyller halva bägaren 
vilket de även gör i uppgift 2 c, där de läser ut ½ som ”en halv”. I uppgift 2 b läser eleverna 
inte ut bilden, de överför den skuggade delen till bägaren med hjälp av gestik och penna. Man 
kan anta att de egentligen inte har förståelse för den ikoniska representationen av en halv som 
är given i uppgiften då den treatment de gör är en replikation som de inte resonerar kring. 
 

 
	  
 
 
I uppgift 3 får eleverna information genom två representationer som är tänkta att kunna stödja 
varandra, text och ikonisk representation.  
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P1 och P2 tolkar texten men gör en felaktig bildtolkning. P2 gör en treatment när hon avbildar 
de delar som hon anser vara kvar, dvs. ¼ + ½. Eleverna får information om hur de ska tolka 
bilden, och då tolkar de bilden korrekt och gör en conversion via talat språk och säger ” tre 
fjärdedelar och två fjärdedelar”. För att den komplementära funktionen ska uppstå i denna 
situation krävs att eleverna har en viss vana till bildtolkning, det visade sig att när uppgiften 
var utskriven i färg var det inte några problem för eleverna att tolka uppgiften. De elever som 
löste uppgiften där färg inte återfanns tolkade inte bilden på det sätt som avsågs. Detta är ett 
exempel på när en modalitet inte tillför ett innehåll för uppgiftens tolkning.  
 
En central svårighet som visar sig bland annat i uppgift 3 är att eleverna inte inser att summan 
av delarna överskrider en hel. De ser inte två tårtor som en helhet, utan slår samman dem till 
en stor tårta med 8 delar, där de tar bort tre delar och har fem delar kvar. De gör en treatment 
(ikonisk till ikonisk representation) men den är felaktig. T1 titta på bilden och säger direkt 
”fem fjärdedelar” och skriver det med skriftspråk. T1 gör en conversion, från bild till tal och 
skriftspråk. Svårigheten ligger i att det inte handlar om delar av en hel, utan att helheten är 
större än ett (Behr et. al., 1983). När helheten är större än ett är bild som representationsform 
inte gångbar då eleverna inte klarar av att sammanfoga de fem delarna i en representation med 
en hel tårta och en bit som symboliserar en fjärdedel. Eleverna kan rita fem fristående delar 
eller skriva ”fem bitar/fjärdedelar”. Frågan de inte reder ut är hur fem fjärdedelar kan 
sammanfogas i en bildlig representation. Det är tydligt att det i elevernas värld alltid handlar 
om en helhet. Detta kan belysas med följande exempel. På uppmaning att hitta ett annat sätt 
att representera svaret på (fem bitar) ritar T1 en cirkel med fyra fjärdedelar. Hon inser att hon 
måste ha fem delar men lägger inte till en fjärdedel, utan drar en ny linje i cirkeln där hon 
delar en fjärdedel i två och får på så sätt fem delar.  
 

5.4 Multimodala situationer 
	  
Flera av situationerna i undersökningen var multimodala, dvs. eleverna använde multipla 
externa representationer från olika modaliteter för att lösa uppgifterna.	  	  
 
P1 går i uppgift 2 a från skrivet språk till gestik genom att måtta ½ med fingrarna i 
förhållande till bägaren som ska fyllas, via talat språk för att lösa uppgiften. Eleven använder 
sig av både treatments (från skrivet till talat språk) och conversions (från skrivet till gestik). 
P1 använder sig här av multipla representationer för att lösa uppgiften och dessa 
representationer har en fördjupande funktion. P1 förstår förhållandet mellan olika 
representationer och vilken funktion de besitter. Det är tydligt att P1 använder sin kunskap om 
olika modaliteter för att resonera med hjälp av olika representationer för att komma vidare i 
sitt resonemang. Trots att eleven inte har skolning inom bråkområdet så ger möjligheten till 
användandet av multipla externa representationer eleven verktyg för teckenskapande.  
 
Ett multimodalt användande verkar skapa den resurs eleven behöver för att kunna ta sig 
vidare och lösa de olika uppgifterna. Ett bra exempel på detta är när P1 löser sekvensen 2 b 
till 2 d; 
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I uppgift 2b är utgångspunkten ikonisk, ½ är representerad genom en cirkel som är delad på 
två. P1 hänvisar via gestik till att bilden och den föregående bägaren (uppgift 2a) 
representerar samma bråk, han gör en treatment. Representationerna får här en fördjupande 
funktion, då de ser representationernas inbördes förhållande.  
 

