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Abstrakt 
 
Syftet med studien var dels att undersöka hur momentet procent introduceras i 
matematikläromedel för elever i år 4-6, samt att undersöka karaktären av elevernas kunskaper 
i procentbegreppet efter avslutad kurs. Undersökningen inleddes med en litteraturstudie kring 
begreppet procent. Därefter gjordes en textanalys på aktuella läromedel för år 4-6 i 
Sundbybergskommun samt Bollnäs kommun. Undersökningen genomfördes sedan i år 6, en 
grupp om 40 elever.  Eleverna följde en traditionell undervisning med lärarens genomgång 
som sedan följdes av individuellt arbete. Under arbetets gång genomfördes tre diagnoser som 
avsåg att mäta elevernas begreppsförståelse i procent. Arbetet avslutades sedan med fyra 
intervjuer för att se om eleverna fått en ökad begreppsförståelse i procent eller om 
kunskaperna består av rena procedurkunskaper. I vår textanalys har vi kommit fram till att 
läromedlen betonar sambandet mellan bråk och procent och det vanligaste sättet att 
introducera begreppet procent är att utgå ifrån ”hundrarutan”, ett rutnät med hundra rutor där 
varje ruta är en hundradel. Vi har i vårt resultat kommit fram till att även om grupperna som 
helhet inte uppvisar en önskad begreppsförståelse för procent så utesluter inte detta att 
enskilda elever påvisar att de fått en sådan ökad förståelse. 
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1. Inledning 
 
Procent spelar en viktig roll i vardagslivet. Vi möter det jämt och ständigt i samhället och i 
media. På grund av detta behöver alla elever en god begreppsförståelse när det gäller 
procentbegreppet. I detta arbete har vi valt att granska de urval av böcker som behandlar 
procenträkning i matematikundervisningen för elever i år 4-6 i Sundbybergs- samt Bollnäs 
kommun. Vi vill också undersöka vilken begreppsförståelse i procent som eleverna får med 
sig från undervisningen. 
           
I grundskolans kursplaner och betygskriterier står det att grundskolans uppgift är att hos 
eleven utveckla kunskaper i matematik som behövs för att fatta rättmätiga beslut i alla de 
många valsituationer som finns i vardagslivet. Då procentbegreppet idag är en betydelsefull 
kunskap i vårt samhälle tycker vi att procentbegreppet bör ha en central roll i skolans 
matematikundervisning. 
 
Vi tror att många elever behärskar beräkningsmodellen procent men få har förståelse för 
själva procentbegreppet. Vi anser att det traditionella sättet att introducera procentbegreppet i 
grundskolan, då läraren har genomgångar och eleverna sedan räknar i sina böcker leder oftast 
till ett mekaniskt räknande och för lite tid ges till diskussion och reflektion. Intresset för 
procentbegreppet har kommit av att vi har sett att eleverna kan räkna vissa typer av uppgifter 
men har problem med att förstå själva procentbegreppet. Många elever saknar tankeformer 
som hjälper dem att reda ut begreppen i olika konkreta situationer. Vi vill därför granska de 
aktuella läromedlen för att se vad som skiljer dessa åt samt se vilken typ av kunskap eleverna 
får med sig från undervisningen. Består elevernas kunskaper av begreppsförståelse eller består 
kunskaperna av mekaniskt räknande?  
 
Eftersom vår vardag innehåller procenträkning i alla dess former och på grund av att många 
elever upplever det som svårt tycker vi att ämnet både intressant och i hög grad relevant. 
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2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur momentet procent introduceras i matematik- 
läromedel för år 4-6 samt att undersöka elevernas kunskaper om själva procentbegreppet. 
Syftet utmynnar i följande frågeställningar: 
 
• Hur introduceras momentet procent för år 4-6 i matematikläromedel? 
• Vad betonas i läromedlen när det gäller procentbegreppet? 
• Vilka likheter och skillnader finns mellan de olika läromedlens avsnitt om procent? 
• Redovisar författarna någon tanke bakom urval och upplägg i förord eller i 

lärarhandledning?  
• Erhåller elever i år 6 begreppsförståelse i procent och vad tillgodogör de sig från 

undervisningen när det gäller procentbegreppet? 
 
 
 
 
 
2.1 Avgränsning 
Introduktionen av procenträkning i åk 6 är ett oerhört komplext och fascinerande ämne. Vi har 
valt att begränsa undersökningen till att omfatta en klass. I textanalysen har vi studerat de sju 
olika läromedel som används i Bollnäs och Sundbybergs kommun. Vi har begränsat oss till att 
genomföra en fördiagnos, en diagnos, en avslutande provräkning och fyra intervjuer efter 
avslutat kapitel för att se om eleverna har fått begreppsförståelse i procent från 
undervisningen.  
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3. Teoretisk bakgrund 
 
3.1 Procentbegreppets ursprung 
Smith (1959) skriver att man redan under antiken kunde se spår av att romarna använde sig av 
procentbegreppet. Romarna använde sig av andelar som kan kopplas till hundradelar. Under 
tiden vid Kejsare Augustus använde man sig bl.a. av Centesima rerum venealium, en skatt på 
1/100. Smith menar att ekonomins tillväxt samt den ökande handeln bidrog till en ökad 
användning av procent i samhället. I dåtida italiensk litteratur, Chiarinos verk från 1481 går 
att läsa ”xx. per .c.”, som är en förkortning för ”tjugo per cento” d.v.s. tjugo på hundra. På 
1600-talet har per cento i skrift övergått till tecknet per o/o, så småningom gick per förlorad 
och dagens beteckning på procent sågs för fösta gången.  
 
3.2 En tillbakablick i tidigare läroplaner 
Grundskolans läroplaner och kursplaner innehåller mål och riktlinjer för hur verksamheten i 
skolan skall bedrivas. Kursplanerna skall klargöra vad eleverna skall lära sig. Stoff och 
arbetsmetoder är upp till lärare och elever att välja (Skolverket, 2000). 
 
3.2.1 Lgr 69 
I målen för 1969 års läroplan för grundskolan går att läsa att undervisningen ska utgå ifrån 
elevernas erfarenheter och grundas på förståelse. Ett av huvudmomenten i matematiken på 
mellanstadiet är procenträkning (Skolöverstyrelsen, 1969). 
 
3.2.2 Lgr 80 
I målen för 1980 års läroplan för grundskolan kan man läsa att undervisningen i matematik 
ska förbereda eleverna för rollen som vuxna medborgare. Detta innebär att eleverna ska 
förvärva sådana kunskaper i främst procent som vanligen förekommer i vardagslivet 
(Skolöverstyrelsen, 1980).  
 
” Procentbegreppet förekommer i en rad praktiska situationer, t.ex. vid ekonomiska överväganden som priser, 
rabatt, ränta, amortering och lån och i samhälls- och naturorienterade undervisning om befolkningstillväxt, 
statistiska data och för att ange t.ex. koncentration av kemiska lösningar. Eleverna bör lösa problem i anslutning 
till dessa och liknande situationer. De bör därvid tillägna sig goda färdigheter i att göra beräkningar utgående 
från procentbegreppet och lära sig att utgå från dessa, då de tar ställning i vardagliga situationer. Denna 
analyserande del av problemlösning skall ges mist lika stort utrymme som beräkningarna, som ofta kan utföras 
med hjälpmedel” (Lgr 80 s 102). 
 
På mellanstadiet och högstadiet ska procentbegreppet behandlas i samband med andra 
skolämnen samt i anslutning till praktiska problem. Eleverna ska träna på vardagsnära 
problem som prisjämförelser, löneförändringar och rabatter (Skolöverstyrelsen, 1980). 
 
3.3 Kursplanen för grundskolan 
I Nämnaren, Matematik ett kärnämne (2000) kan man läsa att i kursplaner världen över 
betonas det starkt att eleverna ska ges tillfälle att diskutera, bedöma och värdera information, 
de ska också utveckla sin förmåga till att kritiska granska data och ta del av 
informationsflödet samt följa och delta i beslutsprocesser i samhället. I den svenska 
kursplanen i matematik kan man läsa; 
 
”Utbildningen i matematik skall ge eleverna möjlighet att utöva och kommunicera matematik i meningsfulla och 
relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem.” 
(Kursplanen i matematik s 26). 
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Vidare sägs att eleverna kan hämta erfarenheter från omvärlden som ger dem underlag för att 
utvidga sitt matematiska vetande och att undervisningen i matematik har en nära anknytning 
till andra ämnen. Skolan skall även sträva efter att eleven ska utveckla sin förmåga att förstå 
och använda procent. Eleven skall även ha en grundläggande taluppfattning som omfattar 
procent. Under mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret går att läsa att 
eleven skall ha skaffat sig sådana kunskaper i matematik som behövs för att kunna lösa 
problem som vanligen förekommer i hem och samhälle. Eleverna skall även ”ha goda 
färdigheter i och kunna använda överslagsräkning och räkning med naturliga tal och tal i 
decimalform samt procent och proportionalitet i huvudet, med hjälp av skriftliga 
räknemetoder och med tekniska hjälpmedel,”(Skolverket, 2000 s. 29). 
 
3.4 Procentbegreppet 
Löwing och Kilborn (2002) menar att procent är en metod som på ett enkelt och enhetligt sätt 
beskriver och jämför stora tal. Poängen med att använda sig av procent är att procentsatsen 
anger en andel, en bråkdel av något och att denna bråkdel standardiserats genom att den alltid 
sker i jämförelse med 100. På så vis kan man göra jämförelser utan att ens veta storleken eller 
antalet på t ex. ett politisktparti, villalån, eller antalet arbetslösa. Löwing & Kilborn tycker att 
det är förvånansvärt med de uppgifter som finns i skolan av typen 7 av 24 elever åkte 
skolskjuts. Hur många elever åker skolskjuts? 7 av 24 elever visar ett tydligare besked än 
närmevärdet 29 % som betyder 29 av 100 – vilka 100? Denna typ av uppgifter menar Löwing 
och Kilborn, ger inte våra elever någon bra uppfattning om hur man använder procent.  
 
Gudrun Malmer (1996) menar att procentbegreppet är en nödvändig kunskap för alla 
samhällsmedborgare. Då vi möter procentbegreppet överallt som i press och TV och inte 
minst vid personliga ställningstaganden som vid besked från myndigheter vid ersättningar och 
utbetalningar är det av stor vikt att vi kan kontrollera att det är riktigt. Vidare menar Malmer 
så förekommer procentbegreppet i en mängd olika samanhang, både för att uttrycka 
förhållanden och för att göra jämförelser. Nedan följer en kort översikt över situationer där 
procentbegreppet kommer till användning.  
 
• Procenttalet anger del av helheten, en sammanhängande helhet som en pizza, en läsk eller 

priset på ett par jeans. Ex. Ett par Jeans kostade 599 kr men man lämnade 30 % rabatt. Ett 
antal som antal elever i en klass eller spelare i ett fotbollslag. Ex. I en klass på 32 elever är 
en dag 28 % sjuka.  

• Procenttalet används vid jämförelse, som vid röstfördelningen mellan olika partier, 
fetthalten i ost eller styrkegraden i alkohol.  

• Procenttalet uttrycker en förändring, som när löneförhöjningen får uppgå till högs 4,5 % 
eller att plagget beräknas krympa 5 %.  

• Procent används för att uttrycka ett relationsförhållande. I klass 6a är det 6 elever av 24 
som åker skolskjuts. I klass 6b är det 6 av 30 (Malmer, 1996). 

 
Jan Unenge (1994) skriver att begreppet procent tillhör det centrala i skolmatematiken. I 
allmänhet brukar läromedlen införa begreppet i år 5 för att sedan behandla det i alla 
återstående årskurser. Trots detta menar Unenge visar åtskilliga undersökningar att många 
elever saknar tillräcklig begreppsförståelse i procent. Uneng anser att ibland överdramatiseras 
procentbegreppet, då procent betyder hundradelar är det bara ett alternativt skrivsätt. Om 
procent betraktas som ett skrivsätt får vi följande likheter: 
 
 

¼ = 0,25 = 25 % 
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1/5 = 0,20 = 20 % 
¾ = 0,75 = 75 %  

 
Unenge (1994) menar att talen till vänster är lätta att översätta i olika bilder, en fjärdedel av 
en pizza, tre fjärdedelar av en tårta etc. Det är också vanligt språkbruk. Men man talar sällan 
om ”0,20 av något”. Sambandet mellan tal i bråkform (¾) och tal i decimalform (0,75) är 
väldigt abstrakt menar Uenge så när man sedan inför procent och sättet att skriva hundradelar 
med hjälp av ett speciellt tecken (%) blir det problem för många elever.  
 
Löwing och Kilborn (2002) skriver att procenträkning blir allt viktigare i vardagslivet tillika i 
skolans olika ämnen. Dessvärre, tycker Löwing och Kilborn, att undervisnings-metodiken i 
procent har stått stilla. En mycket vanlig metodik, menar Löwing och Kilborn för att beräkna 
procentsatser går ut på att man först översätter procentsatsen till ett decimaltal, som sedan ska 
användas till att lösa uppgiften. Svaren på uppgiften blir givetvis rätt men på detta sätt blir 
procentbegreppet aldrig konkretiserat.  
 
