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Abstract
The aim of this study is to investigate how the connection between fractions, decimals and percent are taught in
grade 4-6 with more focus on the fractions. The empirical data was obtained by qualitative methods comprising
interviews with four mathematic elementary school teachers, in addition to two observations with two classrooms
in grade 6. The data presented is from one school.
The theoretical framework is based on Liping Ma profound understanding of fundamental mathematics and
theories of subject didactic concepts of Kilborn, Löwing, Karlsson & Kilborn and MacIntosh.
The results of the interviews and observations show that the connection between fractions, decimals and percent
is being taught without illuminating how the mentioned are connected. The aspect of fractions, which has been
taught to show the relation between fractions and decimals, was division as metaphor. While there was no aspect
of fractions has been taught to show the relation between it and percent except that a percent is a hundredth. Such
as 40% is equal with 40/100. In addition, fractions has been taught by using visual aids, but never taught by using
number line. In conclusion the connection between fractions, decimals and percent has not been related clearly
with basic concept fractions.
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1. Inledning
I Grundläggande aritmetik skriver Löwing (2008) att skolan tonat ned arbetet med tal i bråkform med
anledning att det är svårt att arbeta med bråktal, och att det inte längre används bråktal i vardagslivet
(Löwing 2008, s. 247). Detta arbete är en kvalitativ undersökning av sambandet mellan begreppen
bråktal, procent och decimaltal. Fokus ligger på begreppet bråktal som en grundläggande kunskap för
procent och decimaltal. Studien bygger på intervjuer med fyra matematiklärare som undervisar på
mellanstadiet för att undersöka hur dessa begrepp lärs ut och hur undervisningen inom detta område
genomförs.
TIMSS (2015) Trends in international Mathematics and Science Study är en internationell studie som
undersöker fjärde och åttonde klassers kunskap i matematik och naturvetenskap. Denna
kunskapsmätning sker vart fjärde år i Sverige och flera olika länder. Deltagande länder är totalt 49
länder inom EU och OECD. De senaste resultaten från TIMMS som genomfördes 2015 visar att svenska
elever i årskurs 4 presterar bättre i matematik än vad de gjorde i förra mättningen 2011. Dock ligger
detta resultat under genomsnittet av de deltagande EU- och OECD-länderna där 21 länder hade fått
bättre resultat än Sverige; Singapore, Hongkong och Sydkorea hade högsta resultat. I denna
kunskapsmätning är proven i matematik för årskurs 4 indelade i flera områden, bland annat aritmetik
och taluppfattning där eleverna fått 50 procent på provuppgifter. Taluppfattning och aritmetik i årskurs 4
innebär beräkningar av bråktal och decimaltal snarare än hela tal.
Enligt TIMSS beror dessa resultat på olika orsaker, bland annat att lärarna uttrycker brist på tid för att
förbereda undervisningen och hjälpa enskilda elever (TIMMS 2017a).

5

2. Syfte och frågeställningar
Syftet med den här studien är att undersöka hur sambandet mellan bråktal, decimaltal och procent
undervisas på mellanstadiet med fokus på begreppet bråktal. Jag utgår ifrån teoretiska ämnesdidaktiska
begrepp och ett teoretiskt ramverk från Knowing and teaching elementary mathematics. För att kunna
uppnå syftet utgår jag ifrån dessa två frågor:
•

Hur reflekterar fyra matematiklärare på mellanstadiet kring undervisning om sambandet mellan
bråktal, procent och decimaltal?

•

Hur undervisar dessa lärare om sambandet mellan bråktal, procent och decimaltal?

3. Bakgrund
I det här avsnittet presenteras vad det står om sambandet mellan matematiska begrepp bråktal,
decimaltal och procent i skolans styrdokument. Vidare redogörs för innebörden av begreppsförståelse
när det gäller begreppet tal i bråkform.

3.1 Styrdokument
Bråktal har tydliga samband med decimaltal och procent. Dessa samband kan även underlätta
förståelsen av bråktal hos eleverna. Enligt läroplanen ska undervisningen utveckla elevens förmåga att
analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Det står tydligt i det centrala innehållet
för årskurs 4–6 att sambandet mellan tal i bråkform, procentform och decimalform ska undervisas
(Skolverket 2011, ss. 63–64).
”Eleverna ska genom undervisningen ges möjlighet att utveckla förmågan att kunna använda och analysera matematiska
begrepp och samband mellan begrepp. Detta omfattar dels kunskap om matematiska begrepp och deras samband med
varandra, dels att kunna använda sig av och tillämpa begreppen och sambanden. Genom att använda olika uttrycksformer kan
elevernas förståelse av matematiska begrepp fördjupas”

(Skolverket 2017).

3.2 NCM Nationellt centrum för matematikutbildning
I artikeln ”Tal i bråkform och decimaltal- en röd tråd ” (2014) förklarar Kilborn att kontinuitet i
elevernas inlärning skapas genom att ge en helhetsbild av bråket i skolan. Detta betyder att det är viktigt
att undervisa om olika aspekter av bråktal såsom: bråktal som ett tal, bråktal som en del av hel, andel,
6

proportion och som en skala. Kilborn menar att dessa centrala ansikten spelar stor roll för elevernas
uppfattning av begreppet andel och procent. Författaren poängterar vidare att skolan har satsat på
decimaltal istället för bråktal. Detta arbetssätt, d.v.s. att fokusera enbart på decimaltal, får ytterligare
konsekvenser för elevernas fortsatta lärande när de är på gymnasiet eller högskola och förväntas arbeta
med algebra (Kilborn 2014).

  
3.3 Begreppsförståelse
Kilpatrick (2001) skriver i boken Adding it’s up att begreppsförståelse (conseptual understanding) är en
av de fem strängar (strands) som krävs för att eleverna ska lära sig matematik. Dessa är; konceptuell
förståelse, procedrual fluency, strategisk kompetens, resonemangsförmåga och produktive disposition.
Nedan kommer en kort förklaring för dessa strängar.
Konceptuell förståelse innebär förståelse för matematiska begrepp såsom addition. Medan procedurual
fluency innebär att ha en procedurell kunskap d. v. s. förmågan att tillämpa olika metoder (procedurer)
på ett korrekt sätt för att lösa olika matematiska uppgifter. Exempel på detta kan vara en uppgift som
elever ska placera bråktal i storleksordning från det minsta. En metod som kan användas för att lösa den
uppgiften är att rita en rektangel som visar bråktal. Med andra ord krävs det förståelse för matematiska
begrepp för att kunna tillämpa procedurerna. Författaren förklarar vidare att strategisk kompetens
innebär förmågan att formulera, representera och lösa matematiska problem. En annan sträng är
resonemangsförmåga. Den förmågan betyder att reflektera över, förklara och motivera lösningsmetod
som används för att lösa ett matematiskt problem. Med produktive disposition menar författaren att se
matematik som användbar och sammanhängande kunskap (Mathematics Learning Study Committee,
Kilpatrick, Swafford, Findell & National Research Council (U.S.) 2001, s. 115).
Vidare förklarar författaren att eleverna utvecklar sina kunskaper i de fem strängarna fast som enskilda.
D.v.s. att det inte finns något samband eller någon relation mellan strängarna i undervisningen, därför är
det komplicerat för elever att förstå att rationella tal kan beskrivas i olika former såsom bråktal,
decimaltal och procent.
Kilpatrick beskriver att rationella tal kan uttryckas i form av bråktal, decimaltal och procent. Exempelvis
3/5=12/20=0,6=0,60=60%. Problematiken är att eleverna blir undervisade i hur man uttrycker t.ex. ett
bråktal i decimalform med hjälp av division utan att koppla det till begreppsförståelse, eller resonera
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kring varför man gör på ett visst sätt. Därför gör elever ständiga misstag när de vill uttrycka ett
rationelltal från en form till en annan. Författaren skriver vidare att ett bråktal såsom ¾ kan uppfattas
som två olika naturliga tal 3 och 4 som inte har relation med varandra. Ett annat problem kan vara att
elever tror att 1/8 är större än 1/7 bara för att 8 är större än 7. Detta kan också bero på att de flesta elever
inte begriper att ett bråktal har en plats på tallinjen. Dessa problem gäller även tal i decimal form för att
elever kan tro att 0,25 är större än 0,7, för att 25 är större än 7. Författaren skriver att hjälpmedel såsom
bilder, vardagliga situationer i kontexten och verbala beskrivning av rationella tal, d.v.s. att uttrycka
innebörden av exempelvis ett bråktal verbalt, hjälper elever att förstå och utveckla begreppsförståelse
när det gäller rationella tal.
Begreppsförståelse är alltså viktig för elever eftersom den ger en djupare förståelse för hur begreppen
hänger ihop istället för att lära sig isolerade fakta och metoder. När eleverna har organiserat sina
kunskaper i en sammanhängande helhet blir det möjligt för dem att lära sig nya idéer genom att koppla
dessa idéer till vad de redan kan (Mathematics Learning Study Committee 2001, ss. 218, 233–236).

4. Teorianknytning
I nedanstående avsnitt redogörs för vilka teorier som används i denna uppsats för att beskriva och förstå
hur sambanden mellan bråktal, procent och decimal undervisas. I det första avsnittet presenteras Liping
Mas teori om lärares grundläggande kunskaper och begreppsförståelse i relation till undervisningen. I
det andra avsnittet som presenterar teori av ämnesdidaktiska begrepp definieras tal i bråkform, procent
och decimaltal. I det sista avsnittet som är teorisammanfattning beskrivs hur denna teoretiska
utgångspunkt och dessa begrepp kommer att användas i undersökningen.

4.1 Liping Ma profound understanding of fundamental mathematics
Ma (1999) är en forskare som har grundat teorier om matematikdidaktik och undervisning. En av de här
teorierna som Ma förklarar i sin avhandling Knowing and teaching elementary mathematics är PUFM
(profound understanding of fundamental mathematics). Detta betyder att ha en djup förståelse för
grundläggande matematik. Ma förklarar att läraren måste ha en konceptuell förståelse och procedurell
förmåga för att kunna göra koppling mellan olika matematiska begrepp och tillämpa olika metoder för
att lösa matematiska uppgifter. Vidare förklarar författaren att lärare som har PUFM inte bara har en
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djup förståelse av fundamental matematik och begreppsförståelse utan även kan undervisa dessa till
elever så att eleverna i sin tur får djupare förståelse. Ma sammanfattar kännetecken på undervisning som
leds av en lärare som har PUFM i fyra egenskaper; (didaktisk modell som läraren kan använda):
Den första är anslutning, d.v.s. att läraren betonar och gör tydliga samband mellan begrepp som eleverna
lär sig för att förhindra en fragmenterad erfarenhet av isolerade ämnen i matematik. Detta innebär att
genom att undervisa om sambanden mellan olika begrepp ökas elevers förståelse för dessa begrepp
vilket leder till att de kommer att se sammanhanget mellan olika områden i matematik. Den andra
egenskapen är ”flera perspektiv” vilket innebär att läraren visar variation av metoder för att lösa olika
matematiska problem men samtidigt visar för- och nackdelar med olika metoder i olika situationer.
Detta gör att eleverna får flexibel förståelse för matematiska innehållet. Den tredje egenskapen kallas för
”grundläggande idéer” där läraren betonar grundläggande idéer och kunskap inom matematik. Den sista
egenskapen är ”längdkonsekvenser” vilket innebär att läraren är medveten om kunskapsutvecklingen
hos sina elever och inte bara fokuserar på vilka betyg de får. En sådan lärare vet vilka nivåer eleverna
har, vart de är på väg till i förhållande till kunskapsmål i matematik och vilka kunskaper de behöver för
att nå framtida mål i matematik (Ma 1999, ss. 121-123).

  

I de kommande underkapitlen presenteras ämnesdidaktiska teorier om olika aspekter av bråktal och även
decimaltal och procent utifrån olika perspektiv. Dessa teoretiska ämnesdidaktiska begrepp är placerade i
teoridelen eftersom de utgör teorin jag utgått ifrån vid genomförandet av intervjuarna som presenteras i
resultatdelen.

  
4.2 Tal i bråkform
I boken Didaktisk ämnesteori i matematik förklarar Kilborn (1999) att tal i bråkform har många
ansikten. Detta innebär att man kan uppfatta ett tal i bråkform som:
!

Ett tal

!

En del av en hel

!

Division som metafor

!

En andel eller proportion
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!

Förhållande

I boken Konkretisering och undervisning i matematik förklarar Karlsson och Kilborn att stambråk
(andelar) ger en relativ god uppfattning av bråkets storlek. Författarna ger exempel på att en fjärdedel
liksom 25 % kan variera i storlek beroende på vad man tar andelen av. Vidare beskriver de att genom att
vika ett rektangulärt pappersark kan man visa att varje bråk kan skrivas på oändligt olika sätt, detta är
alltså gäller bråk som del av en helhet t.ex. 1/3= 2/6=3/9=… (Karlsson & Kilborn 2015a, s. 170).
Kilborn förklarar i Didaktisk ämnesteori i matrmatik (1999) att genom förlängning av ett tal i bråk form
kan vi uttrycka samma tal i procentform t.ex. 5/7, i detta fall kan man förlänga bråket d.v.s.
5/7=35/49=70/98 vilket är ungefär 70/100. Detta betyder att 5 av 7 är ungefär lika stor som andelen 70
av 100 vilket i sin tur motsvarar 70 %. Ett annat sätt kan vara att utföra division i bråktal för att utrycka
5/7 i decimalform d.v.s. dividera 5 med 7 vilket resulterar 0,714285. Detta motsvarar 7 tiondedelar eller
71 hundradelar, andelen 5/7 motsvarar alltså 71,4 % (Kilborn 1999, s. 92).

