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ABSTRAKT 

Inga-Lill Ericsson & Karin Fredriksson 

Bråkräkning � brister och möjligheter 
En studie om gymnasieelevers eventuella brister i bråkräkning ur ett röda-tråden-perspektiv. 

Calculation with Fractions � Shortcomings and Possibilities 
A long-term perspective on upper secondary students´ plausible shortcomings in calculation 
with fractions. 

Antal sidor: 28 

 
En anledning till att många elever upplever bråkräkning som svårt kan vara att räkning med tal i 
bråkform inte förekommer i vardagslivet lika ofta som förr. Syftet med denna studie var att 
undersöka om det fanns några eventuella brister hos elever, som går första året på gymnasiet, 
när de räknade med tal i bråkform. Kan grundskolan i så fall göra något för att motverka detta? 
Vi ville samtidigt studera hur eleverna förklarade och motiverade sina tankegångar.  
 
För att ta reda på detta genomförde vi en diagnos med tal i bråkform och till svaren skulle 
eleverna skriva motiveringar och beräkningar. Vi skickade även en enkät till de gymnasielärare 
som undervisar eleverna för att få deras syn på resultatet. 
 
Resultatet visar att många elever saknar tillräckliga baskunskaper för att klara bråkräkning, 
vilket också lärarnas enkätundersökning signalerar. I många fall handlar det om brister i 
grundläggande färdigheter, något som grundskolan borde kunna avhjälpa. Eleverna har även 
svårt att förklara sina beräkningar och motivera sina svar. Resultatet visar också på stor 
variation mellan olika program. Elever med betyg G i matematik från grundskolan och som valt 
ett yrkesförberedande program hade störst bekymmer medan elever med betyg VG och MVG 
och som valt ett studieförberedande program klarade diagnosen bättre.   
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1   Inledning 

Övergången från grundskola till gymnasium kan innebära stora bekymmer i matematik för 

många elever. Denna studie är tänkt att ge en insikt i vilka eventuella brister 

gymnasieeleverna har när det gäller tal i bråkform samt om grundskolan i så fall kan göra 

något för att framtidens gymnasieelever ska få större möjlighet att lyckas. Intresset för vårt 

ämnesval föddes när vi läste att andelen IG på A-kursprovet i matematik är högre än 60 % på 

sju av gymnasieskolans program (NCM-rapport 2001:1). Inget av dessa sju program tillhör de 

matematikintensiva, det är alltså ingen avancerad matematik som förorsakar dessa elevers IG. 

Samma elever har dessutom, året innan, godkänts i matematik på grundskolan och borde alltså 

ha tillräckliga baskunskaper för att klara fortsatt utbildning (Löwing & Kilborn, 2002). Vad 

beror detta på och vad kan vi, som jobbar i grundskolan, göra för att elevernas kunskaper ska 

vara gångbara i ett längre perspektiv? 

 

Under vår studietid vid Växjö universitet har vi bland annat studerat matematikdidaktik för de 

tidiga skolåren. Utifrån den lästa litteraturen har vi blivit medvetna om hur viktigt det är att vi 

inte inför nya moment i undervisningen förrän eleverna är väl förtrogna med de föregående. 

Vi som undervisar i de tidiga skolåren måste också vara medvetna om vilka förkunskaper 

eleverna behöver ha för att klara kommande moment i t ex bråkräkning. Eleverna måste förstå 

vad de gör och hur de gör det för att skapa sig fungerande tankeformer som är gångbara i ett 

längre perspektiv (Malmer, 2002). Det går inte att hoppa över vissa delar i ett moment utan 

undervisningen måste följa en röd tråd för att alla elever ska ha en chans att utveckla den 

djupa förståelsen av matematik (Löwing & Kilborn, 2002). Detta tror vi att de flesta lärarna i 

dagens skola håller med om. Men trots denna medvetenhet är det alltså många elever idag 

som inte klarar de nationella proven i matematik.  

 

För att undersöka saken närmre tog vi kontakt med en kommun i södra Sverige som arbetar 

med ett projekt, sen flera år tillbaka, kallat �Röda tråden�. Syftet med projektet är att förbättra 

och samordna undervisningen från förskola till gymnasieskola d v s i ett 1 � 20 års perspektiv. 

När vi pratade med en av matematiklärarna som är engagerad i projektet, för att diskutera våra 

tankar kring en eventuell undersökning, fick vi ett positivt bemötande. De blev intresserade av 

vår studie och ville gärna samarbeta med oss. Tillsammans kom vi fram till att det vore 

angeläget att koncentrera undersökningen till tal i bråkform eftersom detta verkar vara något 

som ställer till problem för många elever på gymnasiet. 
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2   Syfte 

Syftet med vår studie är, att genom en enkel diagnos i första året på gymnasiet, försöka 

kartlägga vilka eventuella brister eleverna har när de räknar med tal i bråkform, samt om de 

kan förklara och motivera sina tankegångar. Vi vill även undersöka hur gymnasielärarna ser 

på resultatet av diagnosen och hur undervisningen kring bråkräkning kan se ut i ett röda-

tråden-perspektiv. 

 

3   Frågeställningar 

• Finns det något moment i diagnosen som vållar extra stora bekymmer för eleverna? 

• Har eleverna i undersökningen tillräckliga baskunskaper i bråkräkning eller finns här 

några brister? I så fall vilka? 

• Kan eleverna i undersökningen skriftligt argumentera för sitt tänkande? 

• På vilket sätt kan grundskolan, genom sin undervisning, påverka resultaten i 

bråkräkning för gymnasieeleverna? 

 

4   Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt tar vi upp vad litteratur och forskning säger om tal i bråkform: Hur behandlas 

bråkräkning i skolan? På vilket sätt uppträder bråktal i vardag och skola? Varför är 

bråkräkning viktigt? Vi försöker även definiera vad som menas med baskunskaper samt, 

utifrån litteraturen, ge förslag på grundläggande färdigheter som eleverna behöver tillägna sig 

för att klara bråkräkning genom skolan. Vi vill också belysa vilka eventuella möjligheter och 

hinder som finns när det gäller kontinuitet i undervisningen samt vad Lpo94 och 

Grundskolans kursplaner (2000) tar upp om detta och hur kunskapsmålen ser ut när det gäller 

tal i bråkform.  

 

4.1   Hur behandlas bråkräkning i skolan? 

En anledning till att bråkräkning i skolan har debatterats under senare tid är att flera 

undersökningar av elevers kunskaper i matematik visar på brister inom bråkområdet 

(Engström, 1997). Ett annat skäl till att många ifrågasätter bråkräkning i skolan är att tal i 

bråkform inte används i vardagslivet på samma sätt som förr (Löwing & Kilborn, 2002). När 

man använder bråkbegrepp idag är det snarare som namn på en enhet (kvart, åttondelsfinal 

etc.) eller som proportionalitet (tre kvart, en tredjedel etc.) (Kilborn, 1999).  
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För många elever är tal i bråkform det största steget från vardagstänkande till mer formellt 

tänkande (Ahlberg, 2001). När eleverna i skolår 4-5 för första gången möter tal i bråkform får 

de lätt en känsla av att detta är något helt annat än vad de räknat med tidigare. De naturliga 

talen som eleverna jobbat med under sina första skolår ska nu brytas ner. Talområdet ska 

utvidgas till att även innefatta rationella tal (Engström, 1997). Rationella tal är detsamma som 

alla hela tal samt tal i bråk- och decimalform med ändlig decimalutveckling (Lindahl-

Mattsson, 2001). För många elever kan detta vara svårt att ta till sig i början. Hur man som 

lärare presenterar de rationella talen har stor betydelse för hur eleverna uppfattar dem 

(Engström, 1997).  

 

I många skolor idag ersätts tal i bråkform med decimaltal med motiveringen att decimaltal är 

vanligare i vardagen än tal i bråkform. Många anser också att det är lättare att räkna med 

decimaltal (Engström, 1997). En anledning till att tal i bråkform upplevs som svårt kan vara 

att en del räkneoperationer är svåra att konkretisera (Kilborn, 1999). Det finns dock 

undersökningar (bl. a Padberg, 1989) som visar att eleverna inte presterar bättre med 

decimaltal än med tal i bråkform. Padberg menar att det i stället vore fördelaktigt att arbeta 

parallellt med tal i bråkform och decimaltal. Detta hjälper eleverna att förstå att det bara är 

olika sätt att skriva samma tal på (Engström, 1997). Runesson (1999) har studerat olika 

undervisningssätt när det gäller bråkräkning och menar, att när läraren använder sig av 

varierande pedagogik får eleverna en större inblick i bråkets logik. 

 

4.2   I vilka olika former uppträder bråk? 

Bråket kan ha många �ansikten� och förekomma i olika vardagliga sammanhang. Kilborn 

(1999) ger följande sammanfattning: 

• Som tal (på en tallinje) 

• Som del av en helhet (t ex en fjärdedel av kakan) 

• Som del av ett antal (t ex 4 kulor av 12) 

• Som proportion eller andel (t ex att man äger en tredjedel av någonting.) 