Unenge (1994) tror att om man för tidigt inför metoden att räkna med procent som anknyter 
till tal i decimalform kan svårigheterna förstärkas. Se ex.  
 
 Hur mycket är 28 % av 4500 kr? 
 Lösning: 28 % = 0,28 0,28 • 4500 = 1260 kr 
 
Uenge menar att skriva om procenttalet till tal i decimalform är svårt och leder sedan till en 
uträkning med decimaler som också kan ge svårigheter. Resonemanget menar Unenge kan 
också ses som ologiskt, det vore naturligare att resonera på följande sätt: 
 
 1 % av 4500 kr är 45 kr 
 28 % är då 28 • 45 = 1260 kr  
 
Anderberg (1992) skriver att procentbegreppet är något som hör hemma i vardagslivets 
matematik och som eleverna ofta träffar på andra skolämnen. Därav menar Anderberg 
behöver eleverna en god begreppsförståelse för procentbegreppet samt god färdighet i att göra 
beräkningar utgående från procentbegreppet.  
 
3.5 Begreppsförståelse för procent 
Löwing skriver i Emanuelsson (red.) (1991) att studier visar att många elever inte förstått 
procentbegreppets betydelse på det sätt som krävs i dagens samhälle. För att råda bot på detta 
menar Löwing så måste undervisningen förändras. För att uppnå begreppsbyggnaden hos 
eleverna måste vi utgå ifrån eleverna uppfattningar och de områden de tidigare mött 
procentbegreppet. Det bör finnas en tydlig linje i undervisningen genom hela grundskolan. 
Löwing anser att inom en följd av uppgifter eller aktiviteter bör man ändra endast en variabel 
i taget så att eleverna har möjlighet att se vilka effekter en viss förändring får. Elevernas 
kunskaper måste fördjupas genom att låta eleverna arbeta med procentbegreppet ur många 
olika perspektiv och i många olika samanhang.  
 
I Emanuelsson (red.) (1991) skriver Löwing vidare att procentbegreppet har under de senaste 
åren fått en central roll och en allt större användning inom många olika områden i vårt 
samhälle. För att kunna tolka den information som ges i bl. a. press och TV på rätt sätt så 
måste man vara väl förtrogen med den innebörd som procentbegreppets har. Löwing menar 
att många människor har en begränsad kunskap när det gäller tolkningar av information. Man 
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vet hur många procent som dragits i skatt och man vet vad det innebär när en affär lämnar 10 
% rabatt på en vara.  
 
För att en vanlig samhällsmedborgare ska kunna klara sig bra i dagens samhälle behöver de 
enligt Löwing i Emanuelsson (red) (1991) ha kunskaper för att kunna tyda information med 
hjälp av procenttal. I andra fall är man tvungen att förstå begreppet och kunna göra enkla 
uträkningar. Vad innebär det när en affär lämnar 10 % rabatt? Har jag råd att handla, eller är 
det mer gynnsamt att handla i en annan affär? För att kunna ta ställning i sådana situationer 
behöver man ha kunskap om begreppet procent samt att klara av enkla beräkningar i huvudet. 
Tyvärr menar Löwing handlar debatten ofta om olika lösningsmodeller som grund för 
förståelsen istället för att man bygger upp procentbegreppet utifrån elevernas erfarenheter i 
olika vardagssituationer. Det är viktigt skriver Löwing att man ska visa på funktionen, dvs. 
var och när begreppet används innan man går in på formen, dvs. hur man räknar.  
 
Löwing tycker i Emanuelsson (red.) (1991) att med tanke på vilken betydande roll 
procentbegreppet har i vårt samhälle så har det skrivits förhållandevis lite om procenträkning i 
matematikundervisningen. Löwing menar att det finns relativt gott om artiklar som beskriver 
svårigheterna och bristande förståelse hos eleverna men väldigt lite om hur 
matematikundervisningen kan förändras för att förbättra situationen.  
 
I Nämnaren, Matematik – ett kärnämne i artikeln ”Att utgå från elevers kunnande” (2003) går 
att läsa att diagnosresultat på procent kan vara rätt goda men att begreppsförståelsen för 
procent ändå kan vara rätt bräcklig. I artikeln påvisar man att för att få en god förståelse i 
procent och för att tillägna sig begreppen så är det viktigt att man gör ”en förändring i taget” 
när man börjar med procent. I artikeln ger man även förslag på att man ska arbeta med 
begreppet ”del av” och med förhållanden mellan olika storheter i olika sammanhang. 
Procentbegreppet bör även belysas samtidigt ifrån olika sidor. Hur mycket är 20 % av 200 
kronor? Hur många procent är 40 kronor av 200 kronor?   
 
3.6 Introduktion av procentbegreppet 
I artikeln Matematik ett kärnämne (2002) går att läsa att den nationella utvärderingen av 
matematikundervisningen i grundskolan visar att eleverna huvudsakligen arbetar med 
läroboken på lektionerna. Utvärderingen visar att många lärare låter läroboken styra 
undervisningen och använder boken som enda utgångspunkt för själva undervisningen. 
Undervisningens innehåll knyts inte till elevernas egna erfarenheter och det finns inget 
utrymme för diskussion och reflektion (Nämnaren Tema – Matematik ett kärnämne, 2000). 
 
Procent är ett sätt att uttrycka förhållanden och göra jämförelser i många olika sammanhang 
skriver Löwing i Emanuelsson (red.) (1991). Och för att eleverna ska uppnå den förståelse för 
procentbegreppet som krävs i dagens samhälle, måste undervisningen se annorlunda ut. 
Löwing menar att barnens undervisning bör utgå ifrån konkret arbete i för dem bekanta 
situationer. På så vis kan barnen fördjupa och generalisera sin uppfattning av 
procentbegreppet och sedan stegvis bygga upp olika matematiska modeller för sin 
procenträkning. Löwing anser att procent bör grundläggas på mellanstadiet och sedan 
utvecklas och fördjupas under högstadiet. Om man låter eleverna i samband med 
procentavsnittet grundligt arbeta med olika förhållanden och om de ritar mycket så menar 
Löwing att de får en djupare förståelse. Dessutom behövs en genomgång av de vanliga bråken 
½ och ¼ osv. Vid inledningsskedet av procenträkning räcker det bra med enkel huvudräkning. 
När sedan begreppet har blivit väl förankrat hos eleven kan resonemangen och beräkningarna 
göras mer abstrakta. Procentbegreppet förekommer även i andra läroböcker därför är det av 
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stor vikt att integrera procentbegreppet med andra ämnen. Detta kan leda till en god 
begreppsförståelse i procent menar Löwing. 
 
Det är naturligt att behandla procenträkningen i anknytning till praktiska vardagsproblem 
skriver Anderberg (1992). Detta får dock inte innebära att undervisningen centreras kring de 
numeriska beräkningarna. Anderberg menar att det måste ges tid till analysering, att utifrån 
procentbegreppet ta ställning i vardagliga situationer. Då de numeriska beräkningarna kan ske 
med hjälp av miniräknare så kan fokuseringen läggas på de avgörande frågeställningarna.  
 
I Nämnaren i artikeln ”Att utgå från elevers kunnande” (2003) anser man att då många elever 
får svårigheter vid övergången från procent till decimalform är det bra om eleverna tänker via 
1 %. Räknar man via 1 % kan överslagsräkning räcka långt vid många av vardagens 
procentproblem. Även Löwing i Emanuelsson (red.) (1991) anser att övergången från 1 % till 
att använda decimalform är ett stort steg. Hon menar att många elever inte är mogna för denna 
abstraktionsnivå under grundskolan. Löwing skriver också att det är naturligt med enkel 
huvudräkning i samband med procenträkning. När begreppen sedan är förankrade hos 
eleverna kan beräkningarna göras mer abstrakta. Löwing tycker även att det är nödvändigt att 
resonera om förhållanden, rita bilder och resonera om hur stor delen är i förhållande till det 
hela.  
  
Procenträkning kommer vi ofta kontakt med i vardagliga situationer från radion/TV, reapris i 
en affär eller från en uppgift i en tidning skriver Stake (1989). I dessa situationer saknar vi 
oftast papper och penna samt miniräknare. Då är det viktigt att man kan göra en snabb 
överslagsräkning utan hjälpmedel menar Stake (1989). 
 
3.7 Olika metoder för introduktion av procentbegreppet 
Det finns många diskussioner om hur man ska introducera procentbegreppet. Introduktionen 
av procent sker på flera olika sätt i skolan. Nedan följer några olika modeller för att 
introducera procentbegreppet. 
 
3.7.1 Stake  
Stake (1989) skriver att de flesta elever som möter procentbegreppet för första gången har en 
dimmig uppfattning om vad det innebär. Därför menar Stake att den första undervisningen bör 
inriktas på att på ett konkret sätt förklara vad procenträkning är bra för och vad man använder 
det till.  
 
• Procent knyts till förhållande och bråk. Jämförelse mellan delen och det hela. 

Exempel: 1 av 4 = ¼ = 25/100 = 25 %  
Denna metod är visuellt bra för att visa att olika procent av samma sak är olika mycket 
och även det omvända att samma procent av olika mycket inte är lika. Båda är viktiga 
konstateranden vid procentbegreppet. Metoden är också bra då det gäller att beräkna hur 
många procent a är av b.  Metoden är svår, nästintill omöjlig menar Stake (1989) då bråket 
ska ges nämnaren 100, 4/7 eller 1/3.  
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• Procent anknyts till decimalform, denna metod använder betydelsen av ordet procent. 

Exempel: 0,25 läses 25 hundradelar = 25 % 
Stake (1989) anser att metoden är bra som inledning till uppgifter av typen hur mycket är 
a % av b? Metoden är också bra med tanke på procentuella förändringar. Metoden är 
däremot abstrakt menar Stake (1989) och procentbegreppet blir en aritmetisk operation.  

 
• Procent utgår från ett rutnät om 100 enheter.  

En delenhet = 1/100av det hela = 1 % 
Denna metod går direkt och konkret på betydelsen av ordet procent (en på hundra). 
Metoden är bra som inledning till uppgifter av typen hur mycket är a % av b. 
25 % av 80 kr = 25/100 av 80 kr = 25 • 80  =  

      100 
Metoden menar Stake (1989) kan medföra att elever sätter delen lika med procentsatsen t ex. 
15 % av 200 m är 30 cm, eller 30 m. Den kan också vara besvärlig att arbeta med då 100 
enheter är otympligt många att rita och räkna.  
 
3.7.2 Löwing och Kilborn  
Löwing och Kilborn (2002) vill helst inleda procenträkning som beräkningen av en bråkdel av 
något, såsom hälften av 24 är 12 och att ¼ av 36 är 9. Fördelen med den här metoden anser 
Löwing och Kilborn (2002) är att man ofta beräknar andelar till vardags. För att få så många 
elever som möjligt att förstå begreppet procent är det viktigt att kunna konkretisera detta, och 
det kan göras på flera olika sätt menar Löwing och Kilborn (2002).  
 
• Konkretisering med rutnät 

Varje elev bör ha tillgång till ett rutnät med 10 • 10 rutor. En ruta i kvadraten motsvarar en 
hundradel, eller 1 % av hela rutnätet.  

 
• Konkretisering med pengar 

I de flesta vardagliga situationer är procent kopplat till pengar. Exempel: Den här veckan 
får man 15 % på alla varor eller handelsanställda får 3,2 % lönehöjning. Därför kan det 
vara lämpligt att koppla procentbegreppet till pengar.  
 

• En alternativ beräkningsmetod 
Det tredje alternativet som Löwing och Kilborn (2002) presenterar innebär att procent ska 
byggas upp med hjälp av en procentskiva som är graderad från 0 till 100. Detta gör att 
man direkt kan läsa av procentandelarna och samtidigt menar Löwing och Kilborn (2002) 
så får procentbegreppet stöd från arbetet med cirkeldiagram.  
 

3.7.3 Anderberg  
Anderberg (1992) menar att det är två typer av frågeställningar som förekommer. Dels hur 
mycket är 15 % av 60 kr? Man känner till procenttalet och ska beräkna delen. Eller Hur 
många procent är 38 kr av 64 kr? Man känner till delen och ska beräkna procenttalet. I vilken 
ordning ska problemställningarna tas upp i skolan? En del läromedel börjar med att beräkna 
delen. Andra läromedel beräknar och jämför procenttalen.  
 
• Beräkna delen. Hur mycket är a % av b? 

Tidigt i grundskolan får eleverna möta uppgifter av typen ”Hur mycket är 9 % av 300 
kr?”. Uppgifterna löses då oftast genom två metoder.  
 

 12



Metod I  1 % av 300 kr = 300/100 = 3 kr 
  9 % av 300 kr = 9 • 3 = 27 kr 
 
Anderberg menar att detta är en enkel metod som är lätt att förstå. Det framgår klart att man 
ska multiplicera med antalet procentenheter. Den är också lämplig vid huvudräkning.  
 