 
 
I 2 c utgår uppgiften från symboler, ½ , och här börjar P1 med att tolka bråket, ” det där 
tecknet betyder hela delen (pekar via gestik på symbolen 1) och sen halva delen ( pekar via 
gestik på symbolen 2) av bägaren med sand, allstå fortfarande halva”. Här gör P1 en 
conversion från symbolspråket till det talade språket.  I denna uppgift reder P1 ut begreppet 
bråk för sig själv genom att benämna täljaren som helheten och nämnaren som del av 
helheten. Representationerna talat språk och symbolen ½ har en fördjupande funktion. I 
uppgift 2 d visas förståelse genom att P1 med hänvisning till 2 c säger ” Ett av fyra alltså en 
fjärdel”. Här tolkar han bråket och använder korrekt terminologi, en utveckling från uppgift 
2c. I sitt resonemang använder han multipla externa representationer och nyttjar dess fördelar 
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vid lärande. Situationen är multimodal och han drar klara fördelar av detta genom att använda 
ett rikt omfång av olika representationsformer.   
 

 
 
Uppgift 4 behandlar addition av bråk med symboler som yttre representation. P1 antar först 
att svaret blir 1/3 och representerar detta med symboler. ”Halva plus en fjärdedel blir lika med 
en tredjedel för en halv plus en kvart är lika med tre”.  P1 kan här översätta bråken från 
symboler till talat språk, en conversion. P1 gör sedan en felaktig conversion och antar att tre 
delar är en tredjedel, men reviderar svaret direkt vid anblick på sin egen symboliska 
representation, och skriver ¾ i stället. Här utvecklas förståelsen utifrån en felaktig 
representation. Sedan förklarar P1 för P2 ”det är halva av en hel, sen lägger man till en till del 
av en halva så det blir ungefär så här mycket, först är det så mycket sen lägger man till en sån 
del, allstå tre delar kvar. Allstå, tre delar”.  P1 tar hjälp av gestik och laborativt material och 
gör flera olika conversions. P1 använder multipla representationer som har en tydlig 
komplementär och fördjupande funktion i förklaringen. Fördjupande på grund av att han 
använder representationerna för att motivera sitt eget lärande. Han arrangerar en multimodal 
situation då han försöker förklara för P2 hur han tänker. Detta tyder på att P1 har fördjupad 
förståelse för de specifika modaliteterna. När eleven använder och kombinerar olika 
modaliteter tyder det på att han/hon behärskar multipla externa representationer. Lamon 
(2007) och Arcavi (2003) menar att det tar längre tid att utveckla en förståelse för olika 
modaliteter, än syntaktisk kunskap, men att det gynnar förståelsen i ett längre perspektiv. 
Framförallt kan eleven dra klara fördelar av denna kunskap vid lösandet av problem. Det är 
tydligt att P1 behärskar multipla externa representationsformer då han är den enda som tydligt 
använder denna möjlighet vid lösande av uppgifterna.   
 
 

5.5 Vilka olika roller kan specifika representationsformer ta i den 
underliggande process som producerar elevernas förståelse? 

 
Det talade språket har haft dubbla funktioner för eleverna vid lösning av uppgifterna. Dels 
kan det vara ett verktyg för att synliggöra kontexten men också en representation i sig. 
Nyttjandet av talet är viktigt av den anledning att verbaliserande av tankar gör att det auditiva 
perceptionen utnyttjas. Detta medför att talat språk ger eleven eller eleverna tillsammans 
tillgång till det auditiva som i sig avlastar korttidsminnet vilket underlättar lärandet. Alla 
elever utnyttjar gestik i någon form och i varierande utsträckning. Gestik spelar en stor roll 
när det gäller att motivera för sig själv och andra hur man tänker. Den är oftast kopplad till det 
talade språket för att förstärka uttrycket/innehållet. Talat språk har en tydlig komplementär 
funktion som fördjupar elevernas förståelse då den knyts till ytterligare en 
representationsform. Gestik har i undersökningen dubbla funktioner, dels en komplementär 
funktion som beskrivs i avsnittet om gestik och talat språk där K2  utnyttjar gestik för att 
påvisa en förändring. Den har även en tydlig begränsande funktion som förekommer i de 
flesta situationerna där eleverna påvisar för varandra genom att peka och påvisa.     
 
