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Angående förhållandet mellan
utantillkunskap och förståelse

Anna Bååth & Alexander Syding

Sammanfattning: En undersökning genomfördes för att studera sambandet mellan elevernas
förmåga att utföra de korrekta operationerna och den underliggande förståelsen för de
matematiska koncepten. En kvalitativ studie med intervjuer av sex elever från vuxenutbildningen
(fem från grundvux och en från komvux) genomfördes, och intervjuerna analyserades enligt
APOS-teorin (Action-Process-Object-Schema). Specifikt undersöktes elevernas färdighet och
förståelse när det gällde räkning med bråktal, ett område inom grundskolematematiken
som är bekant för att vara utmanande för elever. En kodning gjordes i sju kategorier med
avseende på elevernas förståelse och generella syn på matematikinlärningen. Flera elever gav
svaret “det är en matematisk regel” istället för att förklara sin uträkning. Analysen
indikerade att det var lättare att genomföra korrekta beräkningar med bråk om man också
förstod operationerna man använde sig utav.
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Förord
Idén till examensarbetet härstammar från båda författarnas reflektioner från den
verksamhetsförlagda utbildningen. Det ledde till samtal som slutligen resulterade i detta
examensarbete. Under processen har vi valt olika områden att sätta oss in i. Till exempel
har Bååth genomfört intervjuerna och Syding transkriberat dem. Det teoretiska ramverket,
och den efter arbetet följande diskussionen, är framskrivna av oss båda.

Vi vill tacka, handledare, kursansvarig och kurskamrater. Utan er hade inte nedanstående
examensarbete blivit vad det är.

Introduktion
Att undervisa på ett sätt som fokuserar på djupinlärning, förståelse och förmåga till diskussion
och problemlösning ställs ofta i motsatsförhållande till undervisning som fokuserar på
utantillinlärning. Med utantillinlärning eller “recept” avses en matematisk algoritm som kan
utföras för att få rätt svar på ett prov eller en uppgift utan någon förklaring eller förståelse för
varför algoritmen fungerar. Ett exempel ärmultiplikation av bråk, där man kan memorera att
täljaren ska multipliceras med täljaren, och att nämnaren ska multipliceras med nämnaren. Man
kan lära sig regeln helt utan att förstå varför den fungerar eller varför den lyder som den gör.

Utöver reglerna för fyra räknesätten på reella tal så innehåller grundläggande matematik talrika
satser och metoder som kan vara svåra att memorera. Att ha en grundläggande förståelse för
metoderna borde kunna vara ett sätt att konstruera metoden efter eget huvud om minnet sviker.
Det är lättare att minnas en textrad om den är skriven på ett språk man förstår. På samma sätt är
det lättare att komma ihåg att räknereglerna för exempelvis bråk om man har en
grundläggande känsla för att ett bråk är en del av en helhet till exempel.

Det finns en tendens bland lärare att hemfalla till att undervisa receptet snarare än den
underliggande förståelsen. Speciellt när det gäller lågpresterande elever. Det är lätt att
hemfalla åt att lära ut regel när eleverna inte med en gång förstår den bakomliggande
orsaken att regeln existerar. Men det finns potentiella problem med en undervisning som satt
detta i system, då även ett gott minne förr eller senare är otillräckligt. Om eleverna saknar
förståelse men har memorerat ett visst antal procedurer och operationer består risken att de börjar
blanda ihop operationerna. De kan inte avgöra om uträkningarna eller svaret är rimligt.

Med det sagt är det inte självklart att minnet, eller förmågan att minnas receptet, inte är viktigt.
Komplex problemlösning kräver lösning av delproblem, och att kunna hålla åtminstone delar av
dessa i minnet. Det finns dock en distinktion att göra mellan det arbetsminne som gör det möjligt
att arbeta med ett problem, och den utantillkunskap vi avser med att ha memorerat ett recept.

Målet med detta arbete är att utreda sambandet mellan förståelsen för matematik och
förmågan att minnas “recepten” för att lösa uppgifter. Skolmatematiken är ett stort område
och det blir alltså nödvändigt med någon sorts avgränsning. Vi har valt att fokusera på
bråkräkning eftersom det är en viktig grundbult i aritmetiken bortom heltalen. Det finns
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även en klar intuitiv tolkning av den bakomliggande matematiken som går att ställa i
relation till eventuella räkneoperationer som genomförs på bråken. Det finns en koppling
mellan att skära en pizza i fyra lika delar och ta en av dem, och att multiplicera ett tal med
en fjärdedel.

Syfte
Examensarbetets syfte är att undersöka relationen mellan förståelsen och förmågan att
genomföra räkneprocedurer på ett riktigt sätt. Vilka åtgärder som skulle vara lämpliga för
elever som visat låg förmåga inom området bråkräkning ligger utanför uppsatsens omfång.
Vi har valt att begränsa undersökningen till relationen mellan korrekt utförande av
operationer på bråktal och underliggande förståelse.

I detta arbete svarar vi på följande frågor:
● I vilken utsträckning förstår eleverna i undersökningen grundläggande bråkräkning?
● I vilken utsträckning finns det ett samband mellan elevernas förmåga att förstå

bråkräkning och deras förmåga att korrekt genomföra uträkningar?