• Som förhållande (hur mycket godis får du för 15 kr om det kostar 5 kr/hg?) 

Kilborn menar, att det är i liknande situationer som eleverna kan förstå nyttan av 

bråkkunskaper och detta är viktigt att tänka på när man planerar undervisningen i matematik. 

Runessons studie (1999) visade, att elevernas förståelse blev bättre när de fick använda 

konkret material och arbeta med problem som de kunde relatera till sin vardag. Även Malmer 

(2002) tar upp hur väsentligt det är att man utgår från elevernas egen erfarenhetsvärld när nya 
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matematiska begrepp introduceras i undervisningen. NCM:s rapport (2001:1) bekräftar detta 

och påpekar att elever presterar bättre på uppgifter med matematisk verklighetsanknytning. 

 

4.3   Varför är bråkräkning viktigt? 

Grundläggande bråkräkning är bland annat viktigt för att förstå decimaltecknets betydelse. 

Känner eleverna till reglerna för räkning med tal i bråkform blir det lättare att hantera 

decimaltal och decimaltecknets placering. Många elever har svårt att förstå att 2,11 är mindre 

än 2,9. Vet man att 2,11 är detsamma som 2 hela och 11 hundradelar och att 2,9 är detsamma 

som 2 hela och 9 tiondelar blir det lättare. I många länder uttalar man decimaltalen på detta 

sätt medan vi i Sverige oftast säger 2 komma 11 och 2 komma 9. Detta kan naturligtvis vara 

förvirrande för eleverna (Löwing & Kilborn, 2003).  

 

Bråkräkning är också en viktig förkunskap till algebra (bokstavsräkning). Elever som inte 

förstår bråkbegreppet kan därför få problem längre fram i sin utbildning när de stöter på mer 

avancerad matematik som t ex algebraiska operationer (Löwing & Kilborn, 2002). �Skolan 

skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att förstå och 

använda grundläggande algebraiska begrepp� (Grundskolans kursplaner, 2000, sid. 26-27). 

Malmer (2002) beskriver hur man, genom laborativa övningar, kan hjälpa eleverna att 

upptäcka olika relationsförhållanden utan att använda numeriska värden (siffror). På så vis 

kommer de i kontakt med algebraiska uttryck redan i de tidiga skolåren. 

 

Trots att behovet av att kunna räkna med tal i bråkform inte upplevs som stort är det viktigt att 

kunna tolka tal i bråkform. Ett av målen som skolan ska sträva mot i sin undervisning är, att 

eleverna ska �utveckla sin förmåga att förstå och kunna använda proportionalitet och procent� 

(Grundskolans kursplaner, 2000, sid. 27). Eftersom tal i bråkform, på ett tydligt sätt, beskriver 

förhållandet mellan delen och helheten kan det hjälpa eleverna att förstå procentbegreppet 

(Malmer, 2002). Tal i bråkform hjälper med andra ord till att göra de rationella talen mer 

åskådliga när dessa introduceras i undervisningen (Engström, 1997).  

Att förstå bråkbegreppet tillhör de baskunskaper som alla behöver men de elever som ska 

fortsätta studera matematik på gymnasiet behöver även ha kunskaper i hur man räknar med tal 

i bråkform (Anderberg, 1992). När abstraktionsnivån efterhand höjs bör man därför som 

lärare veta vad som är viktiga förkunskaper om man ska studera vidare (Kilborn, 1999). 
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4.4   Vad är baskunskaper? 

Myndigheten för skolutveckling tar upp problemet i boken �Baskunnande i matematik� 

(2003) och konstaterar att denna fråga inte är lätt att besvara. Vad som anses vara 

grundläggande färdigheter i matematik omprioriteras med tiden, allteftersom kraven i 

samhället förändras. Enligt Löwing och Kilborn (2002) är baskunskaper i matematik det 

minimum av kunskaper som eleverna måste behärska för att klara sig i arbetet med andra 

skolämnen, i hem och samhälle samt i fortsatta studier. Enligt Myndigheten för 

skolutveckling (2003) finns det en risk att sådana minimikrav uppfattas som en norm vilket 

kan leda till lägre förväntningar och sämre kunskaper. Det är därför viktigt att baskunskaperna 

uppfattas som utvecklingsbara och inspirerar till fortsatt lärande. De ser också ett samband 

mellan elevers bristande baskunskaper och det faktum, att man idag ställer krav på att i 

princip alla ska förfoga över vissa grundläggande kunskaper i matematik för att klara sig i 

fortsatt utbildning, yrkesliv och samhälle. I Lpo94 återfinns följande formuleringar: 
Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är 

nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt 

utbildning  (Lpo94, sid. 11).  

Under mål att uppnå i grundskolan står: 
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar grundläggande 

matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet (Lpo94, sid. 12). 

Under mål att sträva mot står: 
Skolan skall sträva efter att varje elev inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att 

kunna träffa väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning  (Lpo94, sid. 12). 

 

Myndigheten för skolutveckling (2003) belyser baskunskaper ur tre olika aspekter som styrs 

av utbildningens yttre och inre mål. Dels handlar det om färdigheter som eleverna behöver i 

livet, dels om generella ämnesfärdigheter (som t ex problemlösningsförmåga) och dels om 

specifika kunskaper när det gäller ämnesinnehållet. För att hjälpa eleverna utveckla 

baskunskaper i matematik krävs en aktiv och utåtriktad lärare som har både didaktiska och 

ämnesteoretiska kunskaper. Löwing och Kilborn (2002) är av samma åsikt och menar att det 

ställs stora krav på lärarens skicklighet när det gäller undervisning av baskunskaper i 

matematik. Att skriva baskunskapsmål är också ett komplicerat arbete där kontinuiteten i 

inlärningen är avgörande för om eleverna ska lyckas i ämnet matematik, menar de. 

 

4.5   Grunden för bråkräkning i de tidiga skolåren  

Enligt Malmer (2002) kan man mycket väl introducera bråktal redan i de tidigare skolåren. 

Uttryck som hälften, halv, en fjärdedel etc. är något som barn kommer i kontakt med naturligt 
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under sin uppväxt. I sin litteratur ger hon exempel på hur man kan jobba med helheten och 

delarna där eleverna tränar sig i att göra jämförelser för att upptäcka olika 

relationsförhållanden. Även Engström (1997) tar upp begreppet del-helhet som något 

fundamentalt inom matematiken. I sin undersökning om elevers konstruktioner av bråk 

belyser han de svårigheter som en del elever har med att bevara helheten när de hanterar 

delarna. De relaterar bara delarna till varandra. Olika forskningsresultat (Piaget och Inhelder, 

1941; Sandels, 1956) visar att små barn ofta har problem att bevara helheten när de arbetar 

med delarna. De fokuserar antingen på delarna eller på helheten men efterhand lär de sig att 

delarna ingår i en helhet och helheten är något man kan dela (Engström, 1997).  

 

En viktig förkunskap till division av tal i bråkform är att eleverna blir medvetna om att 

division kan uppfattas på två olika sätt; delningsdivision och innehållsdivision. I 

delningsdivision handlar det om att t ex fördela 12 kolor på 3 personer medan det i 

innehållsdivision handlar om att t ex räkna ut hur många kolor á 3 kronor du kan köpa för 12 

kronor. Elever som inte behärskar detta får problem när de ska hantera bråk- och decimaltal 

längre fram. Det är därför viktigt att man redan i de tidiga skolåren bygger upp lämpliga 

tankeformer som är gångbara i ett längre perspektiv (Löwing & Kilborn, 2002). 

 

Löwing och Kilborn (2003) lyfter fram huvudräkningen som en inkörsport till matematiken 

och menar att goda huvudräknare har större möjligheter att lyckas med mer avancerad 

matematik. Det handlar inte bara om att ge snabba svar vid olika beräkningar utan det är 

också viktigt att lyfta fram och diskutera innebörden i olika räkneregler med eleverna. 

Undervisningen i de tidiga skolåren kan bidra till att bygga upp den förförståelse eleverna 

behöver för att lyckas med huvudräkning längre fram. Undervisning i huvudräkning bör 

innehålla både samtal i grupp, där eleverna ges möjlighet �sälja� sina olika strategier, och 

individuell träning, där varje elev lär sig använda dessa strategier och göra dem till �sina�. I 

början är det viktigt att acceptera och uppmuntra elevernas egna informella tankeformer. Efter 

hand bör man, på ett matematiskt korrekt sätt, beskriva de olika strategierna som används. 

�En god terminologi är ett viktigt stöd för tänkande och begreppsutveckling� (Löwing & 

Kilborn, 2003, sid. 23). Ett av målen som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde 

skolåret är att �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� (Grundskolans kursplaner, 2002, sid. 

29). Malmer (2002) betraktar huvudräkningen som en �konst� och menar att denna färdighet 

är ännu viktigare idag med tanke på att allt fler använder sig av tekniska hjälpmedel. Eleverna 
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måste kunna göra sådana överslag i huvudet att de kan avgöra om svaret de kommit fram till 

är rimligt. 