Laborativt material har en komplementär funktion. Detta visar sig då eleverna kan hantera 
materialet. Det laborativa materialet är avgörande när eleverna ska lösa uppgift 4 och 5. När 
eleverna får tillgång till materialet kan de ta sig an bråktalen, tolka dem och genomföra en 
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addition. Vi såg att det laborativa materialet var enkelt att ta till sig och hade en förmåga att 
lyfta fram elevernas informella kunskap om bråk. Det laborativa materialet kombinerades vid 
flera tillfällen med gestik och talat språk vilket gjorde situationen multimodal. Materialet kan 
mediera information på två sätt, dels fysiskt men även visuellt. Materialet gör således att 
eleven får tillgång till fysisk manipulering och visuella intryck.  
 
Bilden har en tydlig komplementär funktion då eleverna arbetar med uppgifter som inte 
kräver att svaret överskrider en hel. Då svaret överskrider en hel får istället bilden en klart 
begränsande funktion och försvårar för eleven. Likt gestik och laborativt material är bilden 
och språket tydligt sammankopplat. Bildens roll är tydlig som dokumentationsform men är 
inte helt oproblematisk. Trots att eleverna har lagt ut materialet framför sig har de ibland 
svårigheter att avbilda materialet.  
 
Symbolernas roll är inte tydlig i elevernas lärande då de inte använder symboler i bryggan 
under själva transformationsprocessen. De är dock viktiga aktörer vid elevernas 
meningsskapande i initialskedet och finns även med som slutrepresentationer. Symbolerna 
fyller alltså en viktig funktion i uppgifternas tolkning och svarens representation.  
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6. Diskussion 

 
6.1 Resultatdiskussion 

 
Syftet med denna studie var att utforma och använda ett begreppsligt ramverk för att 
analysera hur elever uttrycker förståelse för bråk i aktiviteter som utmanar dem att reflektera 
över olika sätt att representera aspekter av bråkbegreppet. Vid skapandet av det begreppsliga 
ramverket tog vi socialsemiotikens multimodala perspektiv som utgångspunkt. För att kunna 
beskriva de processer som frågeställningarna avsågs behövdes användbara begrepp i relation 
till lärande i matematik. Begreppet transformation inom och mellan olika modaliteter behövde 
belysas men även utifrån vilka funktioner som de olika representationerna har i en multimodal 
situation. Vi anser att vårt begreppsliga ramverk belyser dessa begrepp och har kunnat 
användas vid analys av elevers förståelse av bråk. Tanken med ramverket är att det ska vara 
generellt och kunna anpassas till olika matematiska aspekter. I detta arbete har vi fokuserat på 
att analysera lärande i bråk och kommit fram till att det begreppsliga ramverket kan lyfta fram 
kritiska aspekter i elevers lärande i bråk. Ramverket ger möjlighet att utifrån ett 
socialsemiotiskt perspektiv fokusera på representationsformer och dess roll för lärande i 
matematik. 
 
När vi utifrån det begreppsliga ramverket har tittat på lärande med hjälp av representationer 
och vilka transformationer som påverkar lärande har vi sett att val av representation och hur 
elever vandrar mellan representationer visar elevernas förståelse och hur de utvecklar sitt 
lärande i bråk. Ett exempel på detta är när en elev i undersökningen själv tar hjälp av olika 
representationsformer när han ska förklara en halv adderat med en fjärdedel för sin kamrat. 
Han använder då flera representationsformer i olika modaliteter i sin förklaring vilket också 
fördjupar hans egen förståelse. Ramverket hjälpte i denna situation till att belysa de olika 
transformationerna och funktionerna i de berörda representationerna. När det gäller 
transformationer anser Duval (2006) att conversions (transformationer mellan 
representationer över olika register) är mer komplexa att genomföra och kräver mer förståelse 
för begreppet än treatments (transformationer mellan representationer inom samma register). 
Intressant är att eleverna i vår undersökning till övervägande del gör conversions i sina 
transformationer i bryggan, trots att de inte har full förståelse för det aktuella begreppet. Ett 
exempel är när eleverna ska tolka tre andredelar. Här har de inte förståelse för den abstrakta 
bråkformen, men när de representerar tre andredelar med hjälp av konkret material kan de 
tolka bråket och således lösa uppgiften. Om man tittar på start och slutrepresentation så gör de 
här fler treatments än conversions. I processen att skapa en ny representationsform 
förpackades i bryggan den befintliga kunskapen genom conversions för att representera en ny 
form. Conversions verkar vara viktiga för att lärande ska ske genom att dessa utvecklar 
användandet av multipla externa representationer.  
  