  
4.2.1 Bråk som ett tal och som en del av en hel
I boken Matematikdidaktik i praktiken betonar Karlsson och Kilborn (2015) vikten av att bråktal har
plats på tal på tallinjen. Med detta menar författarna att om man delar sträckan mellan 0 och 1 på
tallinjen i två lika stora delar så får man en ½ mellan 0 och 1. På samma sätt kan man dela den sträckan
istället i 4 lika stora delar, då får man 4 delar mellan 0 och 1, hälften av sträckan är alltså 2/4 vilket
motsvarar 1/2. På samma sätt kan den sträckan mellan 0 och 1 delas i 5, 6, 7 osv. lika stora delar.
Författarna förklarar vidare ett annat ansikte av bråktal vilket är bråktal som del av en helhet och att det
innebär att dela en helhet till lika stora delar. Exempelvis att dela en helhet i två lika stora delar, d.v.s.
till två halvor, eller till tre lika stora delar och då blir det en av delarna en tredjedel 1/3 osv. Författarna
betonar vikten av att tydliggöra för eleverna att bråkdelarna är enheter genom att skriva bråkdelarna i
textform d.v.s. med bokstäver t.ex. 2 tredjedelar (Karlsson & Kilborn 2015, ss. 92–94).

4.2.2 Bråktal som andel eller proportion
I boken Grundläggande aritmetik uppmärksammar Löwing (2008) till att bråktal som en andel kan
uttryckas ti procentform genom att förlänga bråktal såsom 2/5 kan förlängas till 4/100 d.v.s. 40 %. För
att kunna räkna hur mycket 2/5 delar av 400, krävs det förståelse att 2/5 är 2*1/5 d.v.s. 1/5+1/5. Detta
innebär att 1/5 av 400 kr är 80. Om vi ritar en rektangel och delar den i 5 delar, varje del ska innehålla
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80 så att sammanlagt blir det 400 kr. Då blir 2/5 av 400= 2*80(2*1/5) = 160 eller 80+80(1/5+1/5)
=160(2/5). Detta innebär att 40 % av 400 är lika med 160 (Löwing 2008, s. 252).

4.2.3 Division som metafor
Löwing (2008) menar att det finns stor skillnad mellan tecknet för division och bråkstreck. Exempelvis
är skillnaden mellan att dela ett tal som 2 med 5 och bråktalet 2/5. Då innebär bråktalet 2/5 att 1/5+ 1/5=
2*1/5. Vidare betonar författaren vikten av att inse att dividera 2 med 5 ger resultat 0,4 vilket kan
uttryckas också som 2/5. Därför kan divisionen användas som metafor för ett bråktal (Löwing 2008, s.
251).

4.2.4 Bråktal som anger förhållande
I boken Grundläggande aritmetik skriver Löwing (2008) ett exempel på detta kan vara att fördela 700 kr
i förhållandet 2 till 5. Då blir delarna 2/7 av 700 kr respektive 5/7 av 700 (Löwing 2008, s. 253).

4.2.5 Bråk och decimaltal
I boken Grundläggande aritmetik betonar Löwing (2008) vikten av förståelse av bråk och decimaltal för
att kunna genomföra procenträkning. Författaren menar att procent inte beskriver ett tal utan en andel.
Detta innebär att istället för att skriva ett decimaltal såsom 0,045 i procentform d. v. s. 4,5 % för att
senare räkna ut 4,5 % av 200, Kan man uttrycka talet i bråkform för att utföra beräkningen. D. v. s. att
uttrycka 4,5 % i bråkform 45/1000 och sedan multiplicera med 200 vilket svarar mot 45*0,2. Författaren
menar att procenträkning krävs förkunskaper i bråktal som andel (Löwing 2008, s. 269, s. 279).

4.3 Decimaltal
I boken Grundläggande aritmetik (2008) förklarar Löwing att ett decimaltal är ett tal som kan skrivas i
decimalform. Decimaltal är alltså ett tal som innehåller decimaltecken (Löwing 2008, s. 232).
I matematikdidaktik i praktiken (2015) skriver Karlsson& Kilborn att ett decimaltal 3,25 läsas som 3
hela och 25 hundradelar och kan uttrycks i bråkform som 3 25/100 eller 3+ 25/100 eller även som
3+2/10+5/100. Vidare förklarar författarna att tal i bråkform kan uttryckas i decimalform och har en
plats på tallinjen. Ett decimaltal kan vara ändligt eller oändligt, detta innebär att ett tal i bråkform kan
utryckas i decimalform, exempelvis ¼ kan skrivas som 0,25 vilket är en ändlig decimalutveckling
medan 1/6 kan inte skrivas som en ändlig decimalutveckling. Vidare skriver författarna att man kan se
vilket decimaltal är störst exempelvis 3,539 eller 3,547 genom att börja jämföra entalen 3. De är lika
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stora. Därefter kan vi jämföra tiondelarna 5. Vidare kan vi jämföra hundradelarna och eftersom 400 är
större än 300 är 3,547 större än 3,539 (Karlsson 2015b, ss. 96–98).
McIntosh (2008) betonar vikten av språket för att nå förståelse för tal i decimaltal exempelvis för 1,5 är
större än 1,12 genom att läsa decimaltalen som en hel och en fem tiondedelar är större än en hel och en
tiondel och två hundradelar. Författaren förklarar att när vi läser 6,25 kronor som sex komma tjugofem
riskerar vi att eleverna uppfattar siffrorna på vardera sidan av decimaltalet (McIntosh 2008, s. 41).

4.4 Procent
Kilborn (1999) skriver i boken Rationella tal i decimalform att procent brukar undervisas i relation till
decimaltal i skolan. Det vill säga att procent uttrycks i decimalform för att lösa uppgifter som handlar
om procenträkning. Då blir svaret rätt men förklaringen är dålig. Kilborn menar att för att komma till en
tydlig uppfattning om procent kan man använda bråktal som andel med andra ord 12 % av 500 innebär
att räkna ut andelen (procentdelen)12/100 =12*1/100 med antalet andelar vilket är i detta fall 500 kr.
Det blir då 12*(1/100 av 500) = 12*5. Denna teknik är även enklast att använda i vardagliga situationer
(Kilborn 1999, ss. 91–92).
Karlsson & Kilborn (2015) i boken Matematikdidaktik i praktiken betonar vikten av att förstå begreppet
andel för att kunna förstå begreppet procent. Vidare förklarar författarna att andel skrivs med hjälp av
bråktal och kan också ge en ungefärlig proportion, exempelvis var femte elev kan skrivas som 1/5 och
kan förlängas till exempel 1/5 = 2/10 =3/15 = 4/20 osv. (Karlsson 2015b, s. 219)
I boken Grundläggande aritmetik uppmärksammar Löwing (2008) att procent brukar undervisas i
skolan som en metafor till hundradelar, vilket är korrekt. Problematiken är att använda hundradelar för
att förklara procent ger inte en djup uppfattning om innebörden av det. Detta gör att elever kör fast i
uppgifter där helheten inte består av hundradelar d.v.s.100 % och då blir de uppmanade att skriva om
procent till decimaltalet för att lösa uppgiften. Författaren menar att det kan vara förvirrande för
eleverna. Vidare förklarar författaren att anledningen till att lärare använder sådana uppgifter är för att
eleverna ska utföra räkneprocedur (Löwing 2008, ss. 267–269).
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Teorisammanfattning
Valet av Liping Mas teori (förståelse av grundläggande matematik) som tar upp kännetecken på en
undervisning som leds av en lärare som har PUFM är viktigt för min undersökning. Anledningen till
detta är att jag kommer att använda mig av den teorin för att analysera de genomförda observationerna.
Vidare har jag presenterat ämnesdidaktiska begrepp som handlar om begreppet tal i bråkform och olika
aspekter av det samt begreppen procent och decimaltal, som jag kommer att använda senare i min
undersökning för att analysera lärarnas reflektioner.

5. Tidigare forskning
5.1 En studie i Kanada
I en studie A Canadian effort to adress fractions teaching and learning challenges i Kanada av
forskningspartner Yearly & Bruce (2014) från Trent universitet och Ontario Education Department
inledde ett femårigt forskningsprojekt med lärare i skolor d.v.s. en aktionsforskning.
Forskningspartnerna ville undersöka undervisning och lärande av tal i bråkform i Kanada (Yearley &
Bruce 2014, s. 34).
Forskningen började i 2011 och skedde i tre skolor i Ontari. Från varje skola deltog ett lärarlag som
bestod av fem till sju lärare. Deltagande lärare arbetade med elever i åldern 9–12 år. Varje lag
fördjupade sig i två parallella områden. Det första område var lärande om bråktal och dess innebörd, då
fick de tre lagen uppgifter som utformades för att bygga lärarens kunskapsinnehåll om bråktal. Det
andra området handlade om att identifiera problem eller svårigheter som eleverna mötte under
inlärningen av bråktal. Därefter samplanerade de tre lagen lektioner som baserade på nuvarande
forskning och kopplade till svårigheter som elever mötte när de arbetade med bråktal. Dessa svårigheter
var framställning av bråktal, jämförelse och storleksordning av bråktal (Yearley & Bruce 2014, s. 35).
Forskningslektioner organiserades som lektionsserier. Dessa lektionsserier bestod av uppgifter och
frågor som handlade om de tidigare nämnda svårigheterna. Exempelvis presenterades bråktal som en del
av en helhet för eleverna i form av skuggade delar av cirklar och rektanglar. Eleverna fokuserade på
antalet skuggade delar snarare än relationen mellan den skuggade delen och helheten. Detta förstärkte
missförståndet om bråktal istället för att visa en relation mellan delen och helheten.
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Lärarna fokuserade på gemensamma missförstånd för att identifiera lämpligt instruktionsstrategier som
skulle stödja eleverna att öka sin förståelse. Dessa lektionsinterventioner informerades genom aktuell
forskning och bekräftas genom genomförande i lärarnas klassrum. Under lektionerna observerade
läraren eleverna närmare och dokumenterade sina observationer i form av anteckningar, bilder och
filmer. Vissa elever blev intervjuade i slutet av lektionen med syfte att samla information om vilka
uppgifter var användbara för att bygga begreppsförståelse och vilka aktiviteter förstärkte existerande
missuppfattningar.
Denna studie ledde till att lärarna utvecklar en rikare förståelse för begreppet bråktal. De fick en god
inblick i vad eleverna har för kunskap och vad de kunde, vilket i sin tur hjälpte lärarna att utveckla
undervisningen och pedagogiska metoder för att öka förståelsen hos elever.
Forskningen kom fram till att en förbättrad förståelse av bråktal uppstod väsentligt när undervisningen
skiftas från traditionell undervisning till samplanerade lektioner för att möjliggöra lärandet under hela
skolåret. Genom att en hållbar professionell inlärning med fokus på bråktal möjliggjorde en djup
undersökning av undervisning och pedagogiska beslut för att stötta och utveckla elevers inlärning
(Yearley & Bruce 2014, s. 39).
Valet av denna forskning är att den visar olika metoder som kan användas i matematikundervisning för
att utveckla förståelse av tal i bråkform och dess innebörd hos elever. Dessutom vilka uppgifter som är
mest effektiva för att bygga begreppsförståelse. Dessutom står det i forskningen att enligt Ontarios
läroplan ska eleven i årskurs 6 kunna förstå sambandet mellan bråktal, decimaltal och procent i likhet
med vår läroplan i Sverige.

5.2 En studie i Nya Zeeland
I en studie Developing conceptual understanding of fractions with year five an six students i Nya
Zeeland undersöker Mills (2016) progression av begreppsförståelse av tal i bråkform hos elever i årskurs
5 och 6. Studien innefattar observationer av tre lektioner som behandlar tal i bråkform under sex veckor.
Deltagande elever (21 elever) genomförde två test som behandlar bråktal, en i början av studien. Det
andra testet genomfördes i slutet av studien, d.v.s. efter sex veckor. I test blev eleverna ombedda att
förklara hur de löste frågorna och även försöka rita ett diagram för att visa sitt tänkande. Varje test
innehöll sex delar. Delarna var; addition av bråktal som har samma nämnare, addition av bråktal med
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olika nämnare, bråktal som del av helhet, bråktal som andel av antal och bråktal i storleksordning (Mills
2016, ss. 479- 480).
Mills (2016) skrev i en tabell resultaten av det första och andra testet. I tabellen stod antal korrekta svar
för varje del av testen. I fösta testen var antal elever med korrekta svar mycket mindre än i den andra
testen, exempelvis hade 19 % av eleverna svarat rätt på del 5 av första testet medan resultatet ökade till
45 % korrekt svar på andra testet, dock hade ingen elev svarat rätt på del två i de två testerna. I del 1 och
4 ökade resultatet upp till 65 % då läraren undervisade i bråktal som del av helhet. Flera elever kunde
alltså svara rätt på delar som handlar om bråktal som en del av en helhet. Däremot var det problematiskt
att lösa uppgifter om bråktal som andel av antal, addition av bråktal med olika nämnare, samt att skriva
ordning bråktal från minst till störst (Mills 2016, s. 481).
Jag valde den här studien för att den visar komplexiteten av bråktal och vikten av undervisning om olika
aspekter av bråktal med syfte att öka förståelsen av begreppet bråktal hos elever.