Den vanligaste metoden i grundskolan är annars denna. 
 
Metod II 9 % = 0,09 
 9 % av 300 kr = 0,09 • 300 = 27 kr 
 
Många elever möter här svårigheter menar Anderberg (1992) då procenttalet ska skrivas i 
decimalform. Vanligt fel: 9 % = 0,9  
Multiplikation med mindre tal än 1 ger svårigheter för många elever anser Anderberg (1992).  
 
• Beräkna och jämföra procenttalen. Hur många procent är a av b? 

Att beräkna procenttalet då man känner till det hela och delen är svårare än att beräkna 
delen då man känner till procenttalet anser Anderberg (1992). Den vanligaste metoden är 
denna. Hur många procent är 35 kr av 87 kr? 35/87 = 0.40 = 40 % Med denna metod 
krävs kunskaper som att skriva bråk som tal i decimalform samt att skriva tal i 
decimalform som procent. Vanliga fel är: 0,3 = 3 %, 0,017 = 17 %, 4,83= 4,83 % 

 
3.7.4 Malmer 
Malmer (2000) skriver att mycket av det arbete som man ägnat åt bråkform är ett förarbete till 
procentform. Det används i båda fallen till att jämföra en del i förhållande till helheten. I vissa 
fall anges procentsatsen, medan man i andra sammanhang ska ta redan på denna.  
 
• Del av en helhet 
• Anknyta till tal i bråkform 
 
 
3.7.5 Enkel lösning av procentuppgifter 
Eleverna får tidigt genom läroböckerna via bråkräkning lära sig att 50 % motsvara hälften, att 
25 % motsvarar en fjärdedel, 10 % en tiondel och 1 % en hundradel. Detta brukar eleverna 
inte ha så svårt att förstå. En alternativ och ganska enkel metod att lösa procentuppgifter är via 
dessa procentsatser. Med hjälp av dessa andelar kan man genom addition och dubbling 
snickra ihop vilken procentandel som helst.   
 
Anders, Sven och Eva köper en segelbåt tillsammans. Anders satsar 15 000 kr, Sven 5 000 kr 
och Eva 12 000 kr. Hur många procent av båten äger Eva? Här söker man procentsatsen.  
 
15 000 + 12 000 + 5 000 = 32 000 kronor  
 32 000 kr = 100 % 
 16 000 kr =   50 % 
   8 000 kr =   25 % 
   4 000 kr =   12,5 % 
16 000 – 4 000 = 12 000 ⇒ 50 % - 12,5 % = 37,5 % 
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Pelle tjänar 18 400 kronor i månaden. Han får en lönehöjning på 8 %. Hur stor blir hans nya 
lön? Här söker man delen. 
 
100 %  = 18 400 kr 
  10 % =    1840 kr 
    1 % =      184 kr 
    8 % = 10 % - 1 % - 1 % ↔ 1840 kr – 184 kr – 184 kr = 1472 kr 
108 % ↔ 18 400 kr + 1472 kr = 19 872 kr 
 
 
Maja sparar 750 kronor varje månad. Det utgör 15 % av hennes nettolön. Vilken är hennes lön 
efter skatt? Söker det hela 
 
  15 % ↔ 750 kr 
    5 % ↔ 750 kr/3 = 250 kr 
  10 % ↔ 500 kr 
100 % ↔ 5000 kr 
 
Samma metod används i alla tre uppgifterna.  
(Jörgen Fors m.fl. – Undersökande aktiviteter, MAA 777 Växjö Universitet). 
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4. Metod 
 
4.1 Metodteori 
Vi har valt att göra en hermeneutik studie. Enligt Gerd Lindgren i Emanuelsson (red.)(1991) 
är hermeneutik en kvalitativ forskningsansats där tolkning av texter och intervjumaterial är 
det centrala. Vårt tolkningsarbetet inleddes med en genomläsning av data. Syftet med den 
första genomläsningen av texten var att få en preliminär förståelse av helheten innan de olika 
deltolkningarna tog vid. Sedan forskningsfrågorna formulerats, och förförståelsen kring 
procentbegreppet hade artikulerats, genomfördes en bedömning av vilken form av data som 
kunde ge bäst information kring frågeställningarna. Som datainsamlingsmetod valde vi först 
att göra en kvalitativ textanalys där vi gjorde en jämförande beskrivning av olika läromedel. 
Den empiriska studien inleddes sedan med kvantitativa tester och prov. Testerna avsåg att 
mäta huruvida eleverna erhållit begreppsförståelse för procent. Datainsamlingen avslutades 
sedan med intervjuer där intervjufrågorna utformades med ett blandat frågesätt där tanken var 
att urskilja om eleverna kunde omsätta sina nyförvärvade kunskaper genom att lösa de 
uppgifter som ställdes i intervjun och på så sätt kunna avläsa om eleverna erhållit någon 
begreppsförståelse för procent.  Datainsamlingen har därefter tolkats och analyserats och 
därefter dras slutsatser.    
  
4.2 Procedur  
I vår undersökning har vi använt oss av flera olika metoder. Arbetet inleddes med en 
litteratursökning runt begreppet procent. Mål och styrdokument har använts för att belysa 
procentbegreppet i skolans undervisning. Teoridelen består av två delar. Först kommer en 
genomgång av historik, mål och styrdokument. Anledningen till detta är att vi vill belysa att 
procenträkning har haft en betydande roll i samhället och även i skolans undervisning. 
Teoridelens andra del presenterar begreppet procent och förmedlar olika introduktionssätt i 
undervisningen som sedan knyts an till vår litteraturstudie. Vidare har vi använt oss av olika 
diagnoser som avser att mäta elevernas begreppsförståelse i procent. Avslutningsvis använde 
vi oss av intervjuer, detta för att se om eleverna kan använda sina nyförvärvade kunskaper.  
 
4.2.1 Textanalys  
Den första metoden går ut på att göra en kvalitativ textanalys där vi ska göra en jämförande 
beskrivning av olika läromedel, en komparativ undersökning. I textanalysen har vi har valt att 
presentera varje bok för sig och sedan titta på likheter och skillnader mellan böckerna. 
Författarnas tanke och urval i böckerna kommer sedan att kopplas till olika sätt att introducera 
begreppet procent. Varje läromedel kommer att beskrivas med utgångspunkt i tre olika 
kategorier;  
 
• Introduktion – författarens presentation av momentet procent för eleverna.  
• Tankefigur – författarens tanke bakom urval och upplägg. 
• Urval – vad har författaren valt att framhäva om procentbegreppet i läroboken?  
Därefter presenteras läromedlens likheter och skillnader.  
 
Urval: Aktuella matematikläromedel för år 4-6 som används i Sundbyberg samt i Bollnäs 
kommun; Alma, Matte Direkt Borgen, Matematikboken, Talriket, Mattestegen, Räkneresan, 
Matte Mosaik.  
 
 
4.2.2 Fördiagnos 
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Undervisningsförsöket inleddes med en fördiagnos vilken avsåg att mäta elevernas 
förkunskaper gällande procent. Fördiagnosens frågor togs fram med hjälp av tidigare 
läromedels mål för år 5, som elementära frågor på tecknet procent (%) och uträkningar av 
procent i tiotal.  (Bilaga 1) 
 
4.2.3 Diagnos 
 Halvvägs in i studien valde vi att genomföra en diagnos för att se åt vilket håll studien skulle 
fortsätta. Diagnosens frågor sammanställdes av innehåll från lektionernas genomgångar och 
det eleverna arbetat med under avsnittet. (Bilaga 2) 
 
4.2.4 Provräkning 
Provräkning användes i slutet av undersökningen. Den avsåg att mäta om eleverna utvecklat 
begreppsförståelse i procent. Anderberg (1992) skriver att eleverna behöver en god 
begreppsförståelse för procentbegreppet samt goda färdigheter i att göra beräkningar utifrån 
procentbegreppet. Med det i tankarna konstruerade vi en avslutande provräkning där vi 
försökte få ett innehåll med olika typer av beräkningar av procent från samhället. (Bilaga 3)  
 
4.2.5 Intervjuer 
För att kontrollera vilken begreppsförståelse eleverna erhållit i procent från undervisningen 
efter avslutad kurs valde vi att göra fyra intervjuer. Eleverna togs slumpvis ut och intervjuades 
en och en. Intervjufrågorna utformades med ett blandat frågesätt med tanke på att urskilja om 
eleverna kunde omsätta sina nyförvärvade kunskaper genom att lösa de uppgifter som ställdes 
i intervjun.(Bilaga 4) 
 
4.3 Arbetsgång 
Under följande fem veckor fortlöpte undersökningen. Undersökningen genomfördes i en 
sjätteklass. Gruppen har tidigare arbetat med bråk och decimaltal under lektionerna. Eleverna 
har följt en traditionell undervisning med lärarens genomgångar som sedan följts av 
individuellt arbete. Arbetet har pågått under ca fem veckor som avslutats med ett diagnostiskt 
test som avser att mäta elevernas förståelse för procentbegreppet. Testet kommer sedan att 
analyseras med avsikt att försöka ta reda på huruvida eleverna uppnått begreppsförståelse i 
procent. 
 
4.4 Urval 
Till vår undersökning valde vi en grupp om 43 elever från år 6 där man börjar senarestadiet i 
år 6. Skolan ligger i förorten och har en hög invandrartäthet, flertalet av eleverna kommer från 
en stadsdel i betong med stora sociala problem. Men en del av eleverna kommer också från ett 
angränsande villaområde med en högre levnadsstandard. Eleverna följde en traditionell 
undervisning i den mening att matematikläraren var noggrann med elevernas placering i 
klassrummet, det tillämpades enskild räkning efter en genomgång i början av lektionen och 
läraren tillät ett visst prat mellan bänkgrannar. Vi valde denna klass för att de var hade varit i 
kontakt med procentbegreppet tidigare.  
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5. Resultat och kommentarer  
 
Resultat och analysdelen är uppdelad i fem olika avsnitt. Först kommer textanalysen som 
sammanställs bok för bok. Sedan kommer resultatet från fördiagnosen som sedan följs av 
diagnos samt provräkningen. Sist kommer intervjuerna. Varje delavsnitt avslutas med en kort 
analys.  
 
 5.1 Textanalys 
Textanalysen är en jämförande beskrivning av olika läromedel i matematik som behandlar 
procenträkning för år 4-6. Läromedlen presenteras först var för sig och jämförs sedan i analys 
och kommentar.   
 
5.1.1 Alma Grundbok C  
Denna grundbok innehåller åtta egentliga kapitel. Dessutom finns ett kapitel med läxor samt 
ett med repetitionsuppgifter. De åtta första kapitlen har samma upplägg. De är indelade i ett 
antal avsnitt. Varje avsnitt inleds med en genomgång av läraren. Efter en första gemensam 
genomgång räknar alla elever de uppgifter som finns i början av avsnittet ”Övningar”. Om 
eleven löst alla uppgifter rätt eller endast gjort något slarvfel fortsätter han/hon med de mer 
krävande B-uppgifterna. Om eleven haft svårigheter med de inledande uppgifterna fortsätter 
eleven med att räkna A-uppgifter.  
 
I slutet av varje kapitel kommer ”Fundera och diskutera”, uppgifter som främst tränar 
taluppfattning och huvudräkning. Dessutom finns en faktarutan som sammanfattar det 
viktigaste av det som behandlas i kapitlet. Efter faktaruta finns en hänvisning till diagnosen 
som finns i lärarens bok. De elever som löser diagnosuppgifterna rätt får fortsätta med 
fördjupningsavsnittet i kapitlets slut. Den som har ett eller flera fel får räkna ”träna mera” - 
uppgifter som finns efter diagnoshänvisningen. Varje kapitel avslutas sedan med tio 
gruppuppgifter.  
 
• Introduktion 
 
Kapitlet om procent inleds med en bild, fiskeboden där det finns en massa anslag om bråk och 
procent. Författarna förklarar sedan vad bråk är och ger exempel.  
 
• Tankefigur 
 
Kapitlet om ”Bråk och procent” är indelat i tio olika avsnitt där varje del följer samma 
arbetsgång. Alla elever gör först övningsuppgifter, där de grundläggande färdigheterna testas, 
beroende på elevens resultat väljer de sedan A- uppgifter med lättare tal eller B- uppgifter 
med lite svårare tal. 
 