 Vi har i vår undersökning sett det som Ainsworth (2006) skriver, att de multipla externa 
representationernas funktioner spelar roll för hur eleverna lär bråk. Den fördjupande 
funktionen visar sig oftast när elever kopplar begreppet till olika representationsformer och 
obehindrat kan vandra mellan dem och kombinera dem för att nå en lösning. Speciellt visade 
P1att han kunde kombinera flera olika representationer för att visa sin kunskap i bråk. 
Representationsformerna kan också bli ett verktyg för eleven att motivera sina lösningar för 
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sig själv likt P1 gör i undersökningen. Situationerna eleven skapar utifrån uppgifterna blir 
multimodala och eleven drar klara fördelar då han använder representationerna för att lösa 
uppgifterna. Den komplementära funktionen har varit den mest förekommande i 
undersökningen, man ser när representationerna kompletterar varandra så att eleverna 
kommer vidare i sitt lärande. Ett exempel på detta är när K2 får tillgång till det laborativa 
materialet och använder sig av detta samt gestik och talat språk för att lösa uppgiften. När 
information kan distribueras över representationsgränserna på detta sätt förenklar detta för 
eleverna samtidigt som det är ett tecken på förståelse (Duval, 2006).  
 
 
Många av de representationer som förekommit i bryggan har framkommit genom social 
interaktion. Kress (2010) påtalar just detta, att tecken skapas i social interaktion och detta var 
något vi såg i undersökningen. Eleverna skapade tillsammans tecken som de använde för att 
lösa uppgifterna, likt F1 och F2 resonerade med hjälp av olika representationer när de löste 
uppgift 1a och 1b. Mycket pekar därför på att det är av största vikt att man i undervisningen 
arbetar med socialt samspel i arbete med uppgifter i bråk för att få fram en mångfald av 
representationer som kan stödja elevers lärande. 
 
Det talade språket används i undersökningen både som verktyg och som representation, 
språket har således dubbla funktioner. Översättning mellan olika representationsformer är en 
krävande uppgift  (Duval, 2006) där språkliga uttryck är ett viktigt hjälpmedel. Detta har varit 
tydligt när eleverna löst uppgifterna. Eleverna har använt språket som ett redskap när de 
tolkar visuella representationer. Ainsworth (2006)  kommer fram till att genom att använda 
både auditiv och visuell perception utnyttjar elever korttidsminnet maximalt och detta 
underlättar lärandet. Detta har även vi sett i vår undersökning, när eleverna drar nytta utav 
språket tillsammans med gestik och bilder så kommer de fram till lösningen. Eleverna som 
inte har kunskap om olika representationsformer hade dock inte användning av språket för att 
utveckla förståelse för bråk. Här pekar resultatet på att man i undervisning av bråk behöver 
skapa situationer som uppmuntrar samtal i anslutning till undervisning med hjälp av 
representationsformer. 
 
Eleverna behöver enligt Cramer et al., (2002), en stark konceptuell förståelse för bråk innan 
de börjar utföra beräkningar, vi har i studien dock sett att eleverna kan utföra beräkningar i 
bråk även om de inte har formell kunskap. Till skillnad från vad Cramer et al., (2009) 
framhåller ser vi i undersökningen inte lärande i bråk som en linjär företeelse utan som ett 
nätverk där elevens olika förmågor att ta till sig information utnyttjas för att utveckla kunskap 
i bråk. Eleverna använder sin informella kunskap samt utnyttjar nyvunnen kunskap från 
sekvensen av bråkuppgifter. När eleverna har arbetat sig igenom sekvensen av uppgifter kan 
de gå tillbaka i sekvensen och lösa uppgifter som de ej kunde innan. Ett exempel på detta är 
när F1 och F2 går tillbaka till uppgift 1a och 1b och löser dem relativt enkelt när de har fått 
med sig andra representationsformer för bråk från tidigare gjorda uppgifter. Eleverna har i 
sekvensen av uppgifter skapat nya externa representationer och kan med hjälp av dem lösa 
uppgifter som tidigare vållat problem. 
 