5.3 En artikel om matematiska modeller för rationella tal i åk4
Helena Eriksson är kommunal lektor i matematikämnet didaktik och Inger Eriksson är en professor i
pedagogik vid Stockholms universitet. I artikeln ”Matematiska som teoretiskt arbete- utveckling av
matematiska modeller för rationella tal i åk4” diskuterar och exemplifierar författarna olika sätt som kan
användas i undervisningen för att engagera elever i arbetet med tal i blandad form. Artikeln bygger på
en learning studie (2012–2013) med totalt 76 elever (Eriksson 2017, ss. 12–13).
Läraren använde trästavar som hade olika längd och bad eleverna att jämföra dem med en
cuisenairestav. Resultat för jämförelser var tvunget att anges med en heltalsdel och bråkdel. Vidare gav
läraren eleverna uppgifter såsom mät den svarta staven med röda stavar sedan redovisa talet och visa det
på tallinjen. Eleverna kunde genom en gemensam diskussion att skapa generella modeller för tal i
blandad form som kan beskriva olika längder av trästavarna. Först varierade nämnare och sedan täljaren
beroende på mättningen. Läraren hjälpte genom att skriva en modell på tavlan Svart=Hel+ En liten bit
till, eleverna började testa modellen. Läraren utmanade eleverna genom att fråga om hur man kunde
skriva om modellen; svart= 3 röda + ½ röd i form av tal. Bråktalet beskrevs här med stöd av uttrycket”
en liten bit”, den halva röda staven utgörs av 1 vit av totalt vita. Genom diskussioner kunde eleverna
komma fram till att bråkdelen av talet utgörs av en del i relation till det totala antalet delar (vita klossar).
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Detta bråkdelen av talet utgjordes alltså av vissa delar av den röda staven vilket eleverna kunde uttrycka
som d/v (Eriksson 2017, s. 16). De använde även symboler som bestod av första bokstavsljud i det som
representerade nämnare eller täljare i modellen t.ex. V för vit som nämnare d.v.s. antal vita klossar
presenterade nämnare. Modellen utvecklades från Svart= Hel+ ”en liten bit till” till Svart= Hel (röd)+
d/v (röd).

	
  

Bilden visar de stavarna som eleverna använde för att jämföra och redovisa uppgifterna (Eriksson 2017,
s. 12).
Diskussionen kring delarna av vita klossar och användningen av den algebraiska modellen ”d/v ” ledde
till innebörden av täljaren och nämnaren. Eleverna reflekterade alltså över bråkdelarna men utan att
använda begreppen täljare och nämnare. Arbetet med längdjämförelse, tallinjen och modellen
möjliggjorde att eleverna kunde arbeta med rationella tal och förstå innebörderna av täljaren och
nämnaren (Eriksson 2017, ss. 21–22).
Den här studien är viktigt för min undersökning, eftersom den visar komplexiteten med att förstå bråktal
som ett tal. Studien visar också hur en lärare kan arbeta med bråktal så att eleverna kan se och förstå
relationen mellan täljaren och nämnaren och att bråktal är ett tal som har plats på tallinjen.

5.4 En artikel om en innovativ metod som kan användas för att presentera bråktal,
decimaltal och procent
I artikeln Concentration: Connecting fractions, decimals and percent förklarar Sweeney och Quinn
(2000) att mellanstadieelever inte ser ett tydligt samband mellan bråktal, decimaltal och procent. Detta
på grund av att dessa begrepp undervisas separata, d.v.s. utan att förklara sambandet mellan dem. Den
ända angiven koppling mellan dessa begrepp är i form av övningar i boken. Ett exempel på detta kan
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vara att uttrycka ett bråktal i decimalform eller att uttrycka procent i decimalform. Sådana övningar
skapar enligt författarna förvirring hos eleverna eftersom de inte har haft undervisning om sambandet
mellan dessa tre begrepp tidigare. Därför beskriver författarna en serie av lektioner som utgörs av fem
faser som syftar till att utveckla förståelse för sambandet mellan begreppen. De fem faserna är ett
kunskapstest, en koppling mellan elevernas tidigare kunskaper och de nya kunskaperna, ett spel med
hela klassen, ett spel i gruppvis och slutligen ett kunskapstest. Målet med de fem faserna (lektionerna)
var att lära elever att ett tal kan skrivas som ett bråktal, decimaltal och procent (Sweeney & Quinn 2000,
s. 1).
I den första fasen ska elever genomföra ett individuellt test under 3–10 minuter. Testet består av frågor
såsom definiera begreppen decimaltal, bråktal och procent, skriv med ord ¾, 0,7. Syftet med frågorna
var att få en bild av elevernas uppfattning om dessa begrepp för att vidare bestämma vad som behövs
undervisas mer. I den andra fasen ska läraren göra en koppling mellan elevernas tidigare kunskaper och
de nya kunskaperna. Läraren ska visa eleverna först ett cirkeldiagram där halvcirkeln är skuggad. Sedan
be dem att uttrycka den delen som är skuggad för att se om eleverna ska uttrycka den som en halv i
bråktal eller enbart som halvcirkeln. Läraren ska fråga om de kan uttrycka den skuggade delen i
decimalform och procent d. v. s. som 50 % eller 0,5. På samma sätt ska läraren fortsätta att visa en
tredjedel, en fjärdedel, etc.
Därefter kommer den tredje fasen som handlar om att spela med tal. Här förklarar läraren för eleverna
att varje grupp ska få ett tal. Då består gruppen av fyra elever. Varje grupp ska få fyra kort för att
uttrycka talet som de har fått i bråkform, decimalform och procent och de ska också uttrycka det i ett
cirkeldiagram. Därefter ska alla kort från alla grupper samlas och blandas och sedan läggas på ett bord
med baksidan uppåt. Alla elever ska prova ta upp två kort och se om talen som står på korten är
egentligen ett tal men uttryckt på olika sätt till exempel 0,25 och ¼. Då talen är ett par som ska tas bort
från bordet. Om talen inte är ett par ska korten läggas tillbaka på bordet med baksidan åt så att andra
elever provar (Sweeney & Quinn 2000, s. 4).
Den fjärde fasen handlar om samma spel men skillnaden är att eleverna ska spela med sina grupper.
Varje grupp får åtta tal så att varje elev ska få två tal och fyra kort. Då ska varje tal uttryckas i två form.
Därefter ska gruppen blanda korten och lägga de på bordet med baksidan uppåt för att börja spela. I den
femte och sista fasen genomförs ett test som innehåller samma frågor som eleverna haft på första
lektionen. Efter testet ska läraren inleda diskussion om vad eleverna har lärt sig.
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Författarna menar att spelet möjliggör för elever att lära sig mer, eftersom det engagera eleverna i
arbetet med sambandet mellan bråktal, procent och decimaltal. Vidare förklarar
Författarna att elevernas förståelse för sambandet mellan bråktal, decimaltal och procent borde ha
utvecklat efter dessa fem lektioner ( Sweeney & Quinn 2000, s. 5).
Denna forskning är viktigt för min undersökning då den visar hur undervisningen i sambandet mellan
bråktal, decimaltal och procent kan se ut.

6. Metod och material
I den här undersökningen har jag använt mig av individuella intervjuer med fyra matematiklärare på
mellanstadiet och två observationer i två klasser i årskurs 6. I boken Handbok i kvalitativa metoder
beskriver Ahrne och Svensson (2015) att kvalitativa metoder är ett övergripande begrepp för alla typer
av intervjuar, observationer eller analys av texter (Ahrne & Svensson 2015, s. 9). I boken Intervju som
metod förklarar Dalen (2008) att intervju betyder en utväxling av synpunkter. Detta innebär att
genomföra ett samtal med särskilt syfte, där en person söker kunskap från någon annan (Dalen 2008, s.
9).

6.1 Urval av material
Undersökningen består av intervjuer med fyra matematiklärare och två observationer med åk-6. Utifrån
frågeställningar och syfte är dessa kvalitativa metoder lämpliga för undersökningen. Intervjun är en
lämplig metod eftersom man kan få en uppfattning kring lärarnas tankar när de undervisar om
sambandet mellan bråktal, decimaltal och procent. Intervjuerna genomfördes vid ett tillfälle och pågick
under ungefär 40–45 minuter.
Observationen är en lämplig metod för att man kan se hur läraren undervisar om sambandet mellan
bråktal, decimaltal och procent genom att vara med på lektionen. Observationen besvarar då den andra
frågeställningen. Observationer genomförde i två klasser i årskurs 6 som undervisas av två av de
intervjuade lärarna. Egentligen ville jag göra observationer med de fyra intervjuade lärares klasser men
två av dem hade då undervisning om ett helt annat område i matematik som icke är relevant till min
undersökning.
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6.2 Urval av skola och deltagare
Skolan och deltagare har valts efter det som Denscombe (2016) benämner som ett snöbollsurval.
Författaren förklarar att urvalet växer fram genom en process där en person hänvisar till nästa person
(Denscombe 2016, s. 76). Jag kom i kontakt med skolan via en lärarkontakt. Läraren tackade ja till
intervju och till en observation som jag ville genomföra när hen undervisar i det undersökta området.
Sedan hänvisade läraren till en annan lärare. Därefter skickade jag ut en förfråga via e-post till tre andra
mellanstadielärare i denna skola (Bilaga 4). Två lärare var villiga att delta på intervjun medan en lärare
tackade nej för att hen inte kunde på grund av tidsbrist. De fyra lärarna som jag intervjuade valdes ut
efter sina utbildningar och erfarenheter, då undervisar lärarna i ämnet matematik på mellanstadiet.

6.3 Intervjuer
Efter att kontakten med lärarna etablerades och de godkänt ett deltagande bestämdes tid för intervjuerna.
Jag mailade ett brev till varje lärare med information om studien och också etiska principer när det
gäller intervju (bilaga1). Dessutom förklarade jag muntligt om informationen innan intervjun påbörjade.
Det hade varit bra att intervjua flera än fyra lärare för att få högre validitet och större möjlighet till
generalisering. Tidsaspekten hade blivit ett problem med intervjuer med flera lärare, då är det
tidskrävande process att genomföra och bearbeta materialet (Dalen 2008, s. 54). Jag valde att inte
informera mycket om min undersökning så att inte lärarna blir påverkade av den i intervjun och
observationen. Intervjuerna genomfördes i skolan, där lärarna valde ett tomt klassrum så att man inte
blir störd. Intervjutyp var semistrukturerad d.v.s. att samtalet i intervjun är inriktat på bestämda ämnen
(Dalen 2008, s. 31). Med andra ord var intervjufrågorna färdigställa och baserade på
matematikdidaktiska begrepp som är presenterade under Teorianknytning. Intervjuerna spelades in via
mobiltelefonen efter ett godkännande från lärarna. Enligt Dalen (2008) är det viktigt att få informantens
egna ord med (Dalen 2008, s. 33). Dock antecknade jag lite under intervjuerna så att stämningen blir
avspänd. Därefter transkriberade jag ljudinspelningar för att börja analysera. Studiens data är alltså
ljudinspelningar från intervjun, medan transkribering av detta ljud utgör det empiriska materialet. Ahrne
och Svensson (2015) förklarar att den inspelade intervjun sällan analyseras men ofta är transkribering av
intervjun som analyseras (Ahrne & Svensson 2015, s. 23).
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Här kommer kortfattad beskrivning om de intervjuade lärarna:
Lärare

Antal år som lärare

Ämne

Arbetsplats

A

7 år

Matematik och NO

Grundskolan

B

17 år

Matematik

Grundskolan

C

8 år

Matematik och NO

Grundskolan

D

18 år

Matematik och NO

Grundskolan

6.4 Observationer
Innan genomförandet av observationerna lämnade jag in samtyckeblanketter till lärarna som de delade
ut till sina elever. Eftersom eleverna är under 15 år måste ett samtycke från vårdnadshavare inhämtas
(bilaga 2). Ändå informerade jag lärarna och eleverna muntligt innan lektionerna påbörjade om att jag
kommer att spela in lektionen.
Första observationen genomförde i en klass i årskurs 6. Då undervisade läraren om sambandet mellan
bråktal, procent och decimaltal med fokus på procent. Lektionstid var 45 minuter. Den andra
observationen var en dubbellektion i den parallella klassen i årskurs 6. Lektionstid var 90 minuter. Då
undervisade läraren om sambandet mellan dessa tre begrepp med fokus på bråktal. Ett
observationsschema har tillämpats för att analysera dessa observerade lektioner.
Observationsschemat är utformat utifrån Liping Mas teori (1999) för att möjliggöra observation och
analys av lektioner.
I boken Handbok i kvalitativa metoder förklarar Lalander (2015) att det finns olika typer av observatörer
bland annat öppen, delaktig och en observatör som observerar deltid. En öppen observatör är den som
presenterar sig själv tydligt och berättar om syftet av undersökning till informanten. En delaktig
observatör innebär att observatören är med och exempelvis pratar med informanterna så att inte
stämningen blir obehaglig för dem. En observatör som observerar deltid betyder att man gör sina
observationer i några timmar. Författaren menar att genom att observera deltid får man avstånd och kan
se på handlingar objektivt, så att undersökningen blir mer trovärdigt (Lalander 2015, ss. 98–100). Jag
valde att vara öppen, delaktig observatör som genomförde deltid observationer, så att mitt närvarande i
klassrum inte ska vara obehagligt för läraren eller eleverna. På så sätt blir läraren och även eleverna
avslappnade vilket leder till att jag kan få en verklig bild om hur undervisningen ser ut. Som tidigare
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nämnt kommer observationen av lektionerna analyseras med stöd av observationsschema.
Ljudinspelningen kommer jag att transkribera och tillämpa i observationsschemat och därefter skall
detta analyseras.