Teoretisk bakgrund
Att memorera ett matematiskt recept är en fråga om utantillkunskap. Det handlar om att
sekventiellt utföra en algoritm man har lärt sig på förhand. Stor kritik har riktats mot den formen
av undervisning (O’Brien, 1999). Det finns mycket motstånd mot nya undervisningsmetoder
som lägger fokus på elevers egna självständiga tänkande, och deras kreativa strategier. Det gör
elever till passiva mottagare av inerta fakta snarare än till aktiva deltagare i en lärandeprocess där
innehållet har mening och är överförbar till olika situationer (O’Brien, 1999).

Ett stort fokus på utantillkunskaper skulle till och med kunna vara direkt skadligt (O’Brien,
1999, Parker, 2015). Framförallt för undervisningssituationer där fokus ligger på memorering
tillsammans med krav på snabbhet och prov under tryck. Parker (2015) hänvisar till resultat som
indikerar att i synnerhet tidspress är menligt för arbetsminnet. På det sättet tycks Parker
indirektmedge att det finns något viktigt med minnet och att minnas.

Mayer (2002) menar att utbildning skall innehålla såväl retention som transfer, dvs så väl minne
som förmåga att tillämpa sin kunskap på ett nytt problem. Att länge minnas det man kan
underlättas av en god förståelse av ämnet, mycket likt hur överföringen av kunskapen till nya
problem underlättas av förståelsen.

Man talar ofta om att länder som följer den Konfucianska utbildningstraditionen fokuserar på
utantillinlärning med stor framgång enligt PISA (OECD PISA, 2019). Tan (2015) nyanserar detta
och leder i bevis att det inte bara finns ett fokus på goda utantillkunskaper, utan att det inom
denna tradition också är viktigt att kunna recitera faktakunskaper med god förståelse.
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Fredriksson (2014) fann att matematisk problemlösning genom flertalet läroplaner har åtnjutit en
framträdande roll inom matematikundervisningen. Om målet med matematikundervisning inte är
att lösa problem, så är det åtminstone meningen att man skall kunna lösa problem.
Problemlösning är även en av de förmågor som enligt nuvarande läroplan skall utvecklas av
eleven (Skolverket, 2019).Matematiskt minne har även beskrivits som viktigt för
problemlösning (Szabo, 2013).

Enligt Li m.fl. (2016) så hör utantillärande (rote learning) till en lägre föreställning (conception)
om hur man lär sig naturvetenskap (Conceptions of Learning Science, COLS). Till de högre
föreställningarna hör bland annat att öka kunskapen och att förstå. Däremot kunde elever med en
högre föreställning av naturvetenskapligt lärande (higher-level COLS) fortfarande använda
utantillärande (rote learning) som ett steg mot målet att nå en djupare förståelse.

Lis studie visade även att studenternas metod att lära sig naturvetenskap (Student Approaches
to Learning, SAL) är avgörande för resultatet (Li m.fl, 2016). Det finns ytliga och djupa
strategier. Den ytliga strategin är utantillinlärning och den är kopplad till elevernas önskan att
klara prov.

Flerspråkighet
En stor andel av eleverna i studien hade inte svenska sommodersmål. På vilket sätt ett
flerspråkigt klassrum påverkar undervisningen och den matematiska diskursen är en stor
och svår fråga. Vi kommer att begränsa diskussionen till de delområden som är nödvändiga
för att diskutera och förstå våra egna resultat.

Norén (2010) slog fast att klassrummets diskurser bidrar till flerspråkiga elevers
identitetsbildning. En förståelse för detta förlopp kan användas för att ge eleven agens i
bildandet av sin identitet. En annan slutsats Norén drar är att lärare som vill skapa en
social relation till de flerspråkiga eleverna, och är intresserade av reformorienterad
matematikundervisning, bidrar till elevernas lärande i matematik.

Det kan finnas goda skäl till att skoluppgifter blir svåra när orden i uppgiftstexten inte är
lätt begripliga. Norén och Petersson (2017) genomförde en studie där utländska elever i
svensk skola ombads halvera bråk. På så sätt kunde man, genom att se om nämnare, täljare
eller helheten halverats eller inte, identifiera om det var språkförståelsen eller
matematikförståelsen som brast. Studien fann att det är viktigt att differentiera
undervisningen beroende på om det rör sig om nyanlända elever eller elever som befunnit
sig i svensk skola ett längre tag.

Adler (2002) karaktäriserar den flerspråkiga undervisningen med tre dilemman:
Kodväxling, mediering, transparens. Det förstnämnda, kodväxling, hänvisar till dilemmat
rörande huruvida lärare skall ta till ett språk eleverna behärskar bättre i en situation där
matematik är det som skall undervisas. Adlers forskning är gjord i Sydafrika, och det är där
vanligt att undervisningen sker på engelska, trots att det inte är elevernas förstaspråk. Det
kan därmed vara behändigt för en lärare som behärskar elevens modersmål att avvika från
målet att undervisa på engelska till förmån för att nå frammed det matematiska budskapet.
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Bråk i skolundervisningen
Bråkräkning kan vara en av de svårare och viktigare sakerna som görs i grundskolan.
Bailey, Hoard, Nugent och Geary (2012) slog fast att bråkkunskaperna i sjunde klass
kommer att utgöra en stark prediktor för framtida resultat i matematikämnet, även efter
att man kontrollerat för andra faktorer.