I lärarens bok finns handledning med tips och idéer till respektive del av kapitlet. Till kapitlet 
hör också huvudräkning, praktiska övningar, extra blad, kluriga blad och provräkningar. I 
slutet av handledningen finns också underlag för att följa en elevjournal, där elevens kunskap 
bedöms efter kraven i kapitlets olika delar.  
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• Urval 
 
Kapitlets fem första avsnitt behandlar grunderna i bråkräkning. Boken börjar med att göra 
delar av en hel. Där får man lära sig bråkform, täljare och nämnare och hur en hel kan delas. 
Nästa avsnitt avhandlar ”Hur stor är delen?” Där räknar man ut hur mycket bråket är av det 
hela, ex 1/5 av 500:-  =  500:-/5  =  100:-. Större än och mindre än beskriver hur en hel kan 
delas i många olika slags delar: En hel, två halva, tre tredjedelar, fyra fjärdedelar osv. De 
matematiska symbolerna för ”större än” (>), ”mindre än” (<) och ”lika med” (=) används för 
att beskriva olika bråk, ex 2/4 = 3/6. Nästa del är ”Från hela till delar”, där man delar in hela i 
olika delar, ex. En hel 1 = 4/4, Två hela 2 = 8/4, Tre hela 3 = 12/4. Nu är det dags för 
”Förkortning”, där man genom att dividera täljare och nämnare med samma tal förkortas 
bråket men har ändå samma värde, ex 3/12 (dividera med 3) = ¼ 
 
Procent betyder hundradel: först nu presenteras begreppet procent. Procent betyder hundradel, 
skrivs: 1 %. Med en kvadrat (10x10) bestående av hundra rutor beskrivs 1 %, 20 % 50 % och 
100 %. Sambandet mellan bråkform och procentform presenteras: ½ = 50 %, ¼ = 25 %, 1/5 = 
20 %, 1/10 = 10 %, 1/100 = 1 %. Det hela eller - allt tillsammans – alltid är 100 %. Mer om 
procent: ½ = 50 %, ¼ = 25 %, 1/5 = 20 %, 1/10 = 10 %, 1/100 = 1 % är bra att kunna utantill, 
för tex: 50 % av 14 kr = 14/2 kr = 7 kr, 25 % av 32 kr = 32/4:- = 8 kr, 1/5 = 20 % => 2/5 = 40 
%. Kommer du ihåg? Här följer en sammanfattning och repetition av förkortning bråk- & 
procentform. Diagnos: Här testas de grundläggande kunskapskraven. 
 
Träna mer eller fördjupning, beroende på resultatet av diagnosen väljs en grundläggande 
repetitionskurs eller fördjupning bestående av räkning på olika procentsatser, ex: 12 %, 7 % 
och 56 %. 
 
5.1.2 Matte Direkt Borgen 6B  
Matte Direkt Borgen är en serie för år 4-9 som har klar och tydlig struktur med korta och 
enkla målbeskrivningar. Uppgifterna är vardagsnära och fantasifulla. Kapitlen inleds med 
borggården. Där får eleverna gå igenom de moment som beskrivs i målen. Efter ”Borggården” 
följer en diagnos. Om diagnosen går bra fortsätter eleven med ”tornet”, (röd linje) där det är 
lite mer utmanade uppgifter. Om diagnosen var för svår behöver eleven träna mera och får då 
gå till ”rustkammaren”, (blå linje). Varje kapitel avslutas sedan med en sammanfattning där 
eleven kan repetera kapitlets viktigaste moment. I slutet av varje bok finns kapitlet 
”Målgången” där eleven får repetera och träna mer på det de lärt sig hittills.  
 
• Introduktion 
 
Kapitlet inleds med en samtalsbild med frågor som anknyter till de moment som tas upp i 
kapitlet. Där presenteras också målen som eleven ska ha uppnått efter avslutat arbete.  
 
• Tankefigur 
 
Kapitlet startar med en grundkurs i sju delar som avslutas med en diagnos, därefter beroende 
på diagnosens resultat väljer man blå eller röd kurs, (blå = lättare tal, röd = svårare tal). Sist 
görs en sammanfattning av kapitlets grundläggande krav. 
 
I lärarhandledningen till kapitlet finns anvisningar till respektive del med tips och idéer samt 
ett antal arbetsblad, repetitionsuppgifter och prov.   
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• Urval 
 
Mål och syfte 
  
- skriva 50 %, 25 %, 10 % och 1 % som bråk 
- räkna ut hur mycket 50 %, 25 %, 10 % och 1 % är med huvudräkning 
- räkna ut hur mycket en viss procent av något är, t ex 12 % av 150 kr 
 
Grundkurs   Blå kurs  Röd kurs 
-     50 % är hälften  - Det hela är 100 % - räkna med sänkning och 
- 25 % är en fjärdedel  - En fjärdedel är 25 %    höjning i procent 
- 75 % är 3 fjärdedelar  - En tiondel är 10 %  - skriva procent som bråk  
- 10 % är en tiondel  - Två tiondelar är 20 %     och decimaltal. 
- 10 % flera gånger  - En hundradel är 1 % 
-   1 % är hundradel  - Blandat med procent 
- Det hela är alltid 100 %  
 
 
5.1.3 Matematikboken 6  
 
Matematikboken 6 innehåller sex kapitel plus en del med 24 st. läxor och ett 
repetitionsavsnitt. Kapitlen följer samma struktur, där de indelas i ett antal olika avsnitt där 
eleven väljer uppgifter av två svårighetsgrader, A-nivå eller B-nivå. Efter dessa uppgifter har 
eleven möjlighet att gå vidare till C-nivån och möta större utmaningar. Varje kapitel har även 
ett tema vars uppgifter successivt ökar i svårighetsgrad. Under rubriken ”Lite av varje” finns 
följande tre avsnitt: ”Taluppfattning och huvudräkning”, där eleven löser uppgifterna själv. 
”Fundera och diskutera”, eleven försöker lösa uppgifterna själv, sedan jämför och diskuterar 
de med en kamrat. ”Gruppuppgift”, ofta en laborativ uppgift som ska lösas av flera elever 
tillsammans. Mot slutet av kapitlet finns en sammanfattning, som följs av blandade uppgifter 
och en diagnos. Med utgångspunkt från resultatet på diagnosen väljer läraren vilka uppgifter 
eleven sedan ska räkna ”Träna mera” eller ”Fördjupning”. Varje kapitel avslutas med ett 
avsnitt som heter ”Träna problemlösning”, där uppgifterna löses i par eller grupp. 
 
• Introduktion 
 
Kapitlet inleds med en bild av ett enormt isberg, där nio tiondelar ligger under vattenytan. Hur 
många procent av berget ser du ovanför vattenytan? Författarna börjar sedan med att förklara 
hur stor delen är med hjälp av bråktal. 
 
• Tankefigur 
 
Kapitlet är indelat i sex olika avsnitt där alla eleverna först läser en teoridel med typexempel. 
Sedan väljer de A-nivån, med lätta tal och lite text eller B-nivå., med lite svårare tal och lite 
mer text. De elever som hinner fortsätter sedan på nivå C, som är svårast och har ganska 
mycket text. 
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• Urval 
 
Kapitlets fyra första avsnitt avhandlar bråkräkning. I ”Del av hel” repeteras begreppet bråk 
med frågor som ”Hur stor del av kvadraten är röd?” I ”Del av antal” fortsätter man att räkna 
del av antal, t ex 1/3 av 60 kr och 1/5 av 20 m. I Bråk i blandad form ska man lära sig att 
omvandla mellan blandad form och bråkform. I ”Bråkform och decimalform”, ska eleverna 
arbeta med sambandet mellan bråkform och decimalform. Bråkdelen avslutas med ”Tema 
Födelsedagsfesten” där räknar man uppgifter på temat bråkräkning.      
 
Procent: Med ett rutnät med 100 rutor visas att en ruta: 1/100 = 1 %, två rutor: 2/100 = 2 % 
osv. Olika bråk i procentform t ex. ½ = 50 %, ¼ = 25 %, 1/5 = 20 %, 1/10 = 10 %. Hur stor är 
delen? Här görs beräkningar med huvudräkning, 50 %, 25 % och 10 %, men även 30 % och 2 
% förekommer där man kan ”ta vägen” över 10 % och 1 %, t ex 30 % = 10 % + 10 % + 10 %. 
 
Lite av varje: Innan sammanfattningen finns tre delar som befäster kapitlets innehåll: 
taluppfattning och huvudräkning, fundera och diskutera och gruppuppgifter. Blandade 
uppgifter, diagnos, träna mera, fördjupning, prov, träna problemlösning. 
 
5.1.4 Talriket 
Talriket bygger på en fast struktur med stegvis metodisk inlärningsgång. Efter inlärning och 
därpå följande test följer uppgifter fördelade på tre olika svårighetsnivåer, vilket ger goda 
möjligheter till individualisering. Grundboken i talriket är uppdelad i 6a och 6b och de 
innehåller vardera sex kapitel, varav två i huvudsak är praktiskt inriktade. I de praktiska 
kapitlen betonas vikten av ett laborativt arbetssätt.   
 
• Introduktion 
 

Kapitlet inleds med en samtalsbild. Bilden föreställer en bar med turister, pratbubblorna 
kan man använda sig av vid introduktionen genom att ställa frågor till eleverna. I 
pratbubblorna finns frågor om procent.  
 
Läraren läser en berättelse. Berättelsen handlar om turister som ska besöka Grand Canyon, 
procentbegreppet förekommer inte alls i texten. 

 
• Tankefigur 
 

Läraren inleder kapitlen med att läsa en berättelse som finns i lärarhandledningen. 
Berättelsen och bilderna ska sedan användas för problemlösning. Förslag till problem 
finns i grundboken och dels i lärarhandledningen. I början av varje kapitel finns en 
samtalsbild som används vid inledande genomgångar av kapitlens innehåll. Efter det 
räknar eleverna själva. Författarna tycker att det är viktigt att arbeta laborativt, 
elevböckerna hänvisar då till lärarhandledningen.  

 
Efter arbetet med grundkursen följer en diagnos på kapitlets innehåll. Författarna vill här 
att alla elever ska arbeta med diagnosen samtidigt, utan tidspress. Efter diagnosen 
individualiseras elevernas fortsatta arbete på de plan som passar dem bäst, på plan 1, 2 
eller plan 3. 
 

 20



Lärarhandledningen ger inför varje kapitel ett förslag till genomgång av innehållet i 
kapitlet. I lärarhandledningen finns texterna till berättelserna och kopieringsunderlag med 
prov, tabeller och figurer.  

 
• Urval 
 

Mål och syfte 
 

Hundradelar kallas procent 
- Del av helhet som procent 
- Del av antal som procent 

 
Hur många eller hur mycket? 
- Från procent till antal 
- Rabatt 

 
Kapitlet inleds med problemlösningsuppgifter som ska lösas gemensamt eller i grupp. Sedan 
samtalar man om uppgifterna. Problemen har inget med procenträkning att göra.  
 

Hundradelar kalls procent 
Repetition från åk 5b. I år 5 utgick de ifrån ”hur stor del” och ”hur många procent” 
Repetition av del av helhet och del av antal.  
Arbeta tillsammans med samtalsbilden, hur stor del och hur många procent.  
- Hur många procent 
- Hur många personer 
- Jämförelser mellan bråk, decimaltal och procent 

 
Hur många eller hur mycket? 
Läraren tar exempel från elevernas vardag.  
Utgår ifrån 1 % 
Utgår ifrån 10 % 
Eleverna räknar själva, hur många eller hur mycket 
 
Mitt i kapitlet dyker ”Träna 1” och ”Träna 2” upp, där ska eleverna träna på tabellerna, 
addition, subtraktion, multiplikation och division. Mästerkatten utmanar också med en 
problemlösningsuppgift. 
 
”Pröva dig själv” är en diagnos som innehåller fem uppgifter. Uppgifterna behandlar 
procent av helhet, rabatt, del av helhet och procent av antal.  
 
Räkna på flera plan 
- Plan 1, eleverna möter enbart övningar på det nya momentet i kapitlet, med ett 

minimum av text. 
- Plan 2, eleverna får befästa det nya momentet men också använda sig av tidigare 

inhämtade kunskaper. 
- Plan 3, eleverna får befästa de nya kunskaperna, utveckla de kunskaper de redan har 

och sätta dem i nya sammanhang. 
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Kapitlet avslutas med ”Äventyr med tal”, klassen samlas då och arbetar gemensamt med 
tiosystem, femsystem och tvåsystem.  
 
I kapitel nio beräknar eleverna procent med hjälp av miniräknare och gör då kopplingen 
mellan decimaltal och procent.  

 
5.1.5 Mattestegen 

Mattestegen är ett läromedel för hela grundskolan och består av ”Lilla mattestegen” för 
förskoleklass till år 3, samt ”Mattestegen A-D” från år 4. ”Mattestegen” är indelad i sex 
teman där varje tema är indelat i 16 steg. Mattestegen arbetar inte efter årskurser utan med 
kunskapsnivåer. Alla elever arbetar med samma tema men på sin egen nivå. Det finns 
även en lättläst version med kortare texter men samma matematik.  
 
”Mattestegen” bråk och procent 
A Vår steg 1-4, kapitlet inleder med bråk och går sedan över lite på procent. 
B Vår steg 5-8, kapitlet behandlar både bråk och procent 
 

• Introduktion 
 

Det hela inleds med en bild med en flicka som funderar på olika tal i bråkform, 
decimalform och procent. Det finns även en liten ruta där författarna beskriver att procent 
betyder hundradel och visar hur tecknet för procent ser ut. Boken börjar direkt med 
uppgift 1. Författarna har ingen närmare presentation om procent för eleverna i boken.  