6.5 Etiska överväganden
Vid den här studien utgick jag från vetenskapsrådet fyra forskningsetiska principer. Dessa principer är
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet
2002, s.9). Då informerade jag undersöknings deltagarna det vill säga eleverna och lärarna om syftet
med den här undersökningen och att resultatet kommer att användas endast i denna undersökning.
Vidare informerade jag både lärare och elever att de kommer att vara anonyma i undersökningen och
även skolan kommer att vara anonym. Dessutom att deltagarna är frivilliga att avbryta medverkan när
som helst. Jag informerade lärarna skriftligt via e-post inför intervjun och sedan muntligt vid
intervjutillfället. Samtyckeblanketter inhämtades från elevernas vårdnadshavare inför observationerna
eftersom eleverna är under 15 år. Även om eleverna inte blev intervjuade var de deltagare som elever i
klassrummet när observationerna genomfördes. Vid observationstillfälle förklarade jag till eleverna att
ljudinspelningen kommer att användas endast för att minnas vad som undervisas och att det ingen annan
än jag själv kommer att ha tillgång till ljudinspelningen.

6.6 Validitet, reliabilitet och generalisbarhet
I boken Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap förklarar Stukát (2011) att validitet betyder
giltighet. Detta innebär att det som mäts och analyseras i undersökning är relevant för undersökning. En
undersökning med låg validitet betyder att man inte mäts det som är avsikten att mätas (Stukát 2011, s.
134). I den här undersökningen har jag använt resultaten av intervjuar och observationer för att
analysera och besvara mina forskningsfrågor och syfte. Därför var jag noggrann med urvalet av lärare
och observationer. Det vill säga att det är enbart mellanstadielärare som undervisar i matematik som
intervjuade. Det blev bara två genomförda observationer på grund av att de andra två intervjuade lärarna
undervisade då om ett annat område. Därför valde jag observationerna som är relevanta för min studie.

Enligt Stukát (2011) kan reliabilitet översättas som hur bra ett mätningsinstrument är bra på att mäta
(Stukát 2011, s. 133). Det vill säga att reliabiliteten handlar noggrannhet i en undersökning. En låg
reliabilitet innebär att resultaten är osäkra. För att få en högre reliabilitet genomfördes intervjuerna
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individuella. Detta innebär att de intervjuade lärarna inte blev påverkade av andras åsikter eller
erfarenheter under intervjun. Dessutom spelade jag in intervjuarna och observationerna så att jag inte
tolkar vad lärarna hade sagt, dock påverkat intervjuerna av egen tolkning. Ljudinspelningen
transkriberades därefter för att analyseras.

Generalisbarhet innebär möjligheten att generalisera resultatet till en större grupp (Ahrne & Svensson
2015, s. 26). Resultaten från den här undersökningen kan inte generaliseras till en större grupp eftersom
intervjuerna och observationerna som genomfördes var inte så många. Undersökningen dock kan testas i
andra skolor och med andra lärare, men resultaten kommer att bli olika för att lärare är olika individer
med olika erfarenheter.

7. Resultat
Under detta kapitel kommer resultaten av intervjuer och observationer presenteras i relation till
forskningsfrågor. Resultaten kommer att ställas i relation till den första forskningsfrågan Hur reflekterar
fyra matematiklärare på mellanstadiet kring undervisning om sambandet mellan bråktal, procent och
decimaltal? För att underlätta för läsaren att ta del av studiens resultat är dessa indelade i två
underkapitel; Bråktal och dess aspekter och Procent, decimaltal och sambandet mellan dessa begrepp.
Intervjufrågorna presenteras i bilaga 3. Vidare presenteras resultaten av observationer i relationen till
den andra forskningsfrågan Hur undervisar dessa lärare om sambandet mellan bråktal, procent och
decimaltal? Resultaten presenteras under tre underkapitel Undervisning om procent och Undervisning
om bråktal och Observationsschema.

7.1.1 Bråktal och dess aspekter
Här presenteras svaren på tre av intervjufrågor (fråga 2, 4 och 5, se bilaga 3). Frågorna behandlar bråktal
och dess aspekter och komplexiteten med bråktal. Något som alla lärare nämner är att de börjar med att
undervisa om en hel såsom 1/1, 2/2 etc. och en del av en hel t.ex. ½, ¼ och koppla det vidare det till
procent. De använder A4-papper eller magnetiska cirkeldiagram för att låta eleverna se och prova och
jämföra olika delar. Ett exempel på detta är att vika A4-papper till två halvor och skugga en halva och
sedan vika en gång till så att det formas 4 delar. Då ser eleverna att de skuggade delarna blir 2 av fyra.
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Därefter berättar lärarna att 1/2 = 2/4 och de kan fortsätta vika och se hur många skuggade delar som
finns i förhållande till helheten. Magnetiska cirkeldiagram används till exempel för att jämföra två
bråktal 1/3 och ¼ och se vilket tal som är större. Lärarna betonar vikten av att förstå bråktal och dess
innebörd och inte vara beroende av visuella material såsom pizza, tårta o.s.v. även om dessa material
används ibland som konkreta exempel i undervisningen. Vid intervjun framgick det tydligt att flera
elever antingen utgår från nämnare eller täljare vid jämförelse mellan olika bråktal. Ett exempel på detta
kan vara att 2/3 är större än 1/3 för 2 är större en 1. Nedan kommer en bild på de magnetiska
bråkcirklarna.

När det gäller lärarnas resonemang kring samband mellan tal i bråkform, decimalform och procentform
har lärarna olika uppfattningar. Dessa resultat kommer att redovisas nedan.
Lärare A undervisar i åk-4 och anser därför att det är lämpligare att koppla tal i bråkform till
procentform när det passar i undervisningen. Läraren fokuserar mest på att förklara tal i bråkform, sedan
när de ska börja med procent och decimaltal kan man koppla tillbaka till tal i bråkform.
Jag börjar med följande aspekter av bråktal, del och helhet t.ex.1 av 1, 10 av 10 eller 4 av 10 och vissa elever kanske vet om
100 % så vi pratar lite om procent men inte så mycket. Jag kopplar bråk till procent, för några elever vet och ställer frågar om
det, så försöker jag nämna och koppla lite (Lärare A).

Lärare B som undervisar i åk-5 berättar att han brukar referera till sambandet mellan de tre begreppen,
med fokus på bråktal när undervisningen handlar just om bråktal. Aspekten som en hel och en del av en
helhet är lämplig. Ett exempel är att en halv är ½=0,5=50% eller en fjärdedel = ¼ =0,25= 25 %. Läraren
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betonar vikten av att skriva en halv, en hel o.s.v. med bokstäver så att eleverna även förstår det språkligt.
Läraren förklarar att bråktal som proportion gör det tydligt för elever att förstå bråktal:
Det är viktigt att koppla decimalform, bråkform och procentform, eleverna kommer att fatta att dessa former hör ihop.
Samma tal kan man uttrycka på olika former. Men det bror på vilken klass man har (Lärare B).
Jag använder ofta bråktal som proportion för att fattar man att det handlar om en portion av en hel då börjar man
tänka matematisk, ex. hur många pojkar o flickor finns i klassen t.ex. 6 pojkar av 18 hur man skriver det i bråkform
ju men det är 1/3.

Lärare C som undervisar i åk-6 förklarar att det är lättare för eleverna att förstå sambanden mellan
procent, bråktal och decimaltal när en hel och del av en helhet undervisas och kopplas till dessa former.
Man kan göra tydligt för eleverna då är det bråk, decimal och procent finns överallt utan att man tänker på det. Vi börjar med
procent tidigt när vi jobbar med bråk och sedan faller även decimal. T.ex. en fjärdedel ¼= 25 % = 0, 25 (Lärare C).

Lärare D som undervisar i åk-6 berättar att undervisningen i bråktal går hand i hand med procent och
decimaltal. Det är viktigt att eleverna förstår att tal i bråkform kan uttryckas i olika form även om
läroboken presenterar dessa former i olika kapitel.
Jag undervisar om bråktal som en del av en hel samtidigt kopplar jag till procent, och också när vi jämför bråktal
omvandlar det till decimaltal. T.ex. ¼ och det är ju 25 %. Jag förklarar bråktals storlek först men även omvandlar till
decimaltal (Lärare D).

De fyra lärarna A, B, C och D är överens om att svårigheten med bråktal ofta beror på att eleverna inte
tydligt ser relationen mellan täljaren och nämnaren. Med andra ord uppfattas bråktal som två tal som
inte har någon relation till varandra, till exempel i jämförelse mellan bråktal 1/3 och ¼ anser eleverna att
1/3 är mindre än ¼ eftersom 3 är mindre än 4. Lärarna förklarar att anledning till detta kan bero på brist
på tidigare kunskaper om tal i bråkform från lågstadiet, eller att eleverna kanske inte har uppfattat
tallinjen i tidiga skolåren. Det kan också bero på att läroboken presenterar tal i bråktal, decimaltal och
procent i separata kapitel vilket gör att dessa begrepp undervisas separat. Resultatet blir att eleven inte
kan se någon koppling mellan begreppen och då blir det svårt att förstå innebörden eller värdet av
bråktal.
Lärare A förklarar att eleverna ser nämnaren som ett tal som står för sig själv. Därför tror de att en
sjättedel, 1/6, är större än fjärdedel, ¼. Läraren fortsätter berätta att hon använder magnetiska
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cirkeldiagram eftersom det är ett konkret sätt att förklara bråkdelar för elever. Sedan låter hon dem
jämföra bråkdelarna genom att se vilken del av cirkeln som är större.

Det är väl det här med del och helhet att de ser på siffrorna och förstår inte vad står de siffrorna för att en1/4 mindre
eller större 1/6 då är det bra att använda cirklarna, så det är det som svårt när eleverna ska jämföra baktal. Med
decimaltal det är lite avancerad (Lärare A).

Lärare B menar att svårigheten med bråktal beror på att flera elever inte har fått kunskaper om det under
tidiga skolåren. Läraren fortsätter att eleverna inte har förstått relation mellan tal och tal i bråkform,
därför är det viktigt att repetera varje lektion om vad de har lärt sig senast. Repetition skapar kontinuitet
i undervisningen som i sin tur skapar förståelse hos elever,
Min personliga uppfattning är att det beror på att tal i bråkform inte undervisas i lågstadiet. Eleverna ser inte
kopplingen mellan tal och tal i bråkform. Men vi jobbar mycket i undervisningen så att de ser denna koppling
genom att börja med att förklara innebörden av tal och tal i bråkform t.ex. 2 är 2/1. De haft inte dessa kunskaper i
lågstadiet. Vissa elever haft undervisning om bråktal i lågstadiet då ser man att de har kunskaper om tal i bråkform.
Jag försöker koppla undervisningen till något eleverna är intresserade av exempelvis röstning i idol från tabell till
bråkform till statistik. Repetition alltid i mina lektioner (Lärare B).

Lärare C förklarar att flera elever upplever bråktal som ett svårt område för att de inte förstår
innebörden av det. Vidare fortsätter läraren att anledningen till detta är att lärarna är bundna vid att
arbeta med matematikboken i undervisningen. Problematiken är att bråktal, decimaltal och procent
inte framställs som ett och samma område i boken. Läraren betonar vikten av repetition i
undervisningen och även att använda problemlösnings uppgifter som handlar om olika område i
matematik för att träna eleverna.
Det som gör det svårt med bråktal för elever är värdet av det och också det didaktiska kontraktet. Med didaktiska
kontraktet så menar jag matteboken, problemet med att jobba med matteboken är att man jobbar med ett visst med
område och sedan släpper man det, och faller det bort och börja med en ny sak. Det jag lärt mig att det är viktigt med
repetition. Jag använder boken men startar lektionen en kvart eller 20 min med helt annat t.ex. en problemlösning fråga
som handlar i princip om vilket som helst t.ex. bråktal eller procent. Låt de få se och inte släppa de, och fortsätta göra
jobba i samma område. Man måste jobba övergripande. Man ska inte titta blint på en mattebok och glömmer bort
kunskapskraven (Lärare C).