 

Om eleverna ska kunna bli duktiga huvudräknare krävs en god taluppfattning (Löwing & 

Kilborn, 2003). Detta är något som tar tid att bygga upp men grunden kan man lägga i de 

tidiga åren i skolan genom olika laborativa övningar (Malmer, 1990). Ur Nämnaren (årgång 

22, nr 2, 1995, sid. 23) är följande citat hämtat: 
Med taluppfattning menar vi en persons övergripande förståelse för tal och operationer parat 

med förmåga, färdigheter och lust att använda denna förståelse på olika sätt som underlag för 

beslut och för att utveckla användbara och effektiva strategier för att använda tal och 

operationer. (Malmer, 2002, sid. 108) 

Enligt Löwing och Kilborn (2003) innebär en grundläggande taluppfattning bland annat att 

eleven behärskar: 

• talens ordning, framåt och bakåt 

• talens grannar 

• tiotals-, hundratals, och tusentalsövergångar 

• uppdelning av talen på olika sätt 

I slutet av det femte skolåret skall eleverna �ha en grundläggande taluppfattning som omfattar 

naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform� och i slutet av det nionde skolåret skall 

eleverna �ha utvecklat sin taluppfattning till att även omfatta hela tal och rationella tal i bråk- 

och decimalform� (Grundskolans kursplaner, 2002, sid. 28). 

 

När eleverna i de tidiga skolåren räknar på fingrarna eller tar hjälp av laborativt material är 

det viktigt att läraren har en bra strategi för hur de så småningom ska lära sig utföra samma 

operationer (i huvudet) utan detta material. Elever som har bristande förkunskaper blir ofta 

lotsade förbi problemet längre upp i skolåldern. På detta sätt går de miste om viktigt 

tankearbete där de lär sig välja lämpliga strategier (Löwing & Kilborn, 2003). Genom att 

läraren ställer ett antal frågor till dem kan de komma fram till rätt svar utan att egentligen ha 

förstått. Dessa frågor borde eleverna själva ställa sig när de analyserar problemet (Ahlberg, 

1995). Många elever använder även miniräknaren som kompensation för bristande 

förkunskaper (Löwing & Kilborn, 2003). En anledning till att man lotsar eleverna förbi 

problemet i stället för att hjälpa dem att reparera sina kunskapsluckor är brist på tid (Ahlberg, 

1995). En annan anledning kan, enligt Klewborn, vara att lärare i de senare skolåren saknar 

kunskap om hur man lär ut grunderna i matematik (Sahlin, 1997). Risken är dock stor, att 

eleverna längre fram glömmer vad de lärt sig när de inte gjort kunskapen till sin egen. Många 
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elever med bristande förkunskaper ser inte heller om det svar de kommit fram till är rätt eller 

fel (Löwing & Kilborn, 2003). 

 

Individualisering i skolan innebär ofta att eleverna räknar enskilt och i sin egen takt. Detta 

medför att de sällan får möjlighet att arbeta i grupp och diskutera olika tankeformer (Löwing 

& Kilborn, 2002) Det är emellertid viktigt att eleverna får öva sig i att tala matematik. Denna 

övning hjälper dem sedan att föra en inre dialog när de löser matematiska problem (Löwing & 

Kilborn, 2003). Även Malmer (1990) påpekar att �språket är vårt viktigaste redskap då det 

gäller tänkandet� (Malmer, 1990, sid. 37). Att lära tillsammans måste, enligt henne, få större 

utrymme i undervisningen. Då ges eleverna fler möjligheter att öva upp förmågan att 

formulera och förklara sina tankar, vilket många tycker är svårt, menar hon. �Skolan skall i 

sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att förstå, föra och 

använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt 

förklara och argumentera för sitt tänkande� (Grundskolans kursplaner, 2002, sid. 26). �Skolan 

skall sträva efter att varje elev lär sig utforska, lära och arbeta både självständigt och 

tillsammans med andra� (Lpo94, sid. 11). Vygotsky är en av många forskare som har 

intresserat sig för barns sätt att tänka. Han framhåller förhållandet mellan tanke och språk och 

menar att språket har en stor betydelse för hur elever utvecklar matematiska tankestrukturer. 

Om de hindras i den språkliga utvecklingen kan de få problem med att föra logiska 

resonemang (Malmer, 2002).  

 

Eftersom en stor del av matematiken är kumulativ, d v s den bygger på tidigare inlärd 

kunskap, kan man inte hoppa över vissa delar i ett moment. I så fall är det bättre att begränsa 

antalet nya moment (Löwing & Kilborn, 2002). För de elever som behöver mycket träning är 

det därför angeläget att veta vilka baskunskaper som är nödvändiga och prioritera dessa i 

undervisningen (Malmer, 1992). För många elever betyder dock ordet träning någonting 

tråkigt, men med tydliga mål blir det mer motiverande att träna (jämför med t ex idrott eller 

musik). Det finns många sätt att göra träningen omväxlande och därmed också mer 

stimulerande. Tyvärr har kanske skolan ofta stått för enformig och långtråkig 

färdighetsträning. När man på senare år signalerat att förståelse är viktigare än färdighet är det 

därför inte ovanligt att många helt slutat färdighetsträna. I de tidiga skolåren, när eleverna kan 

räkna på sina fingrar, fungerar detta någorlunda men när talområdet utvidgas och kraven på 

förkunskaper ökar blir det svårare. Detta kan vara en förklaring till att många elever på 

högstadiet och gymnasiet har problem med matematiken idag. Förståelsen är naturligtvis 

viktig men man måste också träna på att utföra det man har förstått (Löwing & Kilborn, 
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2003). Runesson (1999) påpekar att debatten om förståelse kontra färdighetsträning inte är 

något nytt, vilket framgår av följande rader som är ett citat av Velander, 1884: 
Förr frågade man vanligen inte alls hvarför räkningen utfördes på det ena eller det andra viset, - 

och det var alldeles för litet. Nu är man benägen att fråga hvarför så tidigt och så ofta, att frågan 

ej hinner bli ordentligt besvarad, och detta är alldeles för mycket. Lagom måste ligga 

någonstädes mellan de båda ytterligheterna (Runesson, 1999, sid. 89). 

I boken �Baskunnande i matematik� varnar Kilborn för ovanstående polariseringar och 

påpekar att det ena inte behöver utesluta det andra. Han menar i stället att förståelse och 

färdighet är beroende av varandra (Myndigheten för skolutveckling, 2003). 

 

4.6   Kontinuitet i undervisningen 

Kunskapsbrister från de tidiga skolåren kan få långvariga konsekvenser. En del luckor går 

kanske aldrig att reparera. Därför är det viktigt att vi får ett bättre samarbete genom de olika 

skolåren (Malmer, 1992). �Läraren skall samverka med andra lärare i arbetet för att nå 

utbildningsmålen� (Lpo94, sid. 14). Klewborn menar att de som jobbar med de yngre 

eleverna måste ha överblick över hela skolgången och även veta vilka mål de ska uppnå i 

senare skolår. Med en sådan helhetssyn ökar möjligheterna att förebygga de problem som kan 

uppstå längre upp i skolåren (Sahlin, 1997). Enligt Lpo94 skall läraren i den obligatoriska 

skolan ta kontakt med mottagande gymnasieskolor för att utbyta erfarenheter och kunskaper 

med personalen där. 

 

Övergången mellan förskola och grundskola är också ett kritiskt moment i elevernas 

utveckling. En god samverkan här skulle gynna både elever och lärare (Malmer,1990).  

Följande rader är hämtade ur ett citat av Anna Kruse: 
Vi lärarinnor är ofta rätt benägna att tro, att barnen ingenting kunna, när de börja sin skolgång. 

Vi glömma att de redan genomlevt de sex eller sju år, under vilka människan inhämtar sin 

relativt största kunskap om tingen. (Malmer, 1990, sid. 24). 

I Lpo94 tar man upp vikten av att skolan samarbetar med förskolan för att stödja elevernas 

utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. �Läraren skall utbyta kunskaper och 

erfarenheter med personalen i förskolan� (Lpo94, sid. 16). I �Matematik på elevens villkor� 

skriver Fejde om skolans och förskolans olika traditioner när det gäller barns utveckling och 

inlärning. Skolan har en lång tradition av förmedlingspedagogik där eleven uppfattas som 

passiv och läraren är den som förmedlar kunskap. I förskolan stödjer man barnens allsidiga 

utveckling genom att låta dem lösa problem och på så sätt skaffa sig kunskap i t ex den fria 

leken. Även om skolans syn på undervisning har förändrats under de senaste åren bör man 
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vara medveten om skillnaderna i dessa pedagogiska synsätt och hur det kan påverka 

samarbetet mellan förskola och grundskola (Gran m fl, 1998). 