Eleverna har inte skolats i det formella tänkandet i bråk vilket gör att slutrepresentationen inte 
blir lika styrd mot en formell representation utan de känner sig fria att utnyttja den 
representation som de finner lämplig som svar på uppgiften.  Att eleverna inte har formell 
skolning till bråk är enligt oss en tillgång i detta fall. Eleverna behöver dock formell skolning 
för att knyta sin informella kunskap till formell kunskap inom bråk så att de kan förstå och 
använda de abstrakta symbolerna inom bråk. 
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Strukturen i representationsformerna kan göra det svårt att transformera dem till varandra 
vilket vållar svårigheter för många elever (Duval, 2006). Detta visar sig tydligast när eleverna 
i undersökningen möter de formella matematiska tecknen för bråk. Alla har svårt att direkt 
översätta bråken till andra representationer. Man kan angripa bråk genom att anta flera olika 
förhållningssätt för att förstå dess mening och det visar sig tydligt att eleverna gör just detta. 
En elev i undersökningen har svårt att avbilda ikoniskt och använda det laborativa materialet 
rätt men har de mer formella representationerna klart för sig. Eleven antar ett mer formellt 
förhållningssätt och förståelse för bråk. Andra elever utgår ifrån den ikoniska representationen 
och har ett mer visuellt förhållningssätt till bråk.  
 
En grundläggande svårighet som framkommit i undersökningen är när summan av delarna 
överskrider en hel. Det är bara en elev som i undersökningen förstår bråk där helheten är 
överskrider en hel. Denna elev tar hjälp av flera olika representationsformer för att bekräfta 
och fördjupa sina tankar kring detta. De andra eleverna modifierar uppgiften så att den passar 
deras föreställning om att helheten alltid är en hel. Detta indikerar att man bör 
uppmärksamma när summan av delarna överskrider en hel i undervisningen av bråk för att 
eleverna ska få en vidare förståelse. I undersökningen visade det sig, vid uppgifter som 
överskrider en hel, att cirkeln som representationsform inte hjälper eleverna. Den snarare 
begränsar dem i sin förståelse för bråk. Detta är intressant i relation till vad Behr et al. (1983) 
och Cramer et al. (2009) framhåller, att cirkeln är att föredra som representationsform vid 
initialt lärande i bråk. Vår undersökning visar dock att cirkeln inte alltid är att föredra och 
som lärare bör man vara noga med val av representationsform utifrån uppgiftens innehåll 
(Kress, 2010, Selander och Kress, 2010). Man bör även vara tydlig med att förklara bildens 
funktion och ge elever möjligheter att lära sig tolka och använda bilder (Arcavi, 2003). 
 
Den fråga som låg till grund till vårt arbete var hur skolan kan stödja lärandet av bråk och 
utveckla elevernas begreppsliga förståelse. Från undersökningen har det framkommit att när 
en lärsekvens designas behöver vi ta hänsyn till antalet representationer och vilka 
representationer vi väljer. Val av uppgifter, utifrån elevernas olikheter behöver tas hänsyn till i 
designen av lärsekvensen. Vissa elever kommer från visuellt rika miljöer och andra från mer 
teoretiska miljöer. Detta syns tydligt i undersökningen där elevernas förhållande till det 
laborativa materialet skiljer sig tydligt. De elever som kommer från en skola som medvetet 
arbetar med multimodala intryck tar till sig materialet direkt och kopplar det till uppgifterna. 
De elever som inte kommer från samma skola är mycket försiktiga och har svårt att ta till sig 
materialet till en början. När de väl har förstått det laborativa materialets funktion blir det 
direkt ett stöd för lösandet av uppgifterna. Kunskap om olika modaliteter och dess användning 
blir här viktigt för att kunna lösa uppgifter i bråk. Det multimodala perspektivet tillför 
eleverna en möjlighet att använda olika modaliteter och kan fördjupa elevens kunskap.  
 
För att motverka missförstånd gällande bråk är det viktigt att som lärare sätta sig in i hur en 
elev förstår samt hur man initierar bråk i det inledande momentet. Det sociala samspelet, 
laborativt konkret material och det talade språkets roll bör beaktas. På så sätt skapas bra 
förutsättningar för eleverna att utveckla sin förståelse för begreppet.  
 