 
• Tankefigur 
 

Inför varje tema ska eleven göra ett förtest, som klart visar vilket steg eleven ska börja på. 
Varje steg avslutas sedan med en diagnos, som visar om eleverna behärskar innehållet i 
stegen. Ingen ska gå vidare till nästa steg utan att klara diagnosen. Missar eleven några 
uppgifter i diagnosen, finns det tydligt angivet vilka uppgifter i steget som eleverna 
behöver träna mera på. I lärarhandledningen finns repetitionsuppgifter som eleven kan 
träna på.  
 
Lärarhandledningen rymmer också uppgifter som är tänkta att lösas i grupp. Dessutom 
finns arbetsblad och läggspel som tränar och fördjupar matematiskt tänkande.  
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• Urval 
 

Mål och syfte 
 

A Vår Steg 1-4 
Endast några få uppgifter om procent som behandlar 100 %, 50 %, 25 % 
Hur stor del av 
Hur många procent av figuren är färgad?  
 
B Vår Steg 5-8 
Steg 5 - Mer om procent 
Utgår ifrån en hundraruta   
Rita figurer och färglägga 50 % och 25 %.  
 
Författarna utgår sedan från att räkna med 1 %. Ex. 9 % av 400 kr, räkna först ut vad 1 % 
är. 1 % av 400 kr = 1/100 • 400 kr = 4 kr 
9 % av 400 kr = 9 • 4 = 36 kr 

 
Olika tal ska skrivas i decimalform. 5 av 100, 25 %, 38/100. 
Skriva det tal som är 15 hundradelar större än 0,33 eller det tal som är 5 hundradelar 
mindre än 0,5. Eleverna ska här se sambandet mellan bråkform, decimalform och procent. 

 
Steg 6 - Decimalform – hundradelar 
Använda sig av decimalform i olika former som att skriva i storleksordning, skriv ett tal 
som är 5 hundradelar större än, eller mindre än eller hur mycket är siffran 4 värd i talet 
15,48?  
 
Visa vilket bråk som är störst. Använda tecken för större än, mindre än eller lika med. 
Räkna ut hur mycket är 2/3 av 18? 

 
Steg 7 - Bråk – decimalform 
Skriva från bråkform till decimalform och vice versa. Utgå ifrån 10 %, 10 % är detsamma 
som en tiondel. Man känner till procenttalet och det hela och ska beräkna delen genom att 
utgå ifrån 10 %.  
 
Steg – 8 Hela och delar 
Skriva svaren i blandad form, hela och delar. Räknar delen med hjälp av 10 %. Hur 
mycket är 5 % av 80? 
10 % av 80 = 8 
5 % = hälften av 10 %, 5 % av 80 = 4 

 
Procent betyder hundradel. Skriv procent som decimaltal, 14 % = 0,14 
14 % av 350 kr = 0,14 • 350 = 49 
Eleverna får här ta hjälp av miniräknaren. 
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5.1.6 Räkneresan X2002-2003 
X 2001-2003 är en kärnkurs i matematik för åk 4-6, helt anpassad till Lpo 94 och kursplanen.  
 
X 2003 - Kapitel 1-6 innehåller material som normalt bearbetas i år 6. Kapitel 7-10 repeterar 
och diagnostiserar kunskaper som behövs för att eleverna på sikt ska klara av kursplanens mål 
att uppnå. Kapitlen innehåller dessutom utförliga uppföljningsavsnitt som ger möjlighet att 
reparera eventuella brister. Kapitel 11 avslutar boken i ett stort avsnitt med utmaningar och 
repetition.  
 
Varje kapitel har en målbeskrivning som har till syfte att underlätta arbetet med att formulera 
klara, närliggande undervisningsmål.  
 
• Introduktion  
 

Författarna vill att eleverna ska studera bilden i inledningen och kommentera den. 
Författarna anser också att det kinesiska skriftspråket bör kommenteras. Att varje tecken 
står för ett begrepp och inte för ett språkljud. De inledande uppgifterna ska lösas 
tillsammans, men har ingenting med vare sig bråk eller procent att göra.  

 
• Tankefigur 
 

Kapitlena börjar med gemensamt arbete med grundläggande ord och begrepp. I slutet på 
varje kapitel finns, ”När du hinner”, det är viktiga moment att träna på, men är endast 
avsedda för de som hinner. Varje kapitel innehåller också en diagnos, som ger underlag 
för planering av det fortsatta arbetet, och ett repetitionsavsnitt för att ytterligare befästa 
ord och begrepp.  

 
Till varje årskursbok finns en handledning med metodiska tips, kommentarer och 
kopieringsunderlag till arbetsblad. Där finns också en översikt över begrepp och ord som 
behandlats samt facit till kapitlens diagnoser. Till dessa elevböcker finns även tillhörande 
lärarpärmar A-F med kompletterande material.  

 
• Urval 
 

Mål och syfte 
 
Avgöra hur stor del en viss del är av det hela 
Storleksordna bråk 
Skriva tal i decimalform, bråkform och i procentform 
Avrunda till en siffra följd av enbart nollor 
Räkna ut medelvärde och räkna om pris till svensk valuta 

 
X2002 avslutar kapitlet om bråk med en liten introduktion av procent. Författarna visar 
hundradelar med hjälp av hundrarutan och nämner att en hundradel också kallas procent. 
Varken i diagnosen eller bland repetitionsuppgifterna finns procenträkning med.  
 
 
X 2003 behandlar inledningsvis bråkbegreppet på ett annorlunda sätt. Eleverna får jämföra 
olika storlekar på mattor ritade i skala 1:100. Begreppet del av behandlas. Eleverna får sedan 
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jobba med cirklar och ange hur stor del som saknas (ej är ifylld). Eleverna får även jobba med 
andra länders valuta, prisberäkningar i yuan och fen samt omvandling till svenska kronor. 
Avrundning uppåt i samband med valutaväxling och priser samt avrundning till närmaste 10-, 
100- och 1 000-tal.   
 
Sambandet mellan tal i bråkform, tal i decimalform och tal i procentform. 
 
5.1.7 Matte mosaik 
Matte Mosaik är ett läromedel för skolår 4-6 och består av sex elevböcker. I Matte Mosaik 
följer eleverna tydliga linjer som steg för steg bygger upp kunnande kring viktiga 
matematiska begrepp och samband. Elevboken består av sex olika teman. Kapitel sju är 
repetition och kapitel åtta, ”Mattekällan” innehåller miniräknarskola, småstegsproblem, 
gruppuppgifter och månadens problem. Varje elevbok har samma kapitelindelning. 
 
• Introduktion 
 

I inledningen av kapitlet får eleverna reda på vad de får lära sig i kapitlet.  
 
• Tankefigur 
 

I början på varje kapitel finns en ruta som talar om vad eleverna ska lära dig. Eleverna får 
även prova på något av det som finns i kapitlet. I slutet på upptakten kommer frågan Hur 
gick det? Där ska eleven fundera på hur upptakten gått och sedan välja linje. Grön linje 
väljer eleven om något var svårt, det är den lättaste linjen. Efter grön linje kommer Klarar 
du det här? Det är en form av test som i slutet frågar; Hur gick det? Om uppgifterna 
kändes svåra så ska eleven prata med sin lärare. Om uppgifterna var ganska lätta så ska 
eleven börja på blå linje.   
  
Om allt i upptakten var lätt så kan eleven direkt börja på blå linje. Även blå linje avslutas 
med Klarar du det här? Om uppgifterna var ganska svåra så ska eleven prata med sin 
lärare. Om uppgifterna var ganska lätta så ska eleven börja arbeta på röd linje. 
 
Till varje elevbok hör en minihandledning med metodiska kommentarer och tips i direkt 
anslutning till varje sida i elevboken. I lärarpärmen beskrivs synen på matematik i Matte 
Mosaik. Dessutom innehåller den läxblad, arbetsblad och prov.  Till Matte Mosaik hör ett 
schema där elev och lärare prickar av på vilken nivå eleven befinner sig inom respektive 
område.  

 
• Urval 
  
I kapitlet om bråk och procent går författarna genom 100 %, 75 %, 50 %, 25 %, 20 % 
Man känner till det hela och delen och ska beräkna procenttalet. 
Man känner till procenttalet och det hela och ska beräkna delen.  
 
 
Upptakt 

- lite nytt om hur man räknar med bråk och procent 
- mer om hur man avrundar vid mätning 
- hur man skriver och läser mycket stora tal 
- hur man räkna på ett ungefär när man handlar 
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Efter detta följer elva blandade uppgifter om sträckor, invånarantal och procent.  
 
Grön linje 
Addition, subtraktion, multiplikation och division med talen 10, 100,1000 och miljon 
Eleverna får här öva på multiplikationstabellen 
Räkna på ett ungefär, avrundning uppåt och nedåt samt addition och multiplikation med tal i 
decimalform.  
 
Minns du bråk och procent? 
Repetition av 100 %, 75 %, 50 %, 25 % 
Hur mycket är 25 % av 400 kr? 
 
Räkna ut 10 % 
Kopplingen mellan en tiondel och 10 %. Hur mycket är 10 % av 400 kr? 400 kr/10 = 40kr 
 
Räkna ut 1 % 
1 % = en hundradel. 1 cm är en hundradel av 1 m. 1 % av 700 m = 7 m 
 
Blå linje 
Huvudräkning med höga tal och med tal i decimalform samt överslagsräkning. Användning 
av miniräknare för att räkna ut det exakta svaret som sedan ska avrundas.  
 
Bråk och procent 
Hur mycket pengar är två tredjedelar av 1200 kr? 
Hur många månader är 75 % av året? 
Eleverna får här räkna med 20 % och 40 %  
 
Procent på många sätt och vis 
10 % är en tiondel 
5 % är hälften av 10 % 
2 % är dubbelt så mycket som 1 %  
 
Röd linje 
På den röda linjen finns inte någon procenträkning.  Istället ska eleven räkna huvudräkning 
och se vilket tal som fattas.  
 
5.2 Sammanfattning och kommentarer 
I Alma Grundbok C heter kapitlet om procent ”Bråk och procent”. Där man börjar räkna i 
bråkform med delar av en hel, därefter jämför man storleken av olika bråktal, avslutar med 
räkning från hela till delar och förkortning. Efter det övergår man till att procent betyder 
hundradel och beskriver procentsatser med hjälp av bråktal t.ex. ½ = 50 %.  Kapitlet slutar 
med att räkna ut olika procentsatser av en mängd. 
I Matte Direkt Borgen 6B heter kapitlet bara ”Procent”. Till skillnad mot Alma börjar Borgen 
direkt i kapitlets grundkurs att beskriva procent, där 100 % är det hela, hälften är 50 %, 25 % 
är en fjärdedel osv. Innan nästa steg, att välja blå kurs (grundläggande) eller röd kurs (nya 
moment), görs en diagnos. Väljer man blå kurs befäster man bara delarna i grundkursen, men 
väljer man däremot röd kurs kommer moment som sänkning och höjning i procent och att 
skriva procent som bråk och decimaltal. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av det 
grundläggande i procent (grundkursen). 
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I Matematikboken 6 heter kapitlet som i Alma ”Bråk och procent”. Upplägget är identiskt 
med Alma, från delar av en hel, vilket skrivs i bråkform, till räkning med del av antal. Nästa 
steg är att beskriva bråkform och blandad form och det gör boken unik i det avseendet. 
Matematikboken tar även upp som Matte Direkt Borgens rödkurs bråkform och decimalform. 
Först nu går boken in på procent, en hundradel kallas en procent, och skrivs 1 %. Sedan 
beskrivs olika bråk i procentform, beräkning av hur stor delen är i procentform och kapitlet 
avslutas med som matte Direkt Borgen, att göra en sammanfattning av kapitlets 
grundläggande kunskaper samt en del med blandade uppgifter en viss fördjupning. 
 
Enligt lärarhandledningen i Talriket vill författaren att man använder sig av ”hundrarutan” på 
overhead och ”Hur stor del” och ”hur många procent” vid introduktionen av 
procentbegreppet. Vidare går de sedan in på ”del av helhet” och ”del av antal”. I det inledande 
arbetet med boken utgår man ifrån 1 % och sedan från 10 %. Eleverna får sedan göra 
jämförelser mellan tal i bråkform, decimalform och procent, ½ = 0,50 = 50 %. Först senare i 
boken gör man kopplingen mellan decimaltal och procent.  
 
Mattestegen är indelad i teman. Temat som behandlar procent heter ”bråk och procent” och i 
de fyra första stegen arbetar eleven med bråk. Det blir sedan en naturlig övergång och 
koppling från bråk till procent. Mattestegen utgår från en ”hundraruta”. Eleverna får sedan 
göra beräkningar som utgår från 1 %. Kopplingen från procent till decimalform, från bråk till 
decimalform följer som en röd tråd genom hela temat. Boken kommer sedan in på 10 % och 
vet man vad 10 % är så löser det de mesta. Temat avslutas sedan med udda procenttal på 
miniräknaren.  
 