 

Bristande kontinuitet i undervisningen kan leda till att eleverna saknar tillräckliga 

förkunskaper när de ska gå vidare inom ett visst moment. Därför är det nödvändigt att man 

försöker planera undervisningen i ett långsiktigt perspektiv (från förskola till gymnasium). 

Om detta ska vara möjligt är det viktigt att lärarna som undervisar i de olika skolåren är 

överens om när och hur de olika momenten i matematik ska introduceras och behandlas. På 

grund av att skiftande traditioner har styrt utbildningen av lärare i de olika skolåren har man 

varierande syn på undervisning och inlärning. Detta kan vara en anledning till att många 

upplever problem när det gäller en kontinuerlig planering i skolan, trots att viljan finns. Här 

kan de lokala arbetsplanerna vara ett stöd (Löwing & Kilborn 2002). Om undervisningen i 

matematik ska kunna följa en röd tråd är det viktigt att lärarna dokumenterar elevernas 

utveckling. Detta bör påbörjas redan under förskoletiden och sedan följa eleverna genom alla 

skolår (Ljungblad, 2001). Genom kontinuerliga observationer blir både läraren och eleven 

medvetna om vilka eventuella möjligheter och svårigheter som finns. När man sedan, utifrån 

dessa observationer, planerar den fortsatta undervisningen bör man alltid tänka ur ett 

helhetsperspektiv (Malmer, 2002). Löwing och Kilborn (2002) menar att den här typen av 

kunskapsdiagnoser ger ett bra underlag till de lokala arbetsplanerna, där man anger hur 

verksamheten ska utformas för att målen ska förverkligas. 

5   Metod 

5.1   Metodisk ansats 

I vår studie strävar vi efter, att på ett objektivt sätt återge empirin (den erfarenhetsmässiga 

kunskapen) för att sedan med utgångspunkt i teorin logiskt analysera den. Metoden vi valt att 

använda oss av är deskription (beskrivning). Denna metod används ofta för att få svar på 

frågor av allmän art. Metoden är i sig rent empirisk men skälet till att man vill genomföra 

undersökningen kan t ex vara att man vill få fram underlag till att förbättra och utveckla en 

organisation (Ejvegård, 2003). Vår förhoppning är, att resultatet av vår undersökning ska 

kunna utgöra ett underlag till förbättrad bråkundervisning i grundskolan.  

 

Vi har valt att använda oss av både diagnos- och enkätteknik för att få svar på våra 

frågeställningar. Våra respondenter är elever och lärare på gymnasiet. Med enkäter gör 

forskaren en undersökning på en större avgränsad grupp individer med hjälp av ett 

frågeinstrument (Patel & Davidson, 2003). I vårt fall har diagnosen genomförts på en större 
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grupp elever som går första året i gymnasiet. Genom diagnossvaren ville vi få en uppfattning 

om elevernas eventuella brister i bråkräkning. För att få stöd i analysen av resultatet valde vi 

att även göra en enkätundersökning bland lärarna som undervisar dessa elever i matematik. 

Anledningen till att vi valde enkäter i stället för intervjuer var att vi ville använda oss av en 

kvantitativ ansats där vi kunde dra generella slutsatser från respondenternas svar och åsikter 

angående diagnosresultatet. Meningen med intervjuer är att de inte bör standardiseras för 

mycket. Strävar man efter mer standardiserade svar är det bättre att genomföra en liten 

enkätundersökning med t ex 10 respondenter (Ejvegård, 2003). 

 

5.2   Urval 

I vår undersökning består urvalet av elever och lärare på en gymnasieskola i södra Sverige. 

Anledningen till att vi valde just denna skola är att man i den aktuella kommunen arbetar med 

ett projekt kallat �Röda tråden�. På så vis blev vår undersökning mer verklighetsanknuten, 

vilket gjorde att resultatet blev intressant för fler än oss själva. Kommunen består av 31000 

invånare och gymnasieskolan har cirka 1100 elever varav ca 300 går första året. Skolan 

erbjuder för närvarande 12 av de nationella program som finns samt ett specialutformat 

idrottsprogram. Antalet lärare som undervisar förstaårs-eleverna i matematik är 12. Sedan 

Röda-tråden-projektet startade (2001) har kommunen genomfört flera fortbildningsdagar. 

Eftersom vi tidigare inte haft några personliga kontakter med de lärare och elever som ingår i 

undersökningsurvalet, vilket annars kan påverka resultatet, menar vi att generaliserbarheten är 

hög, trots att urvalet endast utgörs av en skola (Johansson och Svedner, 2004). En annan 

anledning till att vi anser oss kunna dra generella slutsatser är, att eleverna i undersökningen 

kommer från olika grundskolor, både i och utanför den aktuella kommunen. Naturligtvis 

måste vi som undersökare ändå visa en viss försiktighet när slutsatser av detta slag dras. 

 

5.3   Genomförande och bearbetning  

Utifrån det aktuella problemet måste vi som undersökaren bestämma tidpunkten för 

undersökningens genomförande (Patel & Davidson, 2003). När första kontakten var tagen 

med den aktuella kommunen stämde vi därför träff med vår kontaktperson i Röda-tråden-

projektet för att diskutera diagnosen. Om undersökaren själv konstruerar frågeformuläret finns 

det risk för att tillförlitligheten i mätinstrumentet blir låg (Ejvegård, 2003). Vi utformade 

bråkdiagnosen tillsammans med vår kontaktperson, vilket vi tror har ökat validiteten i 

undersökningen. Vår tanke var att genom så få uppgifter som möjligt få med en stor del av 

bråkområdet. Vi försökte också variera uppgifterna så att det fanns någon med bild, någon 

med verklighetsanknytning och någon som var rent teoretisk. Vi anser att reliabiliteten i 
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studien är hög eftersom urvalets enda kriterium var att de skulle gå första året på gymnasiet 

(något som inte kan missuppfattas) samt att frågorna i diagnosen inte går att tolka på olika 

sätt. Vår kontaktperson hjälpte oss att distribuera diagnosen till de 12 aktuella lärarna via FC 

(kommunens intranät). Alla som hade tid och möjlighet uppmanades att skriva ut och 

genomföra diagnosen. För att få en god forskningsetik skickade vi samtidigt med ett �brev� 

där vi kortfattat presenterade oss och berättade om vårt syfte med undersökningen. Vi gjorde 

även respondenterna medvetna om att de var anonyma och att de kunde avbryta sin 

medverkan när som helst (Johansson & Svedner 2004). Vi var också noga med att 

elevdiagnoserna skulle vara avidentifierade. 

 

De fick tre veckor på sig att genomföra diagnosen i sina klasser. Under dessa tre veckor 

deltog vi i ett Röda-tråden-möte där vi träffade några utav lärarna och diskuterade vår 

undersökning. Vi påminde även om diagnoserna en gång via FC. Diagnossvaren lämnades i 

en låda på skolan. Hälften av de 300 förstaårs-eleverna (d v s 150 stycken) hann genomföra 

diagnosen, vilket vi ansåg vara ett tillräckligt stort urval för att kunna dra generella slutsatser. 

�Bortfallet� på 150 diagnoser vet vi inte orsaken till. Under bearbetningsfasen upptäckte vi att 

vi borde ha gett tydligare instruktioner när det gäller diagnosens genomförande, som t ex; hur 

lång tid eleverna fick till sitt förfogande, om de fick översätta till decimaltal eller var tvungna 

att räkna med tal i bråkform och vad undersökningens resultat skulle användas till. Enligt 

Johansson och Svedner (2004) bör man som undersökare diskutera noggrannheten i 

mätinstrumentet. Troligen har elevernas förutsättningar varierat något då de skulle genomföra 

bråkdiagnosen, vilket kan ha påverkat undersökningens reliabilitet.  

 

När vi hade rättat diagnoserna och sammanställt resultatet la vi ut det i FC så att alla de 

aktuella lärarna kunde ta del av det. Vi informerade samtidigt om lärarenkäten och bad dem 

meddela oss ifall de inte hade möjlighet att besvara den. För att bättre kunna bedöma 

undersökningens reliabilitet och validitet är det viktigt att respondenterna inte missförstår eller 

saknar några frågeställningar (Johansson och Svedner, 2004). Därför deltog vi även i en 

ämneskonferens där de aktuella lärarna hade möjlighet att ställa frågor angående 

diagnosresultatet och enkäten. Eftersom vi inte fick något återbud skickade vi ut enkäten till 

de 12 lärarna. De fick 11 dagar på sig att besvara den. Vi påminde dem om enkäten två gånger 

via FC. Trots att lärarna, på ett tidigt stadium, visat intresse för vår undersökning var det bara 

två stycken som besvarade enkäten. Enligt vår kontaktperson berodde detta förmodligen på 

tidsbrist. Vi gav dem ytterligare en vecka, för att besvara enkäten, och vi påminde samtidigt 

om hur betydelsefullt deras deltagande var för vår studie. Tyvärr gav detta inget resultat och 
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vi fick nöja oss med två returnerade enkäter. Detta stora bortfall medför att vi inte kan dra 

några generella slutsatser när det gäller lärarenkäten.  