Lärare D har samma uppfattning som de andra lärarna om att eleverna inte förstår vad talen i
bråkform står för, d.v.s. att de inte vet värde av ett bråktal. En Lösning till detta är att omvandla
bråktal till decimaltal så att eleverna kan se värdet av ett bråktal och förstå vilket är större om de ska
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jämföra mellan några bråktal. Lärare förklarar att rita och skugga delarna är också ett effektivt sätt
som gör att eleverna förstår vad täljare och nämnare i ett bråktal står för.
När täljaren större tror de att talet större t.ex. 7/9 och 8/9 de tror som sagt att 8/9 större bara för att 8 är större än 7,
för de ser inte att det är divisionstecknet… därför jag lärt mina elever att omvandla decimalform, eller rita och
skugga delarna så att de ser vilket bråktal är större (lärare D).

7.1.2 Decimaltal, procent och sambandet mellan dessa begrepp
Lärarna beskriver här hur de arbetar med decimaltal och procent och hur de undervisar om dessa
begrepp i relation till bråktal. Alla de intervjuade lärarna är överens om att det är lätt att undervisa om
procent då är det kopplat till vardagliga situationer såsom rabatt på varor, batteriladdning i mobilen,
datorn, eller surfplattan. Vid intervjuarna framgick det att sambandet mellan bråktal, decimaltal och
procent kommer naturligt i undervisning om tal i bråkform, decimalform, eller procent. Lärarna menar
att fokus ligger på det som undervisas men man hänvisar till de andra begreppen när det är lämpligt.
Lärare A menar att procent handlar om en del av en helhet, såsom 40 %, 50 % där helheten är 100. I
undervisningen gör läraren insats på att förklara innebörden av procent till elever, sedan när de har
förstått då börjar de lära sig metoder för att räkna ut det. När det gäller decimaltal beskriver läraren att
undervisningen om decimaltal inte är avancerad i åk- 4. Därför är det alltid lämpligt att börja med en
halv och den kan skrivas i decimalform och i bråkform då sammankopplar man till bråktal igen. Vidare
menar läraren att undervisningen om sambandet sker automatiskt till exempel, när man förklarar om
procent kopplar man samman med bråktal. Dessutom finns det uppgifter i slutet av kapitlen i
matematikboken som handlar om att skriva ett tal i olika former. Exempel på detta kan vara att skriva
om procent i decimalform och bråkform.
Procent är en del och helhet fortfarande, t.ex. nu ska jag köpa en jacka som kostar 1000 kr men så var det 40 %
rabatt på den. Vad som händer då? Först måste de förstå vad 40/ av kostnaden innebär sedan kan man förklara för
dem hur vi kan räkna det på ett snabbare sätt, då kan man ta det med att multiplicera 40/100 med 1000 för att få
svaret. Därför tycker jag att uträkningen av procent kommer i steg två. Först måste de veta varför man gör så här.
När det gäller decimaltal så börjar jag med en halv 0,5, och det är lätt när man ser 2 av tio är en halv, hur man
skriver en halv och då kommer bråktalet igen. Talet 1,5 kan eleverna ibland vilket är ett tal och tiondedel därför är
det bra att använda rutor och sätta ett tal och tiondedel…
Sambanden: det är naturligt att undervisa i sambanden, i matteboken skriver procent, bråktal, decimaltal. I slutet av
kapitlet. Jag börjar med bråktal, decimaltal och sedan procent.
Först måste de förstå vad innebär med procent sedan ska de lära sig om procenträkning (Lärare A).
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Lärare B förklarar att procent finns i vår vardag bland annat rabatt, fettprocent i mjölk, etc. sådana
exempel kan man hänvisa till i undervisningen. Vidare förknippar läraren en del av en helhet med
procent så att eleverna ser sambandet mellan procent och bråktal. Dessutom poängterar han om att
helheten inte måste vara en hundra. Exempelvis ett antal elever i klassen är en helhet som kan bestå av
20 elever. För att man ska kunna uttrycka den helheten i procent kan man förställa sig en helhet som är
200 och börja räkna ut 10 %, 20 % av 200 och sedan kan man ta bort nollan för att få procent av 20 som
helhet. På så sätt kan man förklara helheten till elever och även lära de att räkna ut procent. När det
gäller decimaltal menar lärare B att han börjar med att visa elever på tallinjen vilka decimaltal som finns
mellan 0 och 1. D.v.s. att mellan 0 och 1 finns decimaltalen i tiondel 0.1, 0.2, 0.3… 0.9. Läraren
förklarar också att det finns decimaltal mellan 0.1 och 0.2 och för att ta reda på dessa tal ska man tänka
på hundradel 0.11, 0.12. 0.13…0,19 som existerar mellan två decimaltal. Läraren fortsätter att även
mellan två hundradelar såsom 0.10 och 0,11 finns det decimaltal i tusendelar. Detta innebär 0,100,
0,101, 0,102, 0,103…0,109. Läraren betonar vikten av repetition av tiondel, hundradel och tusendel så
att det blir tydligt för barnen när de skriver decimaltal.

När det gäller sambandet mellan begreppen förklarar läraren att det undervisas genom att göra en
koppling mellan decimaltal och procent, och mellan bråktal och procent. I vissa uppgifter blir
kopplingen tydligt till exempel: en femtedel 1/5 som ska skrivas i decimalform och procent. D.v.s. 1/5=
0,2 (genom att dividera 1 med 5) =20 % sedan visar vi var den 0,2 ligger på tallinjen.

Procent hör man jämt i vardagliga situationer. Jag börjar med att berätta att procent är en del av en hel, jag kopplar
tillbaka till bråkform. Vi börjar förstått med 100 %, 90 % där 100 % betyder en hel, 90 % mindre än en hel.
Om jag tar en10 av en100, sedan 20 av 100, därpå 30 av 100. 10 av hundra är 10 %. Hur mycket kvar i denna
hundra, elever räknar 10 av 100+ 20 av100 +30 av 100 då blir det 40 av hundra kvar. Moment två är att jag kopplar
denna 100 till en hel, en klass som är en hel men som består av 20 elever och inte 100. Nu ska vi räkna 10 %, 20 %
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och 30 % av denna klass, sedan börjar de fundera, jag fortsätter: Om vi har helheten 200 och vi vill räkna 10 % av
den, om 10/ av 100 är 10 då är det 10 % av 200 är dubbelt så mycket d.v.s. 20. Men om vi har helheten 20 då är10
% av den är 2, vi tar bort alltså nollan från den 20 som är 10 % av 200... Vi kopplar till division då dividera med 10
på både sidor.
Jag förklarar decimaltal för eleverna på tallinjen början från 0 till 1 vad som finns mellan dem? Vilka tal? Sedan
visar jag att mellan två tal finns det alltid 10 delar (0,1,0,2, 0, 3…). Tiondel hundradel tusendel. Jag förklarar
grunden till decimaltal att mitt emellan två heltal finns det decimaltal. Också att mitt emellan två decimaltal finns
det hundradelar, och mitt emellan hundradel finns tusendelar.
Jag börjar med decimaltal sedan bråktal och till slut procent i undervisningen.
Ett exempel kan vara att räkna 10 % av ett tal, svara på procent. Bråktalet 1/5 motsvarar 0,2 den 0,2 motsvarar 20 %
vi visar på tallinjen. Pris på en vara med rabatt så kopplar man direkt med decimaltal. Jag brukar inleda lektionen
med repetition så att eleverna se kopplingen mellan det som undervisas tidigare. Vilket gör att mina elever ser
sambandet mellan dessa tre begreppen (lärare B).

Lärare C förklarar att eleverna är bekanta med begreppet procent eftersom det används i många olika
sammanhang såsom rabattpris på ett spel. Därför tycker läraren att det är lämpligt att relatera till procent
i undervisningen om bråktal exempelvis 25 % är lika med ¼. Därefter berättar läraren att procent
förklaras som en hundradel d. v. s. att 100 % är helheten. För att eleverna ska lära sig räkna ut procent
skapar läraren uppgifter som intresserar eleverna. På så sätt kan kunskaper om procent upplevas som
meningsfulla. Exempelvis ska eleverna leta upp en vara som de vill ha och sedan räkna ut procenten om
det finns rabattpris på varan om inte får eleverna hitta på rabatt t.ex. 20 % eller 30 %.
Ganska enkelt att introducera för att det är lätt att känna till procent från affärer och idag så känner elever för det
finns digitala verktyg och de tittar på olika sidor för att köpa varor såsom spel, kläder, film mycket enkelt till att dra
paralleller till den världen. Nu släpps Fifa 18 och det är mycket rabatt och automatiskt kan man koppla till bråk, för
t.ex. 25 % är 1/4. Vi börjar med procent tidigt när vi jobbar med bråk och sedan faller även decimal. Så först börjar
jag med att förklara vad procent är och hur man räknar ut det. Och att procent är 100 och efter det får eleverna leta
upp en vara som de vill ha och även om det inte finns rabatt så får de hitta själv på rabatt, och räkna ut procenten.
De brukar befästas bättre eftersom någonting de vill ha. Så det är litet knep för eleverna som gör det enklare för dem
att förstå. Jag börjar först undervisa om decimaltal sedan bråktal och sedan procent (Lärare C).

Läraren menar att repetition av talets värde d.v.s. tiotal, hundra tal och tusental är viktigt i
undervisningen för att öka elevernas förståelse för decimaltal. Decimaler visas på tallinjen som
tiondedel, hundradel och tusendel. Vidare beskriver läraren att räkna med decimaltal upplevs som svårt
för elever. Detta för att man måste flytta decimaltecken exempelvis till höger o.s.v. Läraren förklarar att
undervisning om sambandet mellan dessa tre begrepp utförs genom att visa kopplingen till exempel
mellan procent och bråktal. Dessutom är det viktigt att repetera och berätta tydligt om sambandet mellan
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tal i bråkform, decimalform, och procentform. Läraren betonar vikten av att använda matematiska
begrepp såsom nämnare, täljare, decimaltecken, etc. när elever förklarar hur de löser uppgifterna. Med
detta menar läraren att genom användning av matematiska begrepp i diskussionen utvecklas elevernas
förståelse om begreppen. Genomförande av diskussionen följer en struktur som kallas för EPA, vilket är
förkortning av en, par, alla. D.v.s. att eleverna tänker själva först, sedan diskuterar i par och slutligen blir
det diskussion i hela klassen.
Jag börjar det först med talets värde, ental, tiotal hundratal och tusental. Och sedan decimalerna tiondel, hundradel. När
man får kläm på det så kan man koppla vidare med bråk och procent. Uppställning med decimaltal upplevs lite svårt. Jag
använder tallinje, och de får titta på sin linjal så för de greppa på det decimala. De flesta fattar men det finns några som
inte riktigt förstå. Så vi jobbar mycket med tallinjen.
Jag visar konkret på tavlan t.ex. en hel, är 100 % och är 100. Det är viktigt att man som lärare att repetera och att berätta
till eleverna till exempel: Ser ni sambandet här är decimal, bråktal procent? Jag jobbar även med att eleverna ska prata
diskutera för att använda matematiska begrepp genom att EPA för att använda matematiska språket (Lärare C).

Lärare D nämner att undervisa om procent inte sker plötsligt för den presenteras redan i undervisning
om bråktal. I likhet med de andra lärarna förklarar lärare D för elever att procent är en hundradel d.v.s.
en hel är 100 %. I undervisningen använder läraren sig av magnetiska bråkcirklar för att påminna
eleverna om bråktal och dess relation till procent. För att utföra procenträkning till exempel att räkna hur
mycket gram socker motsvarar 23 % av 800 gm i en ketchupflaska, kan man först räkna ut 1 % av 800
vilket är 8 och sedan multiplicerar det med 23 för att få värdet av 23 %. Att skriv om procent i
decimalform underlättar för elever att lösa komplicerade uppgifter om procent. Vidare betonar läraren
vikten av att lära eleverna att skiva om procent eller bråktal i decimalform med tanke på att talvärdet blir
mycket tydligt i decimalform.
Vi börjar med magnetiska bråkcirklar, eftersom vi jobbat tidigare med procent i undervisning om bråktal. Hel är
hundra jag upprepar alltid att hel är 100 % och att 50 % är hälften. Vilket gör det lättare att förstå procent.
Exempelvis en flaska ketchup 800 gm som innehåller 25 gm socker hur mycket procent socker finns i flaskan? När
det 23 % socker hur gör vi? Antigen de testar med att räkna ut en procent av 800 hur mycket blir det sedan har vi 23
% hur mycket blir då, så tar vi resultatet av 1 % vilket är 8 och sedan 23 som vi multiplicerar med 8. Eller
omvandlar till decimaltal eller bråktal genom att förklara att 23 % är 23/100 (Lärare D).