6.2 Metoddiskussion 
 
Vid utformandet av uppgifter valde vi att använda oss av cirkeln som representationsform 
framför rektangeln, detta för att cirkeln (Behr et al. 1983, Cramer et al., 2009) är en naturlig 
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mental inre representation. Vi såg i lösningarna att eleverna hade lätt att ta till sig cirkeln som 
representationsform och använde sig av den när de svarade ikoniskt. Vid lösning av uppgift 3 
var dock cirkeln som representationsform begränsande för eleverna.  Vid skapandet av uppgift 
3 valde vi att använda oss av en tårta som konkret representation. Det visade sig tydligt i 
undersökningen att färgen på tårtan var viktig för att man skulle kunna tolka bilden. De elever 
som inte fick färgkopia hade svårigheter med tolkandet, medan de elever som fick färgkopior  
direkt kunde tolka bilden.  
 
En av de frågor vi hade i initialskedet var om vi kunde utmana elevers kunskaper om bråk 
med hjälp av transformationer mellan olika representationsformer genom att utforma 
uppgifter och aktiviteter. Sekvensen av uppgifter var en bidragande faktor till att eleverna, när 
de gick tillbaka till tidigare uppgifter, kunde benämna begreppen med rätt terminologi. Vi såg 
även att eleverna kunde utnyttja den kunskap de tillgodogjort sig kring bråk i tidigare 
uppgifter och använda denna nya kunskap i nästa uppgift. Sekvensen har således haft 
betydelse för elevernas lärande av bråk.  
 
Vi valde att använda oss av både videoinspelning och skrivna uppgifter, samt att båda 
forskarna var närvarande vid all datainsamling. Videon gjorde att vi kunde se 
översättningarna, något som inte varit möjligt om vi endast spelat in ljud och samlat in 
lösningarna på papper. Papperslösningarna var av stor nytta vid analysprocessen där vi kunde 
titta på film och papperslösningar parallellt. Vi hade även nytta av att båda forskare var 
närvarande vid insamlandet då vi kunde iaktta de matematikdidaktiska normerna som fanns i 
designen kopplat till eleverna och deras reaktioner. I undersökningen gick vi in och gav 
vägledning till eleverna när det behövdes. Vi påverkade således undersökningen i den mån att 
eleverna kunde lösa uppgifterna på ett eller annat sätt, vår undersökning riktade sig dock inte 
mot att se om eleverna kunde lösa uppgifterna eller hur, utan vilka representationsformer de 
använde sig av och hur dessa representationsformer samspelade när det eventuella lärandet 
skedde.  
 
I analysen hade vi kunnat titta på fler aspekter av lärande i bråk. Vi hade även kunnat 
analysera videoinspelningarna med ett mer finmaskigt nät, tittat mer på andra modaliteter som 
till exempel kroppsspråk och blickar.  
 

 
6.3 Fortsatt forskning  
 

Det är intressant att eleverna utan formell skolning klarar av abstrakta bråkuppgifter genom 
ett multimodalt användande av olika språkliga system. Fortsatt forskning kring multimodalitet 
i relation till undervisning och elevens eget lärande i bråk ser vi som centralt men också hur 
olika modaliteteter kompletterar fördjupar och begränsar varandra. Vi ser att det begreppsliga 
ramverk som vi har utformat under detta arbete skulle kunna användas i denna fortsatta 
forskning. Ramverket kan även utvecklas och testas i andra matematematiska kontexter. En 
annan intressant aspekt hade varit att se på elever med olika kompetensnivå och hur detta 
ramverk kan synliggöra deras förståelse.	  
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Bilaga 1 
 
Hej! 
 
Vi är två adjunkter i matematikdidaktik som just nu skriver vår magisteruppsats i 
matematikdidaktik. I vår undersökning kommer vi att filma ett antal elever som 
löser uppgifter inom området bråk.  
 
Resultatet kommer att sammanställas i en rapport som så småningom kommer 
att publiceras. 
 
Undersökningarna kommer att äga rum under vecka 40, 2010 och de kommer att 
spelas in med video.  
 
Medverkan är helt frivillig. Materialet kommer endast att användas till denna 
undersökning. Alla medverkande kommer att avidentifieras i rapporten.  
 
Vi hoppas att ert barn får tillåtelse att delta i undersökningen.  
 
Mvh 
 
Helena Roos, universitetsadjunkt, Linnéuniversitet i Växjö, 
Helena.Roos@lnu.se, 0470-708834 
Andreas Ebbelind, universitetsadjunkt, Linnéuniversitet i Växjö, 
Andreas.Ebbelind@lnu.se, 0470-708744 
 
 
Handledare är lektor Per Nilsson  
Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, Linnéuniversitetet; 
Per.g.Nilsson@lnu.se 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Vi/jag godkänner vårt barns medverkan i undersökningen. 
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