 

6   Resultatredovisning av diagnosen 

Av gymnasieskolans totalt 300 elever i första året är det 150 som deltagit i diagnosen. 

(Diagnosen ligger som bilaga 1.) Följande program är representerade i undersökningen: 33 

elever från NV, 26 elever från SP, 26 elever från TE, 22 elever från BF, 20 elever från BP, 14 

elever från ES, 5 elever från SMI, 3 elever från OP och en elev som ej redovisat program. 

(Förklaring till de olika programförkortningarna ligger som bilaga 3.)  

 

6.1   Kommentarer och förklaringar till diagram och tabeller 

Diagrammen visar resultatet i procent på fråga 1 � 6. Y-axeln visar procenten och X-axeln 

visar fråga 1 � 6. Till varje diagram finns en förklaring av vilket resultat som redovisas. I 

rutan till höger om diagrammen finns beskrivet vad de olika staplarna står för. Efter diagram 1 

och 2 redovisas de olika feltyperna. Siffran till höger i tabellerna visar antalet elever som gjort 

samma typ av fel. Slutligen följer ytterligare några diagram där vi redovisat olika resultat i 

procent på fråga 1 � 6. 

 

6.2   Resultatdiagram 1 � 2  

Diagram 1 visar andelen rätt, andelen fel samt andelen obesvarade frågor. Fråga 1 bestod 

egentligen av två delfrågor. Nästan alla elever har svarat på båda, vilket underlättade 

rättningen. De få elever som endast har besvarat första delfrågan och gjort detta korrekt finns 

under �svarat rätt�. På fråga 2 skulle eleverna både beräkna och förklara. Några elever har ej 

beräknat vad det blir, utan bara förklarat varför det inte kan bli 2/5. Dessa finns under �ej 

svarat�. Alla som gjort en korrekt beräkning finns under �rätt svar� trots att vissa saknar 

förklaring: 
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Diagram 2 visar i vilken utsträckning eleverna har skrivit beräkningar och motiveringar på de 

olika frågorna (vilket de uppmanades att göra). Vi har inte gjort någon skillnad på korrekta 

och felaktiga beräkningar och motiveringar. Cirka hälften av diagnossvaren saknar helt 

beräkningar vilket har gjort det svårt att tolka de olika feltyperna: 

                  

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

1 2 3 4 5 6

skrivit beräkning
motiverat beräkning
motiverat svar

  
6.3   De vanligaste feltyperna 

Det har varit stor variation av feltyper bland diagnossvaren. För att redovisningen av dessa 

ska bli överskådlig har vi valt att kategorisera dem i tabellerna som följer. Flera elever har 

svarat fel, trots korrekt uppställning. Dessa finns under �Räknat fel/slarvfel?� i tabellerna. En 

del svar har inte gått att analysera på grund av att det saknas uträkning eller förklaring. 
  

Fråga 1: Beskriv, med ett bråk, andelen smajlisar. Finns det fler bråk du kan beskriva samma 
andel med?  
Feltyper  Antal 

Problem med del-helhets-begreppet, svarat 1/4 5 

Räknat fel vid förkortning 2 

Blandat in decimaltal eller procent på ett felaktigt sätt 2 

Fel svar, ingen förklaring 1 

 

Fråga 2: 1/2 + 1/3 blir inte 2/5! Beräkna vad det blir och förklara varför det inte kan bli 2/5. 

Feltyper Antal 

Problem med räkneregeln vid addition av bråk. 22 

Fel svar, ingen förklaring. 7 

Ej beräknat vad det blir, trots bra motiveringar. 6 

Bristande tankegång 3 

Räknat fel/slarvfel? 2 

Det vanligaste problemet med räkneregeln är att de bara har förlängt nämnaren när de tagit 
fram minsta gemensamma nämnare. 
 



 18

Fråga 3: En läsk innehåller 1/3 liter. Hur mycket läsk får du om du köper 8 flaskor? 

Feltyper Antal 

Problem med räkneregeln vid multiplikation av bråk 6 

Fel vid omskrivning till blandad form 5 

Omvandlat till decimalform och räknat eller avrundat fel 4 

Räknat fel/slarvfel? 4 

Fel svar, ingen förklaring 3 

Bristande tankegång 1 

Det vanligaste problemet med räkneregeln är att de har multiplicerat både täljaren och 
nämnaren med 8 och svarat 8/24. 
 

Fråga 4: Du vill köpa 8 liter läsk. Hur många flaskor på 1/3 liter behöver du köpa? 

Feltyper Antal 

Fel svar, ingen förklaring 5 

Räknat fel/slarvfel? 4 

Omvandlat till decimaltal på ett felaktigt sätt 3 

Bristande tankegång 3 

Samma svar som på fråga 3, ej läst hela frågan � endast tittat på siffrorna? 3 

 

Fråga 5: Beräkna 2 * 4/9. Förklara ditt resultat. 

Feltyper  Antal 

Problem med räkneregeln vid multiplikation av bråk 29 

Bristande tankegång 6 

Räknat fel/slarvfel? 4 

Omvandlat till decimaltal på ett felaktigt sätt 2 

Fel svar, ingen förklaring 2 

Det absolut vanligaste problemet med räkneregeln är att de har multiplicerat både täljaren och 
nämnaren med 2 och svarat 8/18. 24 elever har gjort detta fel. 
 

Fråga 6: Beräkna 4 / 1/4. Förklara ditt resultat.  

Feltyper Antal 

Bristande tankegång 19 

Fel svar, ingen förklaring 16 

Problem med räkneregeln vid division av bråk 11 

Vänt divisionen fel ¼ /4 5 
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Räknat fel/slarvfel? 1 

De vanligaste problemen med räkneregeln är att de har inverterat fel bråk (svarat 1/16), glömt 
invertera (svarat 1) eller adderat i stället för multiplicerat (svarat 8/2).  
 

 
6.4   Resultatdiagram 3 � 4  

Diagram 3 visar andelen rätt svar på de olika frågorna i förhållande till betyg från skolår 9. 

Av de 150 elever som genomförde diagnosen hade 38 MVG, 46 VG, 55 G och 3 IG. 8 elever 

hade inte angett något av dessa betyg och finns alltså inte med i detta diagram. IG-eleverna 

finns heller inte med i diagrammet eftersom de var så få. En av dessa tre elever har svarat rätt 

på fråga 1 och 4, en har svarat fel på alla frågor och en har svarat att han/hon inte kan något 

av detta: 
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Diagram 4 visar slutligen andelen rätt svar på de olika frågorna i förhållande till 

studieförberedande eller yrkesförberedande program. Till studieföreberedande program har vi 

räknat NV, SP, TE, ES och SMI (sammanlagt 104 elever) och till yrkesförberedande program 

har vi räknat BF, BP och OP (sammanlagt 45 elever). En elev i undersökningen har inte 

uppgett något program och finns därför inte med i detta diagram: 
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7   Resultatredovisning av lärarenkäten  

Här följer en kort sammanställning av svaren ifrån de två returnerade lärarenkäterna. Lärarna 

har gymnasielärarutbildning och de har arbetat 8 respektive 12 år på gymnasiet. (Enkäten 

ligger som bilaga 2.)  

 

Båda lärarna har genomfört diagnosen i sina klasser och de ansåg att tiden som eleverna fick 

till sitt förfogande var tillräcklig, ca 20-25 minuter. En av dem förtydligade sig och menade 

att de elever som hade förståelse för bråkräkning hann med uppgifterna väl medan de elever 

som inte hade tillräckliga kunskaper fick svårt att hinna med. Vid diagnosens genomförande 

var det bara den ene av lärarna som gav instruktion om att eleverna i första hand skulle 

använda bråkform då de räknade uppgifterna medan den andre var osäker på om han/hon 

styrde något alls kring detta. Båda lärarna ansåg att resultatet var som de väntat sig men ingen 

av dem hade motiverat vad de grundade sitt svar på. 

 

Eleverna i undersökningen har inte tillräckliga baskunskaper i bråkräkning, enligt de båda 

lärarna. Viktiga förkunskaper som eleverna bör ha med sig från grundskolan är bland annat att 

de måste känna till att bråktal kan skrivas som andel, proportion eller förhållande och att de 

vet hur man förkortar och förlänger ett bråktal. Andra förkunskaper som är nödvändiga för 

eleverna är att ha kunskap om täljarens och nämnarens betydelse, samt att samma bråk går att 

skriva på flera olika sätt. Dessutom bör de känna till innehållsdivision och förstå sambandet 

mellan 0,5 � 5/10 � 50 %. De ska också kunna använda de fyra räknesätten vid bråkräkning.  

 

Lärarna är osäkra på hur man arbetar i grundskolan men föreslår bland annat att eleverna inte 

använder miniräknaren så mycket utan arbetar mer med överslagsräkning och att de lär sig 

ställa frågorna; är det rimligt, vad händer om? Det behövs kanske mer diskussioner kring 

begrepp samt fler laborationer. De påpekar även att det är viktigt att man jobbar mycket med 

förståelsen.  