Vid undervisning om decimaltal förklarar lärare D att hon använder rutor för att underlättar för elever att
förstå vilka tal som ska stå i rutorna. Läraren menar att genom att använda rutorna kan man tydligt visa
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eleverna att decimaltecken skiljer heltalen från decimalerna (ental, tiondel, hundradel och tusendel).
Läraren förklarar för sina elever att endast ett tal får stå i rutan.
Jag använder mig av rutor för att förklara decimalerna tiondel, hundradel, tusendel, och ental, tiotal och hundratal.
Enbart ett tal ska stå i rutan brukar jag säga till mina elever. Det blir lättare för dem att skriva till exempel sjutton
hundradelar 0,17
Hur undervisar du om sambandet mellan bråktal, procent och decimaltal? Kan du ge konkreta exempel?
Jag undervisar om de tre begreppen tillsammans, exempelvis är hälften ½, 0,5 och 50 %. Jag börjar alltid med
bråktal och tjuvstarta med decimalform och procent. Sedan använder även uppgifter som innefattar de tre
begreppen (Lärare D).

Läraren D menar att i undervisningen om tal i bråkform gör hon en koppling till decimaltal och procent.
Exempelvis kan en halv ½ skrivas som 0,5 eller 50 %. Läraren ger eleverna uppgifter som handlar om
att skriva om talen i bråkform, decimalform och procent.

7.2 Observationer
Här presenteras sammanfattningen av två observationer som genomfördes i två klasser i årskurs-6. Den
första observationen genomfördes i 45 minuter med lärare C. Den andra observationen genomfördes i 90
minuter med lärare B, då var den en dubbellektion. I den första observationen undervisades om procent i
relation till decimaltal och bråktal. I den andra observationen undervisades om decimaltal och bråktal i
relation till procent. Nedan kommer två underkapitel som innefattar observation ett Undervisning om
procent och observation två Undervisning om bråktal och även ett observationsschema som utgår ifrån
Mas (1999) teori PUFM.

7.2.1 Undervisning om procent
I den första observationen inledde lärare C lektionen med en repetition av bråktal i samband med
procent och decimaltal. Läraren exemplifierade hur man kan uttrycka tre fjärdedelar ¾ i procent och
decimaltal. Sedan använde läraren sig av magnetiska bråkcirklar för att visa bråkdelarna. Sedan fortsatte
lärare med liknande uppgifter såsom att skriva om 50 %, 25 % i bråkform och decimalform och förklara
det med hjälp av bråkcirklar. Eleverna svarade att 50 % är lika med ½ och = 2/4 och = 0,5 sedan visade
de på bråkcirkeln och att 25 % =1/4 = 0,25. Eleverna blev ombedda att förklara hur de tänkte när de
löste uppgifterna. Under den avslutande delen av lektionen presenterade läraren en uppgift som handlar
om procenträkning där läraren frågade om vad som man först behöver göra för att räkna 75 % rabatt av
440 kr. Eleverna fick tid att tänka individuellt och sedan försökte de lösa uppgiften i par och till slut
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började de räcka upp handen. Två elever blev ombedda att lösa uppgiften på tavlan och förklara hur de
tänkte. Därefter frågade läraren om det finns någon som löste uppgiften på ett annat sätt. Den första
metoden som eleverna använde var att skriva om 75 % till ¾. Den andra metoden som de använde
sammanfattas i tre steg. Det första steget var att dela 440 med 2, för att få värdet av 50 % och det andra
steget var att dela kvoten (resultat av den divisionen) med två för att få värdet av 25 %. Det tredje steget
var att adderade första kvoten med den andra vilket betyder att talvärdet av 25 % + talvärdet av 50 % =
talvärdet av 75 %. Det här svaret stämde bra med första svaret men ändå förklarade läraren för eleverna
att genom att skriva om procent till bråktal blir uträkningen lättare för dem. Sedan fick eleverna arbeta
med liknande uppgifter i grupper. Uppgifterna var utvalda från matematikboken.

7.2.2 Undervisning om bråktal
I den andra observationen inledde lärare B lektionen med repetition av bråktal. Läraren synliggjorde för
eleverna en del av en helhet såsom två tredjedelar 2/3 och använde sig av magnetiska bråkcirklar för att
förklara mer om bråkdelarna. Därefter blev eleverna ombedda att ge exempel om en del av en helhet och
förklara det med hjälp av bråkcirklar. Läraren fortsatte med samma exempel men då skulle eleverna
skriva bråktal i storleksordning. Läraren bad eleverna att stå i en ring i klassrummet. Klassen bestod av
20 elever. Han bad dem att forma tre tredelar och räkna hur många elever som finns i varje grupp och
sedan att forma fyra fjärdedelar. Eleverna kom fram till en tredjedel är större än en fjärdedel när de
genomförde denna aktivitet. Därefter bad läraren eleverna att ta fram ett A4-papper och bestämma sig
hur många delar som ska vikas med tanke på vilket bråktal man vill ha. Sedan fick eleverna skriva med
bråktal vilken del av helheten de respektive delarna av pappret utgjorde, sedan fick de klippa dessa
delar. Därefter bad läraren eleverna att jämföra deras delar med varandras och hitta delar som är lika
stora, mindre eller större. Eleverna kom fram till att till exempel fyra tolftedelar är lika stor som en
tredjedel vilket betyder 1/12+1/12+1/12+1/12 =1/3.
Under den andra delen av lektionen presenterades decimaltal. Läraren förklarade att genom att dividera
täljaren med nämnaren får man tal i decimalform. Vidare förklarade läraren att decimaltal innehåller ett
decimaltecken och tiondel, hundradel och tusendel. Därefter frågade läraren om eleverna kunde uttrycka
de angivna bråktalen (i början av lektionen) i decimalform. Eleverna diskuterade med varandra när de
löste uppgiften.
Under avslutande delen av lektionen upprepade läraren vad en helhet är och hur den kan uttryckas.
Läraren presenterade begreppet procent genom att förklara att 1 är en helhet som kan skrivas i procent,
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decimaltal och bråktal. Läraren betonade att en heldel i procent innebär 100 %. Därefter gav han
eleverna några liknande uppgifter som var angivna i tal procentform och som ska skrivas om i bråkform
och decimalform och tvärtom. Sedan avslutade läraren lektionen med en kort sammanfattning av vad
som undervisades.
Nedan kommer observationsschemat som är utformat utifrån Mas (1999) teori. Jag använde mig av det i
observationen och i analysen. Observationsschemat innehåller fyra kännetecken på en undervisning som
leds av en lärare med djupförståelse för grundläggande matematik. Detta observationsschema
underlättade för mig att analysera de två observationerna utifrån dessa kännetecken.

  
7.2.3 Observationsschema
PUFM

Observation 1

Observation 2

(Procent i centrum)

(Bråktal i centrum)

45 minuter
1. Anslutning

90 minuter

Repetition om bråktal

Repetition om

och procent

decimaltal samt
koppling till bråktal
och procent

2. Flerperspektiv

Ritar en bråkcirkel

Ritar bråkcirkel, och

och skugga 25 %,

skugga 0,25(noll är

omvandla till

ett helt, komma tjugo

decimaltal 0,25.

femhundradelar)

75 % skugga och

vilket motsvarar en

omvandla till bråktal,

fjärdedel ¼.

till decimaltal.

Forma 1/3, sedan 1/4

Använder magnetiska

av antal elever i

bråkcirkel för att visa. klassen och jämföra
vilket bråktal är
större. Magnetiska
bråkcirklar för att
ordna bråktal i
storleksordning.
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3. Grundläggande idéer

Procent i relation till

Bråktal som en del av

bråktal och

en helhet, och

decimaltal.

division som metafor
i relation till
decimalform och
procent.

4. Längdkonsekvenser

Diskussion under

Diskutera, prova och

lektionen när svaret

diskutera igen.

är fel och mer
förklaring sedan
testar med en
liknande uppgift.

8. Analys av resultat
I följande underkapitel analsyras resultat av mina material. För att underlätta för läsaren kommer
analysen presenteras i två underkapitel. I det första underkapitlet analyseras lärarnas intervjuer under två
avsnitt Bråktal och dess aspekter och Decimaltal, procent och sambandet mellan dessa begrepp. I
analysen använder jag mig av ämnesdidaktiska begrepp som presenterats tidigare i teorianknytningen
med utgångspunkt i första forskningsfråga Hur reflekterar fyra matematiklärare på mellanstadiet kring
undervisning om sambandet mellan bråktal, procent och decimaltal? I det andra underkapitlet
analyseras observationerna under två avsnitt Undervisning om procent och Undervisning om bråktal. I
analysen använder jag mig av teorin från Knowing and teaching elementary mathematics och ett
observationsschema som är utformats utifrån Mas (1999) teori PUFM för att underlätta till läsaren att
följa analysen. Utgångspunkten till denna analys är den andra forskningsfråga Hur undervisar dessa
lärare om sambandet mellan bråktal, procent och decimaltal?
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8.1 Analys av lärarnas intervjuer
8.1.1 Bråktal och dess aspekter
I boken Matematikdidaktik i praktiken förklarar Karlsson och Kilborn (2015) att bråktal som del av en
helhet innebär att dela helheten i lika stora delar. Vidare betonar Karlsson och Kilborn (2015) vikten av
att bråktal har plats på tallinjen, till exempel mellan 0 och 1 finns ½ på tallinjen. Författarna menar att
tallinjen är viktigt eftersom den kan användas för att visa innebörden av bråktals. Förlängning av bråktal
också förklaras genom att använda tallinjen. Exempelvis kan man dela tallinjen i 4 delar, då får man 4
lika stora delar mellan 0 och 1, hälften av sträcket är alltså 2/4 vilket motsvarar ½. Författarna förklarar
att genom att skriva bråkdelarna med bokstäver till exempel: två tredjedelar, får eleverna en tydligare
bild om att bråkdelarnas är enheter (Karlsson & Kilborn 2015, ss. 92–94). Resultaten av intervjuerna
med de fyra lärare visade att de lärarna hade samma uppfattning som författarna nämnde när det gäller
bråktal som en del av en helhet. Lärarna förklarade att genom att använda magnetiska bråkcirklar eller
genom att rita en tårta och dela den i lika stora delar kunde de förklara för eleverna bråktal som en del
av helhet. Däremot nämnde ingen av de intervjuade lärarna tallinjen som en metod i undervisning om
bråktal. Dock berättade lärare C att en av anledningar som gör att eleverna upplever bråktal som ett svårt
område är att de inte har förstått tallinjen i de tidigare skolår. När det gäller förlängning av ett bråktal
har lärarna olika metoder såsom att jämföra olika delar av bråkcirklar och se vilka av delarna har lika
storlek men uttrycks på olika sätt, till exempel: 2 delar 1/10 är lika stora som en del 1/5.
Vid intervju med lärare B betonade han vikten av att skriva bråkdelarna med bokstäver exempelvis en
halv istället för ½, så att eleverna förstår vad bråktalen innebär. Detta stämmer bra med vad Karlsson &
Kilborn (2015) nämnde om att skriva bråkdelar med bokstäver (Se ovan). Löwing (2008) förklarar att
bråktal som proportion eller andel kan utryckas i procent genom förlängning. Till exempel genom att
förlänga bråktalet 2/5 till 40/100, d. v. s. 2*20/5*20=40/100 kan vi uttrycka det i procentform 40 %. På
så sätt kan man exempelvis räkna 40 % av 400 kr genom att skriva om 40 % i bråkform 40/100 som är
förlängning av 2/5. Två femtedelar innebär 1/5 +1/5. Vidare kan man räkna 1/5 av 400 kr som är lika
med 80 kr. Eftersom det är 2/5 av 400 kr som ska räknas, bör man addera 80+80=160. Då är 40 % av
400 kr motsvarar 160 kr. Löwing (2008) uppmärksammar att alla bråktal inte kan uttryckas i
procentform exempelvis 2/7 som dock kan uttryckas i decimalform genom division av täljaren med
nämnaren (Löwing 2008, s. 151–152). Vid intervjuerna framgick det att de lärarna förklarar för eleverna
förlängning av bråktal och att de kopplar bråktal till procent med utgångspunkt att en helhet är en
hundradel. Däremot nämnde ingen av lärarna att förlängningen av bråktal ibland kan användas för att
uttrycka bråktalet i procentform. Lärarna exemplifierade att en halv kan uttryckas som 50 % och att ¼
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kan uttryckas som 25 % genom att visa på magnetiska bråkcirklar eller rita en tårta, men inte genom
förlängning. Alla lärare poängterade att genom division kan bråktal uttryckas i decimalform och att det
är ett sätt att visa sambandet mellan bråktal och decimaltal. Lärare B och C förklarade dock att de börjar
undervisning om rationella tal med att undervisa om decimaltal eftersom talets värde blir lättare att
uppfatta för eleven om det uttrycks i decimaltal än i bråktal. Lärare A och D nämnde att de börjar med
bråktal som utgångspunkt till procent och decimaltal.