Räkneresan X2003 inleder kapitlet med procent och går sedan in på bråk. Det verkar som 
författarna försöker få eleverna att förstå själva procentbegreppet och den tanken är god, men 
vi är tveksamma till om det räcker. Eleverna får inga strategier för procenträkning. Boken går 
lite smått in på sambanden mellan tal i bråkform, decimalform och procentform.  
 
Matte Mosaik inleder kapitlet om taluppfattning med att räkna med bråkdelar och glider sedan 
in på procent utan någon närmare presentation. Talen varvas sedan mellan bråk och procent 
utan att det verkar finnas någon tanke bakom. Om eleverna tycker att uppgifterna är lätta så 
ska de sedan fortsätta med röd linje och där finns en hel del uppgifter om procent. Tyvärr 
hinner inte alla elever så de får inte möjlighet att arbeta med dessa uppgifter. Vi anser att 
boken i sig inte ger eleverna någon strategi för hur de ska arbeta med procent.  
 
Vid en jämförelse av de lika läromedlens begreppsbeskrivning av procent börjar flertalet av 
böckerna att räkna med bråk. Procentbegreppet blir då en naturlig övergång och koppling från 
procent till bråk. Men elever med svag matematisk förmåga och de elever som inte räknar så 
snabbt får då stressa igenom delen om procent eller hinner rent av bara räkna några få 
procentuppgifter innan kapitlet ska avslutas. Risken kan bli en bristande begreppsuppfattning 
i procent.  
 
Den bok som direkt i kapitlets grundkurs beskriver procent är Matte Direkt Borgen 6B. Där 
räknar man på 100 %, 50 % innan man delar helheten i fjärdedelar (25 %), i tiondelar (10 %) 
och slutligen i hundradelar (1 %). Med diagnosens resultat väljer man antingen att befästa 
grundkursens delar eller utöka sin kunskap med att räkna med sänkning och höjning i procent 
och först nu i den utmanande kursen skriva procent som bråk och i decimalform.  
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5.2 Diagnoser 
Avsikten med våra diagnoser är att mäta elevernas kunskaper gällande procentbegreppet före, 
under och efter avslutad kurs i procenträkning. Risken med tester och prov är att man lätt 
koncentrerar sig på de mätbara, triviala kunskaperna och inte på djupare kunskaper. Synen på 
kunskap kan då vridas mot den kvantitativa istället för den kvalitativa synen på kunskap. 
Detta är en risk vi får ta då vi ej har möjlighet att påverka undervisningen.  
 
5.2.1 Sammanställning av fördiagnosen: 
Innan påbörjat arbete fick eleverna en fördiagnos som avsåg att mäta elevernas förkunskaper 
gällande procent. Frågorna är av karaktären baskunskaper för att se huruvida eleverna varit i 
kontakt med begreppet procent tidigare. Bortfall; fyra elever saknas på grund av sjukdom.   
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Figur 5.1. Resultat från fördiagnos. 
 
Figur 5.1 visar lösningsfrekvens för varje uppgift på enkät 1. Av figur 5.1 framgår att de 
uppgifter som uppfyller detta villkor är uppgifterna 1, 2, 3, 4, 5 och 7. 56 % av eleverna hade 
alla rätt. 44 % av eleverna hade något eller några fel. Felen gjordes främst på uppgift 6 och 7. 
 
Uppgift 1, Alla elever i klassen hade sett tecknet %. 

 
Uppgift 2, Samtliga elever hade sett tecknet % i affärer, matematikböcker, tidningar, 
innehållsdeklarationer, kvitton, reklam, på tangentbord, miniräknare, mobiltelefoner, rea och i 
en utröstning på tv i programmet Big Brother.  
 
Uppgift 3, 90 % av eleverna visste att tecknet betyder procent.  
Uppgift 4, hade en lösningsfrekvens på 100 %. En hel, alla, allt, fullt och att man gör sitt bästa 
var svaren. 
 
Uppgift 5, samtliga elever visste att 50 % är hälften av klassen. 
 
Uppgift 6, är en vardagsuppgift där eleverna kan använda enkel huvudräkning. 
Lösningsfrekvensen ligger på 69 %. Några elever svarade 980 kr genom att räkna med att 20 
% är 20 kr, andra delade 1000/20 = 50 kr => 1000 kr – 50 kr = 950 kr och en liten del räknade 
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ut 800 kr men adderade med 1000 kr och svarade 1800 kr. En elev delar 1000/5 (20 % = 1/5), 
räknar tyvärr fel och svarar 750 kr, eleven visar ändå att han behärskar begreppet.  
 
Uppgift 7, mäter del av antal. Det gäller för eleverna att komma på att 2 av 5 är 40 %. 
Uppgiften har en lösningsfrekvens på 74 %.  
 
Kommentarer 
I startskedet är kunskapsmängden om procent relativt lika, där Klass 1 är den bättre klassen. 
Felen som gjordes tyder på att vissa elever inte har ett begrepp om vad procent är. Några tror 
att 20 % = 20 kr, att summan ska delas med procentsatsen, att 40 % måste vara fyra av fem. 
Däremot har flertalet av eleverna en viss begreppsuppfattning om procent redan innan 
arbetsavsnittet börjar som 100 % = en hel, 50 % = hälften. 
 
5.2.2 Sammanställning av diagnos  
Efter ca. två veckors arbete fick eleverna en diagnos. Bortfall; Vid tillfället för diagnosen var 
fem elever borta.  
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Figur 5.2 Resultat av diagnos 
 
Figur 5.2 visar lösningsfrekvens för varje uppgift på enkät 1. Av figur 5.2 framgår att de 
uppgifter som uppfyller detta villkor är uppgifterna 1ap, 1bs, 2a, 2b, 2c, 3, 4a, 4b, 5a, 7a, 7b, 
8. På diagnosen kan man få maximalt 19 poäng. 13 % av eleverna hade alla rätt, sämsta 
resultatet var 5 p. Felen gjordes främst på uppgifterna 1ar, 1bq, 4c, 7c och 9a, b och c.  
 
Uppgift1, 3 och 8 är vardagsuppgifter där det gäller att räkna ut hur många procent som är 
skuggad. Uppgift 1 och 3 kan anknytas till bråk och har en lösningsfrekvens på 100 %. 
Intressant att se att på a-uppgiften kunde alla elever se att figur P var 50 % färgad, men bara 
58 % såg att även figur R var färgad till 50 %. Likaså på uppgift b, alla elever svarade att figur 
S var 25 % färgad, men bara 58 % av eleverna såg att figur Q också var 25 % färgad. Uppgift 
8, en relativt enkel uppgift (100 – 68) hade endast en lösningsfrekvens på 79 %.  
 
Uppgift 2, 4, och 6, vardagsuppgifter där eleven ska beräkna delen utifrån att procenttalet är 
givet. Uppgifterna kan kopplas till bråk vilket man kan se på den höga lösningsfrekvensen. 
Uppgift 4c hade endast en lösningsfrekvens på 58 %, uppgiften skall eleverna kunna lösa 
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genom att göra om 60 % till tre femtedelar. Likaså med uppgift 6 med en lösningsfrekvens på 
67 % eleverna borde veta att 20 % är en femtedel. 
 
Uppgift 5 och 7, också de vardagsuppgifter där delen ska beräknas och procentsatsen är given. 
Procentsatserna är udda dvs procentsatserna är inte kända delar av 100 som i uppgifterna 
tidigare utan här som nya delar, vilket verkar försvåra det hela för eleverna. 
Lösningsfrekvensen är inte lika hög som i uppgifterna ovan, uppgift 7 c hade en 
lösningsfrekvens på endast 50 %.  

 
Uppgift 9, är en vardagsuppgift där man vet delen och procentsatsen och ska räkna ut det hela. 
Procentsatsen kan göras om till bråk och blir på så vis lättare att lösa. Eleverna har tidigare 
visat att de vet att 50 % är hälften, 25 % en fjärdedel och 10 % en tiondel men ändå vållar 
uppgiften en del problem. Uppgiften har en relativt låg lösningsfrekvens och kommer endast 
upp till 60 %. 
 
Kommentarer 
Uppgift 1, 3 och 8 gick bra. De visar att eleverna kan se hur stor del en figur är skuggad. Här 
kan man tydligt se att uppgifterna visar att eleverna vet att 50 % är hälften och 25 % är en 
fjärdedel. Eleverna har lättare att räkna ut delen då procentsatsen kan kopplas till bråk. 
Analyserar man svaren ser man att i Klass 1 svarar alla rätt på uppgift 2c, uppgift 3 och nästan 
alla klara även uppgift 9 jämfört med Klass 2. Så efter två veckors räknade kan man se att 
Klass 1 fortfarande är den bättre klassen, dels ett högre medel samt med ett högre lägsta 
resultat. 
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5.2.3 Sammanställning av provräkning 
Efter avslutad kurs i procenträkning fick eleverna en provräkning för att mäta om eleverna uppnått 
begreppsförståelse i procent. Bortfall; Vid provräkningen saknades fem elever. 
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Figur 5.3. Resultat från provräkning. 
 
Figur 5.3 visar lösningsfrekvens för varje uppgift på enkät 1. Av figur 5.3 framgår att de 
uppgifter som uppfyller detta villkor är uppgifterna 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 4, 5, 6, 8, 9 och 
11. Provräkningen innehåller 14 frågor och på provet kan man få maximalt 24 poäng. Fyra 
elever hade alla rätt, lägsta resultat var 7 p. 
 
Uppgift 1, med en lösningsfrekvens på 100 % är en enkel vardagsuppgift. Den visar på 
sambandet mellan bråk och procent. Den visar att alla elever förstår att 50 % är hälften och att 
25 % är en fjärdedel.  
 
Uppgift 2, är också en vardagsuppgift med enkel huvudräkning. Uppgiften anknyter procent 
till bråk.  Uppgift a hade en lösningsfrekvens på 100 %. Uppgift b och c hade en 
lösningsfrekvens på 87 % respektive 82 %.  

 
Uppgift 3, så hade uppgift a en lösningsfrekvens på 76 %, övriga svarade 60 kr (10 % av 600 
kr). På uppgift b visade 71 % av eleverna att om man vet 1 % så kan man enkelt få reda på 
vad 3 % är. De som svarade fel svarade 3 kr, 9 kr och 180 kr. 
 
Uppgift 4, är en uppgift som borde ha resultera i en lösningsfrekvens på 100 % istället för 89 
%. Uppgiften kräver endast lätt huvudräkning (100 % - 35 %). 
 
Uppgift 5, är en vardagsuppgift som kan kopplas till bråk. Uppgiften har en lösningsfrekvens 
på 84 %. Några elever svarade 6,5 kr (1 % av 650 kr), en svarade 60 kr och en annan elev 
svarade 540 kr.  
 
Uppgift 6, är en uppgift där eleverna ska svara i bråk. Uppgiften har en lösningsfrekvens på 
endast 76 %. Två elever valde att inte svara på uppgiften.  
 

 31



Uppgift 7, ska eleven förkorta bråk. Uppgiften har en lösningsfrekvens på 68 %. Några elever 
valde att inte svara på frågan.  
 
Uppgift 8, är en vardagsuppgift som handlar om sambandet bråkform – decimalform. 
Eleverna ska göra om bråkform till procentform. Uppgiften har en lösningsfrekvens på 87 %.  
 
Uppgift 9, ska eleverna räkna ut delen med en udda procentsats, dvs. procentsatserna är inte 
kända delar av 100 som i uppgifterna tidigare utan här som nya dela.r Uppgiften har en 
lösningsfrekvens på 76 %. Uppgiften borde inte vålla större problem än 10 % då 5 % är 
hälften.  
 
Uppgift 10, en vardagsuppgift som handlar om realisation. Uppgiften verkar ganska svår då 
den har en lösningsfrekvens på 66 %.  
 
Uppgift 11, en vardagsuppgift där eleverna ska räkna ut det hela. Uppgiften gick bra med en 
lösningsfrekvens på 89 %.  
 
Uppgift 12, avser att mäta delen då procenttalet är givet. Uppgiften anknyter till bråk, en 
tiondel. Uppgiften är en ganska vanlig uppgift som finns med i de flesta läromedel.  Uppgiften 
verkade svår då den hade en lösningsfrekvens på endast 63 %. Uppgift b hade en 
lösningsfrekvens på 34 %.   
 
Uppgift 13, var också svår för eleverna. Uppgiften hade en lösningsfrekvens på 55 %.   
 
Uppgift 14, var svår. Lösningsfrekvensen är endast 37 %. Uppgiften handlar om bråk. Övriga 
elever har endast redovisat felaktiga svar ej någon uträkning.  
 
Kommentarer 
Uppgift två och fem visar att eleverna kan räka ut enklare vardagsuppgifter som behandlar 
rabatt. Vissa procentsatser är enklare att räkna ut än andra. Om procentsatsen kan göras om 
till andelar har eleverna lättare att hantera uträkningen. 
 