 

Som undersökare var vi också intresserade av att få reda på om lärarna ansåg att vi hade 

missat någon viktigt del i undersökningen. En av lärarna saknade diagram där de olika 

skolornas resultat framgick. (Detta önskemål har vi tillgodosett och diagrammen ligger som 

bilaga 4.) 
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8   Analys 

8.1   Resultatanalys fråga 1 - 6 

 
Fråga 1 Denna uppgift hade eleverna lättast för och över 90 procent hade svarat rätt. En 

anledning till det positiva resultatet kan vara att eleverna hade en bild att utgå ifrån när de 

konstruerade bråktalet. Det var dock några elever som hade problem med del-helhets-

begreppet; de fokuserade bara på delarna och glömde bort helheten och svarade 1/4. 

Engstöms (1997) belyser i sin forskning detta problem; att en del elever har svårt att bevara 

helheten när de hanterar delarna. Enligt Malmer (2002) är det viktigt att jobba med helheten 

och delarna redan i de tidiga skolåren för att eleverna så småningom ska lära sig att delarna 

ingår i en helhet och helheten är något man kan dela. Ett av målen som skolan ska sträva mot i 

sin undervisning är, att eleverna ska få en förståelse för och kunna använda proportionalitet. 

(Grundskolans kursplaner, 2000). De flesta eleverna i undersökningen hade detta klart för sig.

    

Fråga 2 Denna uppgift hade eleverna stora bekymmer med och endast hälften av dem svarade 

rätt. Många som svarat fel hade problem med räkneregeln vid addition av bråk och flertalet av 

dessa hade löst uppgiften genom att bara förlänga nämnaren när de tog fram minsta 

gemensamma nämnare. Vi kan här se en koppling till vad Löwing & Kilborn (2003) tar upp 

om vikten av att diskutera innebörden av olika räkneregler med eleverna. Genom samtal och 

laborativa övningar kan man hjälpa eleverna att förstå de olika räknereglerna och göra dem 

till �sina�. Många elever hade också svårt att förklara hur de tänkt och varför svaret de kom 

fram till var rimligt. Här följer några elevers förklaringar till varför 1/2+1/3 inte kan bli 2/5;                   
För att nämnaren inte kan ändras.  Man kan inte �plusa� direkt.  Man måste ha samma bas.  

Några blandade ihop olika begrepp (täljare och nämnare) och flera använde inte matematiskt 

korrekt terminologi (de skrev t.ex. plussar och gångar). Både Malmer (1990) och Löwing & 

Kilborn (2003) tar upp om hur viktigt språket är för vårt tänkande. Elever som saknar en god 

terminologi får lätt problem när de ska beskriva olika strategier som används. Löwing & 

Kilborn (2003) menar, att bristande förkunskaper (t.ex. när det gäller taluppfattning) kan bidra 

till att eleverna inte ser om svaret de kommit fram till är rätt eller fel. Utifrån diagnosresultatet 

har vi tolkat, att de elever som har gjort räkneregeln till �sin� också hade lättare att förklara 

varför svaret 2/5 inte var rimligt. Här följer några exempel;  
Eftersom ½ är 50 % och om du plussar det med 1/3 blir det mer är 40 %. En halv + mindre än en 

halv kan inte bli mindre än en halv.  
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Fråga 3 Denna uppgift innehöll verklighetsförankring, vilket kan ha påverkat andelen rätt 

svar. Det var närmare 70 procent av eleverna som kom fram till rätt lösning. Både Malmer 

(2002) och Runesson (1999) menar, att när eleverna får arbeta med problem som de kan 

relatera till sin vardag ökar förståelsen när det gäller bråkets logik.  En del elever hade 

översatt bråktalet till decimaltal och svarat i decimalform i stället. Engström (1997) tar upp 

problematiken med att många skolor idag ersätter tal i bråkform med decimaltal. Utifrån 

diagnosresultatet har vi tolkat att eleverna inte visade någon större säkerhet med decimaltal än 

med bråktal. Detta stämmer överens med resultatet i Padbergs undersökning (1989) som 

visade att eleverna inte presterade bättre med decimaltal än med bråktal. Löwing och Kilborn 

(2003) menar, att eleverna får lättare att hantera decimaltal om de känner till reglerna för 

räkning med tal i bråkform. De poängterar också hur viktigt det är att vi uttalar decimaltalen 

korrekt, t.ex. 2 hela och 11 hundradelar i stället för 2 komma 11. Detta kan kopplas till 

Padbergs åsikt om att eleverna bör arbeta parallellt med decimaltal och tal i bråkform. 

 

Fråga 4 Även i denna uppgift fanns text som gjorde att eleverna kunde översätta problemet 

till sin vardag, vilket kanske bidrog till att mer än 70 procent av eleverna svarade rätt. Felen 

eleverna gjorde bestod i första hand av räknefel. En orsak kanske kan vara att många elever 

idag använder sig utav miniräknare i matematikundervisningen, vilket inte var tillåtet på 

diagnosen. Löwing och Kilborn (2003) menar att huvudräkning är en nödvändig kunskap för 

att klara en mer avancerad matematik. Elever som har brister i sin taluppfattning får problem 

med huvudräkningen. Många elever använder miniräknaren som en kompensation för 

bristande förkunskaper. Malmer (2002) är av samma åsikt som Löwing och Kilborn och 

påpekar hur viktigt det är att eleverna behärskar överslagsräkning för att kunna avgöra om 

svaret de kommit fram till på miniräknaren är rimligt. Ett av målen som eleverna skall ha 

uppnått i slutet av det nionde skolåret är att �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� (Grundskolans kursplaner, 2002, sid. 29)  

 

Fråga 5 Denna uppgift var av samma slag som fråga 3, men här saknades 

verklighetsanknytning. Detta kan vara en avgörande orsak till att nästan hälften av eleverna 

inte klarade uppgiften. Enligt Anderberg (1992) räcker det inte med att elever, som studerar 

vidare på gymnasiet, har förståelse för bråkbegreppet; de måste även kunna räkna med tal i 

bråkform. I Lpo94 står att skolan skall förmedla kunskaper som ger en god grund för fortsatt 
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utbildning. Det som eleverna hade störst problem med var räkneregeln vid multiplikation av 

bråk. Här följer några elevers förklaringar till beräkningen av 2 * 4/9;  
Man förkortar så mycket som möjligt. 2/1 blir 1 när man �deviderar� med 2. Om man 

multiplicerar, vänder man talet och avrundar, eller så avrundar man bara. Omvandla 2 hela till 

niondelar och multiplicera.  

De flesta som svarat fel hade multiplicerat både täljaren och nämnaren med 2. Detta kan 

förklaras med att eleverna har svårt att tolka tal i bråkform samt att de saknar grundläggande 

förkunskaper i taluppfattning. Löwing & Kilborn (2002) skriver om just detta, att en stor del 

av matematiken bygger på tidigare inlärd kunskap, vilket gör att det inte går att hoppa över 

eller lotsa eleverna förbi vissa moment. Enligt Grundskolans kursplaner (2002) skall eleverna 

i slutet av det nionde skolåret �ha utvecklat sin taluppfattning till att även omfatta hela tal och 

rationella tal i bråk- och decimalform�. Här följer några förklaringar från elever som hade 

beräknat uppgiften korrekt och som troligen har en förståelse för räkneregeln och en god 

taluppfattning;  
2 * 4/9 är lika med 4/9 + 4/9 = 8/9. Du måste gånga det ena bara annars har du lika mycket ändå. 

8/9 är dubbelt så stort som 4/9.  

 

Fråga 6 Av undersökningens sex frågor var det denna uppgift som eleverna hade störst 

problem med. Endast en tredjedel av eleverna hade svarat rätt. Kanske det kan förklaras med 

att eleverna inte kunde relatera problemet till verkligheten. När vi jämför med fråga 4, som 

var av samma slag men med verklighetsanknytning, skiljer sig resultatet markant. En annan 

orsak kanske kan vara att eleverna saknar baskunskaper i bråkräkning. Räkneregeln för 

division av bråk ställde till stora problem och när eleverna inte hade något att relatera till blev 

tankegångarna bristfälliga. Här följer några elevers förklaringar till denna uppgift, där de 

skulle beräkna och förklara sitt resultat av 4/1/4;  
Förminskningen är för stor. En fjärdedel av 4 är 1. Det blir 16/4, det går 16/4 i 4 hela och en 

fjärdedel. ¼ går 4 ggr i 4 helt enkelt! ¼ är mindre än 1 och därmed är nämnaren större än 

täljaren. Omvandla 4 hela och dividera.  