8.1.2 Decimaltal, procent och sambandet mellan dessa begrepp
Decimaltal
Vid intervjun förklarade lärare A att en halv är ett bra exempel för att börja undervisning om decimaltal
eftersom eleverna känner igen en halv som ½=0,5. Medan både lärare B och C berättade att de visar
decimaltal på tallinjen. Exempelvis står det 0,5 mellan 0 och 1 på tallinjen. Lärarna förklarar att
decimalerna utgörs av tiondel, hundradel och tusendel. Lärare D förklarade att hon använder rutorna för
att visa eleverna var decimalerna ligger i förhållande till decimaltecknet. Vid intervjun förklarade
lärarna B, och D att när man läser decimaltalen på ett tydligt sätt, såsom 0,1 noll komma en tiondel blir
det lättare för eleverna att förstå talets värde och det ska skrivas. McIntosh (2008) betonade vikten av
språket för att förstå tal i decimaltal och dess värde. Genom att läsa till exempel decimaltalen 1,5 och
1,12 kan man se tydligt att 1,5 en hel komma femtiondelar är större än 1,12 en hel komma en tiondel
och två hundradelar. Författaren menar om man uttrycker decimalen 1,5 som ett komma fem och 1,12
som ett komma tolv kommer eleverna tro att 1,12 är större för 12 är större än 5 (McIntosh 2008, s.41).
Karlsson & Kilborn (2015) förklarar i boken Matematikdidaktik i praktiken att decimaltal kan uttryckas
som bråktal och att decimaltal har plats på tallinjen. Författarna menar att genom att läsa ett decimaltal
såsom 3, 25 tre hel, två tiondedelar och fem hundradelar kan det även uttryckas som 3+ 2/10+ 5/100.
Vidare poängterar författarna att ett bråktal kan skrivas som en ändlig utveckling av decimaltal genom
division av täljaren med nämnaren till exempel ¼= 0,25 eller som en oändlig utveckling (Karlsson&
Kilborn 2015, ss. 96–98). Resultaten visar alltså att de intervjuade lärarna överens om att använda
division som metafor för att skriva om bråktal i decimalform. Tre av dem lärarna förklarar för sina
elever innebörden av decimaltal d. v. s. tiondedel, hundradel och tusendel. Medan två av dem använder
tallinjen som en metod för att förklara att decimaltal har plats på tallinjen. Två av lärarna läser och
skriver decimaltal med bokstäver till exempel en hel och fem tiondelar istället för ett komma fem (1, 5).

35

Procent och sambandet mellan begreppen
I intervjuerna framgick det att alla fyra lärare uttrycker en hel som 100 % för att förklara procent för
eleverna. Lärarna förklarade att eleverna känner till begreppet procent från vardagliga situationer såsom
rabatt på varor vilket underlättar förståelse för innebörden av procent. När det gäller sambandet mellan
begreppen bråktal, decimaltal och procent poängterade lärarna att det sker naturligt i undervisning om
bråktal, decimaltal eller procent. Vidare förklarade lärarna att de ger eleverna uppgifter där man ska
skriva om ett tal i olika former, såsom att skriva om bråktal i decimalform och procentform. Lärarna
betonade vikten av repetition så att kopplingen mellan dessa tre begrepp blir tydligt. Lärare B nämnde
att helheten inte måste vara en hundra exempelvis antal elever i en klass kan vara 20, så att de ska kunna
förstå procent och även utföra procenträkning. I intervjun nämnde lärare D att om procenträkning i en
uppgift är komplicerad kan man omvandla procent till decimaltal eller bråk för att lösa uppgiften.
I boken Rationella tal i decimalform skriver Kilborn (1999) att procent ofta undervisas i samband med
decimaltal för att eleverna ska kunna räkna ut procent i olika uppgifter. Vidare fortsätter författaren att
svaret blir rätt men förklaring blir otydlig. Genom att skriva om procent i decimalform kan man utföra
procenträkning men utan någon förståelse för procent och dess innebörd. Däremot blir uträkningen av
procent enklare och förståelsen för det blir djupare när man skriver om procent i bråktal som andel.
Exempel på detta kan vara att räkna ut 12 % av 500 kr= 12/100 (procentdelen)= 12*(1/100 av 500)
=12*5 (Kilborn 1999, ss. 91–92). Löwing (2008) förklarar att procent brukar presenteras som
hundradelar i skolan. Detta gör att eleverna kör fast i uppgifter där helheten inte är en hundradel. Vidare
påpekar författaren att eleverna blir uppmanade att skriva om procent i decimalform för att de ska kunna
räkna procent, vilket leder till förvirring hos eleverna (Löwing 2008, ss. 267–269). Resultaten visar att
lärarna använder några av lösningsmetoderna som författaren nämnde. Exempelvis presenterar lärarna
procent som en hundradel dessutom skriver de om procent i decimalform för att lösa uppgifter som
handlar om procenträkning. Dock hänvisar lärarna till bråktal när det gäller procenträkning, såsom 23 %
av 400 kan skrivas som 23/100 som ska multipliceras med 400 men ändå förklarar de inte att det är
bråktal som andel. Enligt resultatet använder lärare B och D bråktal som andel till exempel: 23 % =
23*1/00 när det gäller procenträkning, men ändå uppmanar de eleverna att skriva om procent i
decimalform när de löser uppgifter som handlar om procent.
När det gäller sambandet mellan dessa tre begrepp som har nämnts tidigare framgick det i intervjuarna
att lärarna använder division som metafor för att uttrycka bråktal i decimalform. De berättar att bråktal
kan uttrycks i procent men utan någon koppling till bråktal som andel.
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8.2 Analys av observationerna
8.2.1 Analys av undervisning om procent
I den första observationen undervisade lärare C om procent. Läraren inledde lektionen med att förklara
hur 25 % kan uttryckas i bråkform och decimalform. Sedan förklarade läraren talets värde med hjälp av
bråkcirklar. Vidare fick eleverna liknande uppgifter och även uppgifter som handlar om procenträkning.
Eleverna fick tid att tänka individuellt, sedan i par till slut blev det diskussion i hela klassen om hur de
löste uppgifterna.
Ma (1999) förklarar att kännetecken på en undervisning som leds av en lärare med djup förståelse
för grundläggande matematik (profound understanding of fundamental mathematics) kan sammanfattas i
fyra egenskaper. Egenskaperna handlar om att undervisa om sambandet mellan matematiska begrepp,
dessutom handlar det om att ha fler perspektiv d.v.s. att använda olika metoder för att lösa matematiska
uppgifter. Det handlar också om att undervisa om grundläggande kunskaper i matematik. Den sista
egenskapen handlar om längdkonsekvenser i undervisningen vilket betyder att läraren följer elevernas
kunskapsutveckling för att nå kunskapsmålen i matematik. I den lektionen syntes de följande
egenskaperna: anslutning, flerperspektiv, grundläggande idéer. Genom att ge uppgifter procent, bråktal
och decimaltal och även uppgifter om procenträkning ville lärare C påminna eleverna om sambandet
mellan dessa begrepp. Magnetiska bråkcirklar användes som ett hjälpmedel för att förstå innebörden av
procent i relation till andra begreppen och även som en metod för att försöka lösa uppgifter såsom att
skriva om procent i bråkform. Fler perspektiv och grundläggande idéer fanns också i undervisningen när
eleverna försökte beräkna75 % rabatt på en vara som kostade 440 kronor. Då löste eleverna uppgiften på
två olika sätt som ledde till samma svar, men läraren förklarade innebörden av procent och uppmuntrade
eleverna att koppla det till bråktal. D.v.s. att grundläggande idén är att förstå innebörden av procent. Den
sista egenskapen som handlar om att följa elevers kunskapsutveckling var inte så tydligt eftersom det
krävs mer än en lektion för att se hur läraren följer elevernas kunskapsutveckling. Dock var
diskussionen kring uppgifterna ett sätt för att se var eleverna befinner sig i förhållande till
kunskapsmålen.
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8.2.2 Analys av undervisning om bråktal
I den andra observationen undervisade lärare B om bråktal. Utifrån Ma (1999) visades de följande
egenskaperna i undervisningen: anslutningen, fler perspektiv och grundläggande idéer (Ma 1999, ss.
121–123). Anslutningen visades när läraren gjorde en koppling mellan decimaltal, procent och bråktal.
Vidare visades grundläggande idé inom matematik när läraren förklarade att genom division av täljare
med nämnare får man ett decimaltal. Flerperspektiv i undervisningen visades när läraren använde sig av
magnetiska bråkcirklar för att förklara bråktal som en del av en helhet. Dessutom genomfördes flera
aktiviteter för att kunna lösa uppgifter såsom förlängning av bråktal och placering av bråktal i
storleksordning. I den observationen kunde man inte identifiera egenskapen (längdkonsekvenser) för det
var enbart ett tillfälle som observerade. Men som tidigare nämnts kan kommunikationen mellan elever
och lärare kring uppgifter vara ett sätt för att följa elevers kunskapsutveckling.

9. Diskussion
I detta kapitel kommer jag att diskutera kring vad den här studien har gett mig för insikt om
undervisningen om sambandet mellan bråktal, decimaltal och procent utifrån de ovannämnda resultaten,
analysen, tidigare forskningen och teorierna.
I denna studie ville jag undersöka sambandet mellan tal i bråk-, decimal- och procentform med fokus på
bråktal. Som nämndes i bakgrunden har skolan satsat mer på decimaltal än på bråktal. Utifrån teorierna
är bråktal ett viktigt begrepp för att förstå decimaltal och procent (Kilborn 1999, Löwing 2008, Karlsson
& Kilborn 2015, McIntosch 2009). Tidigare forskning som jag har hittat visar brist på undervisning om
bråktal och dess aspekter och även samband mellan andra begrepp som leder till missuppfattningar om
bråktal. Detta leder i sin tur till att bråktal presenteras som ett enskilt och separerat område.
I en studie från Kanada förklarar författarna att elever får en djupare förståelse för bråktal genom att
identifiera missuppfattningar om bråktal och svårigheter med det. Ett exempel på detta kan vara att
eleverna inte förstår att 4/10 = 2/5, och att bråktal uppfattas som två tal, d.v.s. täljaren och nämnaren.
Mot bakgrunden av att bråktal undervisas inom en kort period under skolåren betonar författarna vikten
av att undervisning bör utgå från elevers kunskapsnivåer. Genom en undervisning som utgår från elevers
kunskaper om bråktal kan läraren följa elevers kunskapsutveckling (Yearly & Bruce 2014). Denna
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studie stämmer delvis med min undersökning eftersom den studien syftar till att observera eleverna och
se vad som orsakar missuppfattningar när det gäller bråktal. I studien planeras därefter lektioner som är
baserade på dessa missuppfattningar så att begreppsförståelse utvecklas hos elever. I min undersökning
använder de intervjuade lärarna repetition och diskussion om olika uppgifter som ett sätt för att utveckla
elevers kunskaper.
Vid intervjuer i min undersökning betonade alla fyra lärarna vikten av repetition i undervisningen.
Lärarna berättade att de helst tillbringar en kvart för att repetera vad de undervisat tidigare så att
eleverna kan se kopplingen mellan sina tidigare och nuvarande kunskaper. Dessutom förklarade lärarna
att de visar med magnetiska bråkcirklar olika bråkdelar och gör jämförelse mellan dessa. På så sätt
synliggörs innebörden av bråktal för eleverna. Genom att läraren med det konkreta materialet visar att
två tiondelar 1/10 är lika stor som en femtedel 1/5 d.v.s. 2*1/10 (2/10) = 1/5 provar eleverna olika
bråkdelar och diskuterar vad de har kommit fram till. Lärarna följer elevernas kunskapsutveckling
utifrån diskussionen i klassrummet. Ma (1999) menar att ett kännetecken på undervisning som leds av
en lärare med djup begreppsförståelse är att elevers kunskaper utvecklas. Detta innebär att läraren inte
fokuserar på att eleven svarar rätt utan hur hen förklarar och motiverar sitt svar när det gäller
uppgiftslösning. På så sätt kan eleverna utveckla kunskaper inom matematik i förhållande till
kunskapsmålen (Ma 1999, s. 122).
I en studie från Nya Zeeland uppmärksammar Mills (2016) komplexiteten av bråktal. Författaren
betonar vikten av att undervisa om olika aspekter av bråktal så att eleverna kan se bråktal som ett tal,
och inte två tal d.v.s. täljare och nämnare. I min undersökning berättade de intervjuade lärarna att de
använder magnetiska bråkcirklar för att förklara för eleverna bråktal som en del av en helhet, och att de
använder division som metafor d.v.s. division av täljaren med nämnaren används för att få ett
decimaltal. En av de intervjuade lärarna nämnde att han undervisar om aspekten bråktal som andel.
Löwing (2008) förklarar att ett bråktal kan uttryckas i procentform genom förlängning såsom
2/5=40/100. Dock finns det tal i bråkform som inte går att förlänga så att det blir exakt hundra procent.
Då kan man använda sig av division som metafor och uttrycka bråktalet i decimalform istället (Löwing
2008, ss. 151–152). Som tidigare nämnts i analysen förklarar lärarna förlängningen av bråktal genom att
vika ett A4-papper för att visa eleverna att bråktalet kan se ut på olika sätt men ändå har samma
talvärde. Detta stämmer bra men kopplas inte till procent så att eleven ser hur ett bråktal kan uttryckas i
olika former. Men när det gäller tal i decimalform så sker kopplingen till bråktal tydligt där man ska
dividera täljaren med nämnaren.