Vid udda procentsatser som i uppgift tre, nio och tio har eleverna svårare att lösa. Det visar på 
att de inte har någon bra strategi för att lösa uppgifter som behandlar procent. Provräkningen 
visar också att eleverna kan beräkna andelen då procenttalet är givet men har svårare att räkna 
ut det hela.  
 
Uppgift ett och fyra gick bra och visar att eleverna kan se hur stor del av en figur som är 
skuggad. Dessa uppgifter är av sådan typ att de endast mäter en speciell relevans. Eftersom 
uppgifter av den här typen förekommer frekvent i läroböcker är det oftast frågan om 
procedurkunskaper utan att förståelse för procentbegreppet erhållits.  
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5.2.4 Intervju 
För att kontrollera vilken begreppsbild eleverna har fått av procent efter avslutad kurs valde vi 
att göra fyra intervjuer. Eleverna togs slumpvis ut och intervjuades en och en. Intervjun 
gjordes som ett avslutande stickprov på två flickor och två pojkar. 
 
Här följer deras svar: 
 
1. I klass 6 B går det dubbelt så många pojkar som flickor. I fredags hade 50 % av flickorna 

och 50 % av pojkarna jeans på sig. Hur många procent av hela klassen hade jeans på sig i 
fredags? 

 
Elev 1: Eleven svarar 100 %, dvs. 50% av flickorna + 50% av pojkarna = 100%, utan att  
             fundera på hur frågan ställdes.  
 
Elev 2: Eleven svarar 100 %, 50 % + 50 % = 100 % 
 
Elev 3: Eleven ritar upp en ring för flickorna och två ringar för pojkarna. Fyller sedan en ring 

för pojkarna (50 %), fyller halva tjejringen (50 %). Beräknar 1,5 fyllda ringar av 3, 
”hälften”, svarar 50 % hade jeans på sig i klassen. Rätt! 

 
Elev 4: Eleven svarar 75 %, 50 % av pojkarna + 50 % av 50 % av pojkarna = 50 % + 25 % 
 
Kommentarer 
Den här typen av fråga har inte eleverna arbetat med under kursens gång. En av eleverna 
tillämpar sina nyförvärvande kunskaper, ritar ringar, fyller i, lägger ihop och får till slut fram 
rätt svar. Två av eleverna tror att det är så enkelt att bara lägga ihop procentsatserna, den 
tredje eleven inser att det är svårare än så, inser att hälften av pojkarna är 50 %, hälften av 
pojkarna är 25 %, så 50 % +25 % är 75 %. Här syns det att elev 3 helt klart har en 
begreppsuppfattning om procent. Frågans formulering ställer till det för de tre övriga 
eleverna, därav tre felaktiga chansningar.  
 
2. En klass består av 10 flickor och 15 pojkar. Hur många procent är pojkar i klassen?  
 
Elev 1: Eleven säger att det här har jag inte lärt mig men jag chansar på 5 % pojkar. 
 
Elev 2: Eleven svarar direkt 85 %. 
  
Elev 3: Eleven tycker att det är en svår fråga. Eleven ritar en hel ring med antalet 25 elever 

(10 flickor + 15 pojkar). Eleven ritar en ny ring som indelas i fyra delar, 25 i varje blir 
100 i hela => 15 pojkar i varje blir 60 pojkar i hela = 60 % pojkar. Rätt! 

  
Elev 4: Eleven svarar 75 %. 
 
Kommentarer 
Eleverna klagar på att de inte har lärt sig den här typen av frågor. Tre elever bara chansar och 
svarar fel, men Elev 3 tar det lite lugnare och kommer tillslut fram till rätt svar. Kunskaper i 
del av antal är mycket bristande. 
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3. En sportaffär sålde ut sitt lager. En huvtröja kostade 600 kronor. Nu var det 50 % rabatt på 
den. Calle tänkte köpa den men han väntade en vecka till för då var det 25 % rabatt på 
rabatten. Hur mycket kostade huvtröjan då Calle skulle köpa den? 

 
Elev 1: 600 kr – 50 % = 300 kr, 25 % av 300 kr = 300/4 = 75 kr, 300 kr – 75 kr = 225 kr.  

Rätt!  
 

Elev 2: Jag tror 150 kr. 
   
Elev 3: 150 kr 
  
Elev 4: 50 % av 600 kr = 300 kr, 25 % av 300 kr är 75 kr, 300 kr -75 kr = 225 kr. Rätt! 
 
Kommentarer 
Här lyckas två av eleverna att svara rätt, att de felaktiga svaren är identiska kan bero på att de 
räknat 50 % av både 600 kr och sedan även 50 % av 300 kr. Elev 1 gör om procentsatsen till 
andelar och räknar på så vis ut hur mycket 25 % är.  
  
4. I klass 6 A var 15 % av eleverna med i skolorkestern. Eleverna hette Jonas, Petrus och 

Fatima. Hur många elever var det i klassen? 
 
Elev 1: Tre elever är 15 %, 30 % är sex elever, 45 % är nio elever, 60 % är tolv elever,  
             75 % är femton elever, 90 % är arton elever och 105 % är tjugoen elever. 
             ” Det går ju inte jämt med hundra!, så jag vet inte.” 
  
Elev 2: Eleven svarar 85 elever utan att tänka. 
  
Elev 3: 3st är 15 %, 1st är 5 %, 100 % delat på 5 % = 20 elever i klassen. Rätt! 
   
Elev 4: 15 % = 3, 30 % = 6, 60 % = 12, 90 % = 18, 10 % = 2, 90 % + 10 % => 18 + 2 = 20  

Elever. Rätt! 
 
Kommentarer  
Elev 1 börjar ju helt rätt, förstår att hela klassen ska var 100 %. När inte 15 är delbart med 100 
så tror eleven att det inte går. Elev 2 har hittills inte lyckats att besvara någon fråga rätt, av 
provet på procent kan man se att eleven bara behärskar grunderna i procent och frågorna är 
här helt över grundläggande nivå. Elev 3 och Elev 4 svarar rätt och gör en bra förklaring av 
uträkningen. Beräkna det hela 
 
5. På en parkeringsplats står 84 bilar. 27 av dem är Volvo. Ungefär hur många procent av 

bilarna är Volvo?’ 
 
Elev 1: ca 50 % 
Elev 2: ca 63 % 
Elev 3: ca 25 % 
Elev 4: ca 25 % 
 
Kommentarer 
Här ska eleverna räkna ut procentsatsen och här kan man tydligt se att ingen av eleverna 
behärskar det. Här chansar eleverna vilt, att svaren inte beräknas med någon exakthet kan 
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bero på att i frågan står det ungefär, därför dra de till med ett svar. Eleverna visar tydliga 
brister i att finna procentsatsen. Eleverna verkar inte ha någon förståelse för att beräkna 
procenttalet. Eleven måste ha klart för sig att det är relationen del/helhet, förändring/ursprung 
som ska bearbetas. Det ges inte något utrymme för det i läroböckerna.  
 
6. I en klass på 30 elever är 40 % flickor. Hur många procent är pojkar? 
 
Elev 1: 60 % pojkar 
            Rätt! 
  
Elev 2: 60 %  
            Rätt! 
 
Elev 3: 60 % 
            Rätt! 
  
Elev 4: Eleven börjar räkna på 40 % av 30 elever, men fattar sen 100 % - 40 % = 60 % 
             Rätt! 
 
Kommentarer 
Den här frågan testar helt klart deras grundläggande nivå av procentberäkning. Alla svarar 
rätt. Elev 4 tror nog först att frågan är av samma svårighetsgrad som de tidigare.   
 
7. Förklara vad procent är!, du kan rita och berätta. 
 
Elev 1: Eleven ritar %, ett procenttecken, ritar sedan en hel kaka som motsvarar 100 % 
 
Elev 2: Hel kaka = 100 %, Halv kaka = 50 %, ¼ kaka är 25 %... 
 
Elev 3: Hel ring = 100 %, Halv ring = 50 % 
  
Elev 4: 100 % är en hel, 50 % är en halv och 25 % är en ¼. 
 
Kommentarer 
Eleverna har helt klart en begreppsuppfattnig av att 100 % är det hela som man kan dela upp i 
olika procentdelar. Här hade eleverna inga som helst problem att sätta igång. Här der man 
klart och tydligt att eleverna väljer de procentsatser som lätt kan omvandlas till andelar.  
  
8. Kan du räkna ut 15 % av 300 kr. 
 
Elev 1: 15 % av 300 kr, 10 % är 30 kr, 5 % är 15 kr, 30 +15 = 45 kr 
             Rätt! 
  
Elev 2: Eleven svarar 35 kr. 
 
Elev 3: 10 % är 30 kr, 5 % är 15 kr, 30 + 15 = 45 kr 
             Rätt! 
  
Elev 4: 15 % på 100 kr = 15 kr, 15 % på 300 kr = 45 kr 
             Rätt! 
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Kommentarer 
Den här typen av frågor där andelens ska beräknas då procentsatsen är given kan man se att 
eleverna är vana att räkna, därav resultatet. Roligt att vi får se två olika typer av beräkningar. 
15 % innebär 15 kronor på 100 kronor. Alltså blir det 45 kronor på 300 kronor. Dels om 10 % 
är 30 kronor så är 5 % 15 kronor, alltså blir det 45 kronor.  
 
5.2.5 Sammanställning av intervjuer 
Intervjun av undersökningsgruppens begreppsförståelse av procent efter avslutad kurs visar på 
tydliga brister. Trots att bara fyra elever intervjuades, som ett stickprov, visar svaren på en 
liknande förståelse för procent. När frågorna ställs med en grundläggande frågeställning 
klarar samliga elever att svara på frågan. Men när man ändrar frågeställning från lärobokens 
sätt visar hälften av eleverna att de inte behärskar procentbegreppet. Elever som har fått en 
begreppsförståelse i procent klarar att tillämpa sina nyförvärvade kunskaper genom att rita 
ringar av 100 %, fylla i, lägga ihop och beräkna svaret. Att räkna procent som del av antal 
ställer till svårigheter för eleverna och likaså att beräkna procentsatsen. Efter avslutad kurs i 
procent i år 6 kan man säga att eleverna behärskar uppgifter av den typen som finns i 
läromedlen men saknar delvis den begreppsförståelse för procent som vi önskar.  
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6. Diskussion 
 
Ett av målen med undersökningen var att undersöka karaktären av elevernas kunskaper om 
procentbegreppet. Har eleverna efter avslutad kurs erhållit begreppsförståelse för procent eller 
är kunskaperna rena procedurkunskaper? Det andra målet med undersökningen var att se hur 
begreppet procent introduceras i matematikläromedel för elever i år 4-6.  
 
6.1 Metoddiskussion 
Studiens generaliserbarhet får anses vara relativt god trots det lilla urvalet av deltagare då det 
finns en stor spridning bland dessa vad det gäller sociala bakgrundsfaktorer. Eftersom det var 
en och samma lärare som gjorde samtliga observationer och genomförde alla djupintervjuer 
likartat och strukturerat, finner vi reliabiliteten såsom varande acceptabel. Kritik kan 
eventuellt riktas mot undersökningen eftersom det redan fanns etablerade personliga kontakter 
mellan den ena författaren och den lärare som fungerade som försöksledare. Dock förekom 
det ingen direkt påverkan i och med att läraren var oinformerad och därför inte hade någon 
förkunskap om de frågeställningar våra hypoteser kretsade kring. Validiteten avser att mäta 
det som är relevant i sammanhanget, om resultaten ger en sann bild av det som undersöks i 
studien. Under undersökningsperioden meddelade den undersökta skolan att skolan skulle 
läggas ner nästa läsår. Det vill säga att man skulle avveckla skolan successivt, med att till en 
början inte låta några nya sexor börja till hösten -05. Så efter nästa läsår skulle eleverna 
behöva flyttas till någon annan skola i kommunen utan vetskap om vem som skulle vart. En 
stor oro spred sig på skolan därför var läraren tvungen att sätta in nöd åtgärder. Eftersom 
beslutet om skolans framtid släpptes under studiens undersökningsperiod kanske slutresultatet 
på procentprovet ha blivit högre. 
 
6.2 Hur introduceras momentet procent för år 4-6 i matematikläromedel? 
 
I Alma Grundbok C introduceras procent i kapitel 6 med en bild av en fiskebod där det finns 
en hel del anslag om bråk och procent. Författarna förklarar sedan vad bråk är och ger 
exempel. I Matte Direkt Borgen 6B introduceras kapitlet om procent med en samtalsbild med 
frågor som anknyter till de procentmoment som tas upp i kapitlet. Där presenteras också 
målen som eleven ska ha uppnått efter avslutat arbete. I Matematikboken 6 introduceras 
kapitlet med en bild av ett enormt isberg, där nio tiondelar ligger under vattenytan. Hur många 
procent av berget ser du ovanför vattenytan? Författarna börjar sedan med att förklara hur stor 
delen är med hjälp av bråktal. I Talriket introduceras det med en samtalsbild, bilden 
föreställer en bar med turister, pratbubblorna kan man använda sig av vid introduktionen 
genom att ställa frågor till eleverna. I pratbubblorna finns frågor om procent. I Mattestegen 
introduceras inte begreppet procent alls. Boken börjar direkt med uppgift 1. I Räkneresan 
X2002-2003 vill författarna att eleverna ska studera bilden i inledningen och kommentera den. 
Författarna anser också att det kinesiska skriftspråket bör kommenteras, dvs. att varje tecken 
står för ett begrepp och inte för ett språkljud. De inledande uppgifterna ska lösas tillsammans 
men har ingenting med vare sig bråk eller procent att göra.  
 