En del av de problem som eleverna hade med denna uppgift kan vi relatera till Löwings och 

Kilborns tankar (2002) om delnings- och innehållsdivision. Elever som inte behärskar dessa 

båda sätt att uppfatta division på får problem när de ska räkna med bråk- och decimaltal, 

enligt dem. De poängterar hur viktigt det är att man redan i de tidiga skolåren bygger upp 

lämpliga tankegångar som eleverna har nytta av i ett längre perspektiv. I Lpo 94 står det att 

skolan ansvarar för att varje elev efter grundskolan ska behärska grundläggande matematiska 

färdigheter och att de kan tillämpa dem i vardagslivet. Här följer några förklaringar från 
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elever som hade beräknat uppgiften korrekt och som troligen har en förståelse för 

räkneregeln;  
Någonting dividerat med ett tal mindre än 1 blir alltid större. Det behövs 16 st ¼ för att få 4 dvs. 

¼ går upp 16 ggr i 4. När man använder division tar man och vänder på nämnaren och 

multiplicerar. 

 

8.2 Sammanfattande analys av resultatet 

När vi kopplat analysen till den teoretiska bakgrunden har vi sett flera tydliga samband när det 

gäller elevernas grundläggande kunskaper i matematik. Många elever i undersökningen 

saknar tillräckliga baskunskaper när det gäller bråkräkning. Detta har även lärarna i 

enkätundersökningen signalerat. Att komma ihåg och hålla isär de olika reglerna vid räkning 

med tal i bråkform har vållat störst bekymmer bland eleverna. Många har även svårt att 

förklara och motivera sina tankegångar. Några få elever har kommenterat att de är osäkra på 

om svaret de kommit fram till är rätt men flertalet elever har inte reflekterat över svarets 

rimlighet. Detta kan kopplas till Vygotskys tankar om hur viktigt språket är för att eleverna 

ska kunna utveckla matematiska tankestrukturer och föra logiska resonemang.  �Skolan skall i 

sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att förstå, föra och 

använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt 

förklara och argumentera för sitt tänkande� (Grundskolans kursplaner, 2002, sid. 26). I 

undersökningen är det fler elever som motiverat beräkningarna (hur de gjort) än som 

motiverat svaret (hur de tänkt, om svaret är rimligt).  

 

Utifrån resultatet på diagnosen har vi tolkat att det främst är elever med betyget G från skolår 

9 som har ovanstående problem. Dessa elever har i första hand valt yrkesförberedande 

program medan elever med VG och MVG från skolår 9 i större utsträckning valt 

studieförberedande program. Detta kan jämföras med A-kursprovet i matematik som visar att 

resultaten varierar mycket mellan olika program och där BF och OP har de sämsta resultaten 

(NCM-rapport 2001:1). I Lpo 94 står att skolan skall förmedla nödvändig kunskap för varje 

individ och dessutom ska de ge eleverna en god grund för den fortsatta utbildningen. Under 

mål att sträva mot står att skolan ska ge tillräckliga kunskaper och erfarenheter till eleverna 

för deras fortsatta utbildning och yrkesinriktning.   
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9   Resultat- och metoddiskussion 

Enligt en lägesbeskrivning av svensk matematikutbildning (NCM-RAPPORT 2001:1) får  

många elever i gymnasieskolan inte godkänt på A-kursprovet i matematik. Det är stor 

variation på resultatet mellan de olika programmen och elever på barn- och fritidsprogrammet 

samt omvårdnadsprogrammet presterar sämst, enligt rapporten. I vår undersökning ville vi ta 

reda på om gymnasieelever, som går första året, har tillräckliga baskunskaper för att klara 

räkning med tal i bråkform. Resultatet av vår studie visade sig stämma väl överens med 

ovanstående lägesbeskrivning. Många elever i undersökningen saknade tillräckliga 

baskunskaper för att klara bråkräkning och variationen mellan de olika programmen var stor; 

elever på yrkesförberedande program presterade betydligt sämre än elever på 

studieförberedande program. NCM:s rapport påpekar också att många elever presterar bättre 

på uppgifter med matematisk verklighetsanknytning än på matematikuppgifter som testar 

olika färdigheter utan direkt koppling till praktiska tillämpningar. Också i vår studie kunde vi 

se, att de uppgifter som saknade verklighetsanknytning ställde till störst problem för eleverna. 

Beror elevernas brister på att kraven är för höga när de kommer till gymnasiet eller har lärare 

på grund- och gymnasieskolan olika syn på vad baskunskaper är och vad eleverna bör kunna 

för att få godkänt i matematik? 

 

Att definiera begreppet baskunskaper är inte någon lätt uppgift. Det som ansågs vara 

grundläggande färdigheter i matematik för 25 år sedan har idag omprioriterats, eftersom 

samhället hela tiden förändras och därmed också kraven på vad var och en behöver kunna. 

Idag fortsätter de flesta elever att studera på gymnasiet efter grundskolan vilket gör att i 

princip alla behöver ha tillräckliga baskunskaper i matematik för att klara fortsatt utbildning. 

Under mål att uppnå i grundskolan står att �skolan ansvarar för att varje elev efter 

genomgången grundskola behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa 

det i vardagslivet�. Det är först under mål att sträva mot som man tar upp grundläggande 

kunskaper för fortsatt utbildning (Lpo94, sid. 12). I vår undersökning var det främst elever 

med betyget G från skolår 9 som visade brister när det gäller baskunskaper i bråkräkning. 

Uppgifterna med vardagsanknytning klarade de däremot bättre. Kan detta bero på att man i 

grundskolan uppfattar uppnåendemålen som en norm och att strävansmålen endast är till för 

en liten del av eleverna? Enligt Myndigheten för skolutveckling (2003) kan sådana 

minimikrav leda till lägre förväntningar och sämre kunskaper.  
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I kontakten med olika lärare under studiens gång har vi förstått att samverkan mellan skolorna 

är bristfällig. Detta gäller såväl inom grundskolan som mellan grundskolan och gymnasiet. 

Dokumentation av elevernas utveckling, bättre kommunikation och tydligare mål för 

verksamheten är nödvändigt för att elevernas kunskaper skall fungera i ett långsiktigt 

perspektiv, tror vi. En av lärarna gav ett bra exempel på detta när hon berättade om följande 

undervisningssituation i skolår 7: Eleverna skulle dividera med tal mindre än 1 och en av dem 

protesterade högljutt över att svaret måste vara fel. �Min fröken har sagt att när man dividerar 

blir svaret alltid mindre.� Det tog lång tid att övertyga eleven om att så inte alltid var fallet. 

Av denna anledning är det viktigt att lärare som jobbar i de tidiga skolåren hjälper eleverna att 

bygga upp utvecklingsbara tankeformer som är gångbara även i en framtida undervisning. Hur 

kommunikationen fungerar mellan olika skolår samt vad lärarna i de tidiga skolåren har för 

kunskap om elevernas fortsatta matematikutbildning vore därför intressant att forska vidare 

om.  

 

Både utifrån litteraturen vi läst och genom gymnasielärarnas enkätsvar har vi förstått att det 

finns mycket som grundskolans lärare kan göra för att eleverna lättare ska kunna tillägna sig 

undervisningen i bråkräkning på gymnasiet. Många elever i undersökningen visade brister i 

grundläggande färdigheter som till exempel taluppfattning och överslagsräkning. Att komma 

ihåg och hålla isär de olika reglerna vid räkning med tal i bråkform ställde till mest problem. 

Detta tror vi kan bero på att många elever lärt sig räknereglerna utantill, utan att kanske 

egentligen ha förstått. En annan anledning kan vara att eleverna har fått för lite 

färdighetsträning och därmed glömt bort vad de lärt sig. Några elever i undersökningen 

påpekade just detta, att de inte kom ihåg hur man gjorde eftersom det var ett tag sedan de 

räknade med bråk. En anledning till att de fått för lite färdighetsträning i bråkräkning är 

kanske att många idag översätter bråktal till decimalform. En annan viktig färdighet som 

flertalet elever hade problem med var förmågan att skriftligt argumentera för sitt tänkande. 

Anledningen till att vi bad eleverna förklara sina beräkningar och motivera sina svar var att vi 

lättare skulle kunna bilda oss en uppfattning om vad de eventuella bristerna berodde på. Det 

visade sig emellertid att många elever hade svårt att förklarar sina tankegångar. En bidragande 

orsak tror vi kan vara att eleverna idag arbetar för mycket individuellt och för lite i grupp. 

Eleverna får då för lite övning i att tala matematik, något som påverkar deras inre dialog när 

de ska lösa matematiska problem. Samma lärare gav ett bra exempel ur verkligheten även här: 

Efter första lektionen i skolår 7 var det flera elever som kom fram till henne och sa att det var 

så roligt med en �riktig� mattelektion. När hon såg lite oförstående ut förklarade de att de 

aldrig haft det tidigare utan alla brukade räkna enskilt, i sin egen bok. Enligt grundskolans 
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kursplaner skall skolan sträva efter att eleverna lär sig att både muntligt och skriftligt förklara 

hur de tänker. Enligt Malmer (2002) är ju Vygotsky en av många forskare som framhåller 

förhållandet mellan tanke och språk och vi tror, i enlighet med hans teorier, att språket har 

stor betydelse för hur eleverna utvecklar fungerande tankestrukturer. Därför är det viktigt att 

vi inte glömmer bort denna strävan i undervisningen. 