39

I artikeln ” Matematik som teoretiskt arbete- utvecklingen av matematiska modeller för rationella tal i
åk 4” förklarar författarna att genom att skriva modeller såsom ”d/v” som symboliserar täljaren och
nämnaren får elever förståelse för innebörden av bråktal. Genom att testa och diskutera modellerna
kommer eleverna att förstå relationen mellan täljaren och nämnaren och att bråktal är ett tal. Lika viktigt
är att visa eleverna att alla bråktal har plats på tallinjen (Eriksson H& I 2017).
Min undersökning visar att lärarna anser att svårigheten med bråktal kan bero på att eleverna inte har
förstått tallinjen under de tidigare skolåren och dessutom att eleverna inte ser relationen mellan täljaren
och nämnaren. Exempelvis när det gäller storleksordning av bråktal 1/3 och ¼ blir felaktiga svaret ofta
att 1/3 är mindre än ¼ för 3 är mindre än 4. Lärarna menade att genom att använda magnetiska
bråkcirklar och genom att jämföra mellan olika bråkdelar synliggör de för eleverna vilka bråktal som är
större eller mindre. Lärare B bad eleverna stå i en ring och forma olika bråkdelar genom att forma först
tre grupper av elever, där varje grupp måste bestå av lika många elever. Därefter formade eleverna fyra
grupper. Läraren bad dem att räkna hur många elever varje grupp innehöll när eleverna delades i fyra
grupper jämfört med när de delades i tre grupper. Eleverna kom fram till att en tredjedel är större än en
fjärdedel. Därefter bad läraren eleverna att ta fram ett A4-papper och bestämma sig hur många delar
som ska vikas med tanke på vilket bråktal man vill ha. Sedan fick eleverna skriva med bråktal vilken del
av helheten de respektive delarna av pappret utgjorde och sedan klippa pappret i dessa delar. Till slut
fick eleverna jämföra varandras delar och hitta delar som är lika stora, mindre och större. Eleverna kom
fram till att exempelvis fyra tolftedelar är lika med en tredjedel, d.v.s. 1/3= 1/12+1/12+1/12+1/12. I
boken Matematikdidaktik i praktiken betonar Karlsson & Kilborn vikten av att bråktal som en del av en
helhet innebär att helheten är delad i lika stora delar. Exempel på detta kan vara att dela en helhet som
en rektangel till tre lika stora delar får vi tre tredjedelar. Författarna poängterar vikten av att tydliggöra
för eleverna att bråkdelar är enheter. Med andra ord att täljaren och nämnaren är tillsammans utgör ett
tal (Karlsson & Kilborn 2015, ss. 92–94).
I likhet med denna forskning av Eriksson (2017) som nämndes använde lärare B olika metoder och
aktiviteter i undervisningen som syftar till förståelse av bråkdelar och att ett bråktal är en enhet. Dock
blev inte dessa aktiviteter formulerade som en skriftlig modell. Med andra ord det var enbart muntligt
förklaring om bråktals storlek. Jämfört med den här forskningen som användes trästavar för att förklara
bråkdelar sedan användes en skriftlig modell för att förstärka elevernas förståelse och ge dem
möjligheten att reflektera över det.
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I artikeln ” Concentration: connecting fractions, decimals and percents” förklarar Sweeney & Quinn
(2000) om innovativ metod som kan användas för att presentera bråktal, decimaltal och procent. De
menar att det finns fem faser man kan arbeta med under flera lektioner för att undervisa om sambandet
mellan dessa begrepp. Först utför eleverna en kunskapstest och sedan genomför läraren en undervisning
för att koppla elevernas tidigare kunskaper med de nya kunskaperna. Därefter tillverkas ett
matematikspel som handlar om bråktal, decimaltal och procent och som först spelas i helklass och
därefter i grupper. Slutligen utför eleverna en till kunskapstest för att se vad eleverna har lärt sig.
(Sweeney & Quinn 2000). Några delar av den här forskningen liknar resultaten av min undersökning
såsom undervisning om sambandet mellan bråktal, decimaltal och procent. Ett annat exempel är
elevernas diskussion när de spelade i grupper. Då använde de sig av det matematiska språket såsom en
fjärdedel, decimaltal i diskussionen. I min undersökning förklarade alla intervjuade lärare att de
använder bråkcirklar eller ritar och skuggar delar av figurer på tavlan för att visa olika bråkdelar och
också procent och decimaltal. Exempelvis ritar lärarna en cirkel och skuggar en halv ½ och förklara att
det är lika med 50 % och också lika med 0,5. Lärarna förklarade att de ofta undervisar om sambandet
mellan dessa begrepp genom att göra en koppling mellan begreppen. Ett exempel på detta är att uttrycka
bråktal i decimalform eller procent och tvärtom. Vidare får eleverna uppgifter där de ska räkna procent
och diskutera sina uppgifter genom att använda det matematiska språket.
Ma (1999) betonar vikten av att ha en koppling mellan matematiska begrepp i undervisningen. Ma
menar att genom att göra koppling mellan olika begrepp ökas elevers förståelse för dessa begrepp.
Undervisningen om sambandet mellan olika matematiska begrepp är viktigt eftersom den synliggör
sammanhanget mellan olika område i matematik för eleverna. Författaren poängterar att det är viktigt att
följa elevers kunskapsutveckling genom att vara medveten om hur eleverna lär sig och vilka nivåer
eleverna befinner sig på i förhållande till kunskapsmålen (Ma 2000, ss. 121–123).
I den artikeln som ovan nämndes hade eleverna kunskapstest före och efter undervisningen om
sambandet mellan bråktal, decimaltal och procent. Dessa tester använts för att planera undervisningar
som utvecklar elevernas kunskaper om sambandet mellan bråktal, decimaltal och procent.
Utifrån resultaten av min undersökning saknades kunskapstester som kunde underlätta för lärarna att
följa elevers kunskapsutveckling. Lärarna använde sig av diskussion med elever när de löste olika
uppgifter, där eleverna förklarade hur de tänkte. Enligt lärarna var det deras sätt att följa elevernas
kunskaper och vad de som de behöver öva sig i.
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10. Slutsatser och sammanfattning

Med den här studien ville jag undersöka hur sambandet mellan begreppen bråktal, decimaltal och procent
undervisas på mellanstadiet. Begreppet bråktal var centralt i undersökningen eftersom det är grundläggande
begrepp som krävs för att kunna förstå procent och decimaltal.
Min undersökning visar att sambandet mellan begreppen bråktal, decimaltal och procent förklarades i
undervisningen men utan någon tydlig koppling till bråktal. Undersökningen visar också att de intervjuade
lärarna använder aspekten division som metafor för att förklara sambandet mellan bråktal och decimaltal.
Genom att dividera täljaren med nämnaren i ett bråktal får man ett decimaltal. När det gäller sambandet
mellan bråktal och procent visar undersökningen att lärarna refererar lite till bråktal. Ett exempel på detta
kan vara att 40 % = 40/100 vilket stämmer bra men enligt teorierna kan ett bråktal uttryckas i procentform
genom förlängningen vilket betyder 2/5= 20/50= 40/100. Lärarna använder olika hjälpmedel såsom
magnetiska bråkcirklar, A4-papper etc. för att förklara talvärdet av bråktal, men ingen av dem använder
tallinjen för att visa eleverna att bråktal har en plats på tallinjen. Vid intervjuerna framkom det att enbart två
till tre aspekter av bråktal undervisas. Dessa aspekter är en del av en helhet, division som metafor och
bråktal som andel.
Undersökning visar också att olika metoder används i undervisningen för att lösa matematiska uppgifter och
göra en koppling till grundläggande idé inom matematik d. v. s begreppet bråktal som en grundläggande idé
i detta sammanhang. Dessutom följdes elevernas kunskapsutveckling genom diskussioner under lektionen.
Tidigare forskning som jag använt mig av behandlade bråktal i undervisning förutom en artikel som
handlade om sambandet mellan bråktal, decimaltal och procent. Resultat av min undersökning stämde på
något vis med tidigare forskning. En förklaring till detta kan vara att antal av observationer och intervjuer
var få jämfört med forskningsobservationer. Dessutom är lärarna olika individer med olika kunskaper och
erfarenheter, därför blir resultaten olika.
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11. Didaktiska implikationer
Genom min undersökning får man insikt om hur undervisningen om sambandet mellan bråktal, decimal
och procent kan utvecklas. Undervisning om sambandet mellan dessa begrepp kräver förståelse av
bråktal och dess aspekter. Lika viktigt är att använda tallinjen i undervisning om bråktal för att
synliggöra för eleverna att bråktal har plats på tallinjen. Denna undersökning beskriver hur
undervisningen kan bidra till att utveckla konceptuell och procedurell förståelse av matematiska begrepp
hos elever. Det vill säga att utveckla förståelse av begreppens innebörd och dess användning i
matematik.

12. Vidare forskning
Möjliga förslag till vidare forskning kan vara att fortsätta med samma studie men med större urval av
skolor, lärare och antal observationer. Det bidrar kanske till mer varierat resultat. Ett annat förslag kan
vara att forska om hur eleverna uppfattar sambandet mellan bråktal, decimaltal och procent.
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Bilagor
Bilaga 1
Information till vårdnadshavare i årskurs 6
Mitt namn är Zahraa Abdulrasul och jag studerar till 4-6 lärare på̊ Södertörns högskola. Jag går termin
sju och ska nu skriva mitt första självständiga arbete (motsvarande examensarbete). Uppsatsen skrivs i
ämnet matematik.
Jag kommer att besöka klassen för att samla material till mitt arbete och kommer då att göra
observationer under några lektioner i matematik för att se på̊ olika undervisningshandlingar.
Medverkan är frivilligt och kan avbrytas när eleven vill.
Om mer information önskas eller vid eventuella frågor går det bra att höra av sig till mig via mail:
zahraa.rasul@gmail.com
Fyll i nedanstående blankett och lämna in den så snart som möjligt till ditt barns lärare.
Hej!
Tack på förhand!
Vänligen Zahraa Abdulrasul

__________________________________________________

[ ] JA, mitt barn _________________________ får delta i observationer
[ ] NEJ, mitt barn _________________________ får delta i observationer
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Vårdnadshavarens underskrift och namnförtydligande:
________________________________________________
Datum _____________________
Vid gemensam vårdnad krävs även den andre vårdnadshavarens underskrift:
________________________________________________
Datum _____________________

Bilaga 2
Information angående intervjun:
Mitt namn är Zahraa. Jag studerar på Södertörns högskola till lärare för grundskolans åk4-6, mitt
huvudämne är matematik. Jag skriver ett examensarbete om undervisningen om begreppsförståelse.
Intervjun kommer att ta ca 40–50 minuter och spelas in via mobiltelefonen. Ditt deltagande är frivilligt
och du har rätt att avbryta din medverkan när du vill. Ditt och skolans namn kommer inte att nämnas i
rapporten och kommer inte att kunna spåras. Mitt examensarbete beräknas vara färdigt i december 2017
och om du vill får du ta del av den empiriska delen genom att jag skickar ett exemplar till dig. Är det
något du undrar över får du gärna höra av dig till mig.
Med vänliga hälsningar
Zahraa Abdulrasul

Bilaga 3
Intervjufrågor:
1. Hur länge har du arbetat som lärare?
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2. Hur introducerar du tal i bråkform? Kan du ge konkreta exempel på detta?
3. Vilka aspekter av bråk tar du upp i din undervisning? (med bråktalsaspekter menar jag: bråktal
som ett tal, som en del av en hel, som andel av antal, division som metafor, en andel, som en
proportion, som ett förhållande eller bråktal som en skala)
4.

Vilken/vilka aspekt-er av bråktal anser du ger en bättre uppfattning av bråkets storlek?

5. Hur undervisar du om denna/ dessa aspekt-er, kan du ge konkreta exempel?
6. Vad är det som gör arbetet med tal i bråkform svårt för eleverna? Kan du ge konkreta exempel?
7. Hur introducerar du procent? Kan du ge konkreta exempel?
8. Hur introducerar du decimaltal? Kan du ge konkreta exempel?
9. Hur undervisar du om sambandet mellan bråktal, procent och decimaltal? Kan du ge konkreta
exempel?
10. Hur gör du som lärare ett urval av uppgifter när det gäller bråktal, procent och decimaltal? Vad
tänker du på när du gör urvalet? Ge konkreta exempel på detta?

Bilaga 4
Hej!
Mitt namn är Zahraa och jag går termin sju på grundlärarutbildningen 4–6 på Södertörns högskola. Jag
skriver nu ett självständigt arbete som handlar om ämnet matematik. Därför undrar jag om du kan tänka
dig att delta på en intervju. Denna intervju kommer att handla om hur ni lärare undervisar om bråktal
i relation till procent och decimaltal. I min undersökning kommer jag inte att värdera någons
undervisning och ni kommer självklart att vara anonyma. Syftet med intervjun är att få kunskap om hur
ni matematiklärare arbetar med tal i bråkform, decimal och procent i undervisningen. Jag undrar också
om det finns möjlighet att ha observationer med din klass, när du undervisar om detta område jag
undersöker.
Med vänliga hälsningar
Zahraa Abdulrasul
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