Det vanligaste sättet att introducera procentbegreppet är att utgå från ett rutnät med hundra 
rutor samt fastställa att procent betyder hundradelar. Det är viktigt att inte alltid ha en kvadrat 
med hundra rutor så att eleven felaktigt sätter likhetstecken mellan en enhet och en 
procentenhet. Det är viktigt att betona att ”det hela” kan se ut på olika sätt. I samband med 
procenträkning av delen är det viktigt att göra skillnad mellan; 
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- del av helhet, 
- del av antal, 
- del av ett värde.  

 
I samband med introduktionen av procent bör man nog reflektera över om det inte är bra om 
eleverna tänker via 1 %. Enligt Löwing (1991) är övergången från procent till decimalform 
för abstrakt och denna övergång kan skjutas upp till ett senare tillfälle för en del elever. I 
läromedlen Talriket och Mattestegen utgår författarna från 1 % och ger eleverna strategier för 
hur man räknar. Beräkningen 4 % av 400 kronor ligger närmare beräkningen via 1 %. 
Anderberg (1992) menar att denna metod är enklast att förstå, det framgår klar och tydligt att 
man ska multiplicera med antalet procentenheter.  
 
Den vanligaste metoden att räkna procent i grundskolan är enligt Anderberg (1992) att göra 
om procentsatsen till decimalform. För många elever innebär det svårigheter då multiplikation 
med tal mindre än 1 blir svårt. Då vi ofta kommer i kontakt med procenträkning i vardagliga 
situationer där vi saknar papper och penna är det både enligt Löwing (1991) och Stake (1989) 
av stor vikt att kunna göra en snabb överslagsräkning. Enligt kursplanen i matematik skall 
eleverna kunna räkna procent i huvudet med hjälp av överslagsräkning. Procenträkning med 
enkel huvudräkning via 1 % räcker långt vid vardagens procentproblem.  
 
Vid introduktionen av procent är det enligt Löwing (1991) nödvändigt med en genomgång av 
de vanliga bråken ½, ¼ osv. Detta kan man även se i matematikläromedlen där många böcker 
i inledningsskedet betonar sambandet mellan bråk och procent.  
 
• Vad betonas i läromedlen när det gäller procentbegreppet? 
 
I Alma Grundbok C betonas sambandet mellan bråk och procent. I Matte Direkt Borgen 6B 
betonar man procent. I Matematikboken 6 görs betoningen på delar av det hela som sedan blir 
i procent. I Talriket betonas del av helhet och del av antal. I Mattestegen bygger man på 
sambandet mellan bråk och procent. I Räkneresan X2002-2003 utgår man ifrån hur stor del en 
viss del är av det hela. Även sambandet mellan tal i bråkform, tal i decimalform och tal i 
procentform betonas. I Matte Mosaik ligger betoningen på att räkna ut andelen när 
procentsatsen är given. Vi tycker att det är viktigt att man gör kopplingen mellan tal i 
bråkform, tal i procentform och tal i decimalform, och anknytningen till tal i bråkform anser 
vi vara det sätt eleverna lättast förstår ”del av” –förhållandet.  
 
 
• Vilka likheter och skillnader finns mellan de olika läromedlens avsnitt om procent? 
 
Likheterna man kan se är att när författarna väl introducera procentbegreppet görs det med 
bilden av att 100 % är det hela, 50 % är hälften osv., medan böckernas skillnader ligger i att 
några trycker på sambandet mellan bråk och procent, delar av en hel och procent och enbart 
på procent. 
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• Redovisar författarna någon tanke bakom urval och upplägg i förord eller i 
lärarhandledning?  

 
I Alma Grundbok C behandlar kapitlet tal i bråkform, delar av en hel, större än och mindre än, 
från hela till delar, förkortning innan man övergår till procent som betyder hundradel. I Matte 
Direkt Borgen 6B har som krav efter avslutat kapitel att man ska kunna skriva 50 %, 25 %, 10 
% och 1 % som bråk och räkna ut hur mycket det är med huvudräkning och kunna räkna ut 
vad en viss procent av något är, t.ex. 12 % av 150 kr. I Matematikboken 6 bygger man 
förståelsen av procent med delar av hälften 50 %, fjärdedel 25 %, tiondel 10 % och hundradel 
1 % som också kan skrivas som bråk. Även räkna ut dessa procentsatser av något med 
huvudräkning och till slut uträkning av en viss procent av något ingår. I lärarhandledningen 
för Talriket vill författarna att man ska repetera, påminna och arbeta mycket tillsammans 
gärna laborativt. I Mattestegen tycker författarna att sambandet mellan bråkform och 
decimalform är viktigt, inte minst för procenträkningen. Författarna ger exempel på 
alternativa vägar för elever som tycker att det är svårt. Författarna har även med tydliga 
exempel på olika strategier som eleverna kan välja att räkna med. Författarna till Räkneresan 
X2002-2003 trycker mycket på vilka mål som eleverna ska uppnå och för att på bästa sätt 
uppnå dessa mål vill författarna att man samtalar kring begreppen bråk och procent. De elever 
som behöver kan arbeta laborativt. Författarna påminner hela tiden om att det hela alltid är 
100 %. I Matte Mosaik finns i början på varje kapitel en ruta som talar om vad eleverna ska 
lära sig. Eleverna får även prova på något av det som finns i kapitlet.  
 
Då studier visar att många elever inte förstår procentbegreppets betydelse anser Löwing 
(1991) att undervisningen förändras. Enligt den nationella utvärderingen av 
matematikundervisningen i grundskolan låter många lärare läroboken styra undervisningen. 
Detta kan man även se i vår undersökning där läraren är av den traditionella typen, med 
gemensam genomgång och sedan enskild räkning. Enligt kursplanen i matematik skall 
eleverna ges möjlighet att kommunicera och analysera och på ett aktivt och öppet sätt söka 
förståelse på problemen. Löwing (1991) menar att undervisningen bör utgå från konkret 
arbete för att ge eleverna en djupare förståelse för procentbegreppet. I Talriket kan man se att 
författarna trycker på att eleverna ska arbeta mycket tillsammans och gärna laborativt. 
Författarna för Räkneresan tycker också att de elever som behöver kan arbeta laborativt. Vi 
anser att det bästa sättet att konkretisera procenträkning är att arbeta mera laborativt och det 
bör alla lever prova på.  
 
6.3 Erhåller elever i år 6 begreppsförståelse i procent och vad tillgodogör de sig från 

undervisningen när det gäller procentbegreppet? 
 
När man nu ska utvärdera vad vår undersökningsgrupp har tillgodogjort sig från 
undervisningen tar vi resultatet från vår fördiagnos till hjälp. Resultatet visar att eleverna har 
en viss förståelse av begreppet procent redan innan kursen börjar. Efter genomfört kapitel om 
procent visar resultatet av provet att eleverna behärskar de rena procentfrågorna, men gör fel 
på frågor om förkortning, 1950 kr – 195 kr och tre femtedelar av 355 personer. Som slutsats 
måste man svara att eleverna tillgodogjort sig räkning med procentsatser från undervisningen. 
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För att kontrollera begreppsförståelsen efter procentundervisningen valde vi att göra fyra 
elevintervjuer. Av frågornas resultat ser vi att eleverna har fått en grundläggande 
begreppsförståelse i procent där 100 % är det hela som man kan dela upp i delar och att räkna 
ut. Uppgifter där eleverna ska räkna ut delen då procenttalet är känt och procentsatsen kan 
knytas till bråk som 25 % av 500 kr möter inga större problem. Eleverna kan räkna ut enklare 
vardagsuppgifter som behandlar rabatt. Vi antar att eleverna har lärt sig en metod som bygger 
på huvudräkning där 25 % rabatt innebär 25 kr billigare på 100 kr. Alltså blir det 125 kr 
billigare på 500 kr. Då däremot procentsatsen är udda som t ex.  32 % vållar det bekymmer 
för flera elever. Vi får det intrycket att eleverna har lärt sig en metod för att lösa dessa 
uppgifter som är av sådan typ att de mäter speciell relevans. Eftersom dessa uppgifter 
förkommer i läroböckerna, samt i våra enkäter är det troligtvis frågan om procedurkunskaper 
utan att begreppsförståelse för procent erhållits. Även om klasserna som helhet inte uppvisar 
alltför god begreppsförståelse för procent, utesluter inte detta att enskilda elever uppvisar 
begreppsförståelse för procent. Detta framgår tydligt i intervjun av elev 3 som använder sina 
kunskaper på ett mycket bra sätt för att lösa uppgifterna.  
 
I vår undersökning ser man på flertalet uppgifter en oroande låg lösningsfrekvens. Det kan 
därför finnas anledning att fundera över vilka insatser som skulle kunna förbättra resultaten. 
Vi anser därför att vi bör låta eleverna få arbeta med konkret material och utgå från 
erfarenheter från vardagslivet. Den första undervisningen bör därför inriktas på att på ett 
konkret sätt förklara vad procenträkning är bra för, vad man använder det till. Det är viktigt 
att knyta an till praktiska exempel för att se var fördelen med procenträkning ligger. Huvud- 
och överslagsräkning är också viktigt i samband med undervisningen i procenträkning.  
 
Procentbegreppet hör inte bara matematiken till utan eleverna möter även detta i andra ämnen. 
Därför behöver alla elever en god begreppsförståelse för procentbegreppet samt goda 
färdigheter i att göra beräkningar utifrån procentbegreppet. Detta gör det naturligt att eleverna 
får lösa problem utifrån vardagslivet men undervisningen måste även ges utrymme för analys, 
eleverna måste utifrån procentbegreppet kunna ta ställning i vardagliga situationer. Fokus i 
undervisningen vid introduktion av procentbegreppet bör därför ligga på de principiella 
frågeställningarna. Då procentbegreppet förekommer i stort sett i skolans samtliga ämnen 
tycker vi som Löwing (1991) att integrationen med andra ämnen är viktig.  
 
Vår undersökning visar tydligt att det traditionella införandet av procent i skolan ofta leder till 
ett motoriskt räknande istället för begreppsförståelse i procent. Lärarens uppgift är att 
utveckla begreppsförståelse för procent. För att nå den förståelse för procentbegreppet som 
fordras i dagens och morgondagens samhälle anser vi att skolans undervisning samt 
läroböckernas innehåll måste förändras. Vi tror att begreppet procent ska grundläggas i skolår 
4-6 i form av konkret arbete och bekanta situationer för eleverna i form av analyser och 
diskussioner.  
 
Då procentbegreppet har en mycket central betydelse i dagens samhälle anser vi att den plats 
procenträkning får i matematikläromedel är förhållandevis liten. Många av de undersökta 
läromedlen börjar med bråkräkning vilket är en bra övergång till procent men det blir bara en 
liten del procenträkning. Vi tycker att större fokus i matematikundervisningen borde ligga på 
procentbegreppet.  
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En tillbakablick på tidigare läroplaner visar att undervisningen ska utgå från elevernas 
erfarenheter och grundas på förståelse. Eleverna ska även lära sig att ta ställning i vardagliga 
situationer och den analyserande delen ska ges lika stort utrymme som beräkningarna. I den 
undersökning som vi gjort har inte eleverna fått något utrymme för att analysera och diskutera 
frågor gällande procent. Tyvärr visar den nationella utvärderingen av 
matematikundervisningen i grundskolan att eleverna i huvudsak arbetar med läroboken på 
lektionerna. Så som vår studie visar leder det traditionella införandet av procent, med lärarens 
genomgång och det individuella räknandet i läroboken till ett motoriskt räknande istället för 
begreppsförståelse i procent. Risken med detta arbetssätt blir då att procenträknandet leder till 
rena procedurkunskaper istället för en fördjupad begreppsförståelse. Läraren har till uppgift 
att utveckla begreppsförståelse för procent hos eleverna. Detta innebär att vi måste våga 
lämna läroboken och ge utrymme för ett mer laborativt arbetssätt med följande analyser och 
diskussioner.  
 
Den typ av kunskap som eleverna får med sig från den traditionella undervisningen och dess 
läromedel leder ofta till ett mekaniskt räknande med procedurkunskaper i procent och inte den 
begreppsförståelse vi söker. Då eleverna inte verkar få någon förståelse för att beräkna 
procenttalet utan bara lösa uppgifter efter ett känt mönster så hoppas vi att man som lärare 
inte styrs allt för mycket utav boken utan att man använder sig av en mer laborativ 
vardagsnära undervisning. 
 
Som förslag till vidare forskning vore intressant att se om laborativ undervisning skulle ge 
eleverna en ökad förståelse för procentbegreppet.  
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