 

Naturligtvis är det viktigt att vi tolkar resultatet i undersökningen med viss försiktighet, 

framförallt när det gäller elevernas faktiska kunskaper. I diagnosen har vi balanserat mellan 

god validitet (att vi verkligen har med frågor som undersöker det vi har avsett) och god 

reliabilitet (att svaren vi fått har hög tillförlitlighet). Kanske hade vi behövt ha med fler frågor 

för att täcka hela bråkområdet och därmed öka validiteten. Anledningen till att vi begränsade 

antalet frågor var att eleverna inte skulle hinna tröttna, vilket hade påverkat reliabiliteten 

negativt. Trots detta var det ändå några elever i undersökningen som inte orkade svara på alla 

frågor eller skriva beräkningar och motiveringar. Eftersom resultatet överensstämmer med 

nationella undersökningar anser vi dock att undersökningens reliabilitet troligen är ganska 

hög. Att så få lärare besvarade enkäten har vi svårt att finna en förklaring till. Vår 

kontaktperson var också förvånad över det låga deltagandet men trodde att det kunde bero på 

tidsbrist. Eftersom lärarna faktiskt visade intresse i början av undersökningen kanske denna 

teori stämmer. Hade vi anat att bortfallsrisken var så stor skulle vi ha skickat ut enkäten till 

fler lärare, till exempel till dem som undervisar elever i skolår 7-9. Detta hade även kunnat bli 

en intressant jämförelse, vilket då också hade påverkat undersökningens syfte. Vi kunde 

naturligtvis ha intervjuat några utav lärarna i stället men eftersom vår kontaktperson trodde att 

vi skulle få ut mer av en enkät till alla valde vi denna teknik. På grund av det stora bortfallet 

var det svårt att dra några generella slutsatser som vi sedan kunde koppla till vår egen analys 

av resultatet på diagnosen. Eftersom huvudsyftet med enkäten var att få hjälp med analysen av 

diagnosresultatet har det låga deltagande inte påverkat själva undersökningen i någon större 

utsträckning.  

 

Vi tycker att studien har varit intressant att göra eftersom den visar hur viktigt det är att alla 

som undervisar i de tidiga skolåren lägger en bra grund för elevernas kunskaper i matematik. 

Att planera undervisningen utifrån vilka baskunskaper eleverna behöver är ingen lätt uppgift 

eftersom de olika styrdokumenten inte innehåller några konkreta råd om hur detta ska gå till 

(Löwing & Kilborn, 2002). Att många lärare utgår från olika läromedel när de planerar sin 

undervisning är därför inte så konstigt, tycker vi. Att undersöka hur lärare i de olika skolåren 
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tolkar baskunskapsmålen i styrdokumenten samt hur mycket läromedlen styr när det gäller 

baskunskapsundervisningen skulle också vara intressant att forska vidare om.  

 

Löwing och Kilborn (2002) tar upp problematiken med hur lärarnas skiftande 

utbildningsbakgrund kan påverka undervisningen och elevernas utveckling. Vår erfarenhet är 

att lärarutbildningen inte alltid motsvarar verkligheten och att framförallt nyutexaminerade 

lärare i de tidiga skolåren ibland saknar tillräcklig kompetens för att undervisa i basämnena 

svenska och matematik. En väl genomarbetad lokal arbetsplan som beskriver hur målen ska 

nås tror vi är ett bra stöd för den enskilde läraren, inte minst i arbetet med att skriva 

individuella utvecklingsplaner. Lärare med olika utbildningsbakgrund får då möjlighet att 

diskutera kunskapsbegreppet och gemensamt hitta former för undervisningen av 

baskunskaper. Ensam är inte alltid stark! Många i dagens skola klagar på tidsbrist (så även 

lärarna i vår enkätundersökning). Vi tror att man har igen den tid man lägger ner på att skriva 

en lokal arbetsplan och att det är väl investerade timmar, inte minst för eleverna.  

 

Vi vill avsluta vår diskussion med några tänkvärda rader man kan koppla till undervisning ur 

ett röda-tråden-perspektiv: �Den som inte vill se framåt eller bakåt � får se upp� (Swärd, 

2005, sid. 33). 
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   Bilaga 1 
 
BRÅK:   
Program: _______    Betyg åk 9:  _______   
 
På vilken skola gick du högstadiet? _________________________ 
 
OBS! Ingen räknare!    
Skriv beräkningar och motiveringar på papperet! (använd baksidan om det behövs!) 

 
1. Beskriv, med ett bråk, andelen smajlisar.  
    Finns det fler bråk du kan beskriva samma andel med? 

  
 

2. 
3
1

2
1 +   blir inte 

5
2   ! 

    Beräkna vad det blir och förklara varför det inte kan bli 
5
2 . 

 
 
3. En läsk innehåller 

3
1  liter. Hur mycket läsk får du om du köper 8 flaskor? 

 
 
4. Du vill köpa 8 liter läsk. Hur många flaskor på 

3
1  liter behöver du köpa? 

 
 
5.  Beräkna 

9
42 ⋅     Förklara ditt resultat.   

 
 
 
6.  Beräkna 4 / 

4
1 Förklara ditt resultat. 
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Bilaga 2 
 

Enkätfrågor till lärare som undervisar i matematik, första året på 
gymnasiet, med anledning av resultatet på diagnosen om tal i bråkform. 
 

1. I vilken utsträckning stämmer resultatet på diagnosen överens med dina 
förväntningar? Ringa in den siffra som stämmer bäst överens med din uppfattning. 

 
    0         1         2         3         4        5         6           7         8         9         10 
Mycket sämre                                     Som väntat                                            Mycket bättre 
   än väntat                                                                                                           än väntat 
 
Motivering:____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
2. Vilka förkunskaper i bråkräkning anser du att eleverna behöver ha för att 
klara A-kursen på gymnasiet? Sammanfatta och motivera. Använd ev. baksidan. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
3a. Anser du att eleverna i undersökningen har tillräckliga baskunskaper i 
bråkräkning?           JA                                  NEJ  
  
3b. Om du svarat nej, vilka är bristerna? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
3c. Om brister finns, kan du ge förslag på hur grundskolan, genom sin 
undervisning i de olika skolåren, skulle kunna förbättra elevernas 
baskunskaper i bråkräkning? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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4a. Har vi missat någon viktig del i undersökningen? I så fall vilken? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
4b. Är det något annat angående diagnosen eller resultatet som du vill ta 
upp? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
5. Vilken utbildning har du och hur många år har du jobbat som lärare? 
(Precisera antal år på gymnasiet.) 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
6a. Har du genomfört diagnosen i någon av dina klasser? ________________ 
 
6b. Om du svarat ja, hur lång tid fick eleverna på sig? Har du någon 
uppfattning om i vilken utsträckning eleverna upplevde att de fick tillräckligt 
med tid?  
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
6c. Hur presenterade du diagnosen för eleverna? Tilläts eleverna svara i 
decimalform eller var de tvungna att använda bråkform? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 

 

Förklaringar till de olika programförkortningarna 

NV = Naturvetenskapliga programmet 
SP = Samhällsvetenskapliga programmet 
TE = Tekniska programmet 
BF = Barn- och fritidsprogrammet 
BP = Byggprogrammet 
ES = Estetiska programmet 
SMI = Idrottsprogrammet 
OP = Omvårdnadsprogrammet 
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Bilaga 4 
 

Diagram 5 visar andelen rätt svar på de olika frågorna i förhållande till vilken grundskola 

eleverna gick i på högstadiet. Skola 1-3 ligger i den aktuella kommunen. Från skola 1 deltog 

57 elever, från skola 2 deltog 49 elever och från skola 3 deltog 18 elever. 26 elever kom från 

skolor utanför den aktuella kommunen.  

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6

Skola 1
Skola 2
Skola 3
Annan skola

  
Betygsfördelningen bland eleverna från de olika skolorna är följande: 

Skola 1: Bland 57 elever fanns 6 MVG, 19 VG, 29 G och 3? 

Skola 2: Bland 49 elever fanns 22 MVG, 15 VG, 11 G och 1 IG. 

Skola 3: Bland 18 elever fanns  5 MVG, 7 VG, 4 G och 2? 

Annan skola: Bland 26 elever fanns 5 MVG, 5 VG, 11 G, 2 IG och 3? 

 

Diagram 6 a � d visar andelen rätt svar i förhållande till betyg från skolår 9, skola för skola. 

De elever som inte angett något av nedanstående betyg (samt elever med IG) finns inte med i 

diagrammen: 

 

6a Skola 1 (29G, 19VG och 6MVG):              6b Skola 2 (11G, 15VG och 22MVG): 
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6c Skola 3 (4G, 7VG och 5 MVG):                        6d Annan skola (11G, 5VG och 5MVG): 
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