Nagy (2019) har i en kvalitativ studie inriktad på grundskolan funnit att det allra viktigaste
inte nödvändigtvis är att framgångsrikt inventera vad eleverna inte än förstår, utan snarare
att bilda sig en god uppfattning om hur eleverna för närvarande förstår bråk. Att sätta sig in
i sättet elever tänker bidrar till lärarens möjligheter att skapa ny kunskap hos eleven.

Passolunghi, Shadee & Vecelloni (2006) fann i en stor studie utförd på skolbarn över en
period på över sex år att en stark räkneförmåga och gott arbetsminne var prediktivt för
elevernas benägenhet att tillgodogöra sig matematikundervisningen senare i skolan. Deras
undersökning pekade på att det finns en uppsättning grundläggande kognitiva förmågor
som underlättar undervisningen.

Tsung-Lung, T- & Hui-Chuan, L. (2017) rekommenderar efter en genomgång teoretiskt och
empiriskt bakgrundsmaterial ett ramverk i fem dimesioner för framgångsrik
bråkundervisning. Den första gäller representationsformer för bråk: Delen-det hela, kvoter,
operator, ration och mått. Den andra dimensioner handlar om att förstå att bråk kan vara
lika stora trots att de använder andra siffror. Den tredje dimensionen gäller att hitta ett flyt
i de matematiska procedurerna och att uppnå en konceptuell förståelse för
bråkoperationer. Den fjärde dimensionen gäller relationen mellan bråk, decimalbråk och
procentandelar. Den femte dimensionen gäller övergången mellan olika former av
representationer av bråk.

Genom att alltså på så vis alltid relatera de olika områdena inommatematikundervisningen
som har med bråk att göra till varann så skall eleven nå förutsättningar för en helhetssyn
och en djupare förståelse för bråkbegreppet.

APOS

APOS är en konstruktivistisk lärandeteori baserad på Piaget (Dubinsky & McDonald, 2001).
APOS står för Action, Process, Object och Schema, fyra olika mentala konstruktioner som
behövs för att kunna hantera problemsituationer och för att lära sig matematik (Dubinsky,
Czarnocha, Prabhu & Vidakovic, 1999, s. I-98). Det var Piaget som introducerade
mekanismen bakom reflektiv abstraktion för att beskriva utvecklandet av logiskt tänkande
hos barn (Dubinsky & McDonald, 2001, s. 4).

Dubinsky m.fl. (1999, s. 1-96) rekommenderar att man påbörjar en undersökning med en
teoretisk analys baserad på APOS-teorin och ens egen förståelse för matematiken man vill
undersöka (i det här fallet bråk), samt informell observation av eleverna i traditionell
undervisning. Vi kommer här att använda vår egen erfarenhet av bråkundervisning av
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elever på grund- och gymnasienivå för att översätta APOS till det specifika matematiska
området bråk.

Enligt Piaget så är grundskoleelever på stadiet av konkreta operationer. De objekt somman
applicerar en handling, en Action, på behöver vara konkreta, dvs något man kan upptäcka
med sina sinnen (Arnon, 2013, s. 151).

Arnon har använt APOS-teorin för att undersöka Israeliska grundskoleelevers färdighet i
bråkräkning. Arnon (2013, s. 151) ville framförallt undersöka elevernas förståelse för
relationen mellan delen och det hela. Eleverna skulle lära sig att internalisera att ett bråk k/
n kan visualiseras genom att rita en cirkel, dela cirkeln i n lika delar och sedan skugga k
utav de n delarna (s. 156-157). Enligt Piaget konstrueras nya matematiska koncept genom
att Actions utövas på fysiska objekt.

Eleverna Arnon (2013, s. 157) undersökte tränade på bråkräkning med addition,
subtraktion, jämförelse och multiplikation, men syftet var endast att använda algoritmerna
för att uppmuntra “inkapsling”, dvs att elevernas koncept av bråk skulle tas från Process till
Object.

Action-nivå
Vid Action-nivån behöver individen yttre signaler och kan endast utföra transformationer via
specifika och detaljerade, stegvisa procedurer (Dubinsky m.fl., 1999). Man kan tala om att följa
ett recept utan en underliggande förståelse om varför eller hur det fungerar. Individen har
inte internaliserat dessa handlingar, Actions, till processer eller objekt. Även om Action-nivån
kan verka begränsad så är den ett viktigt första steg i lärandet.

När Arnon (2013, s. 158) undersökte grundskoleelevers internalisering av bråk och
bråkräkning så fann hon att elevernas svar föll i dessa tre kategorier:

1. Inte mer än Action-föreställning1: Inget bevis att någon Action eller några konkreta
objekt blivit internaliserat. Utan att kunna styrka att eleven arbetar på Action-nivån
kan man inte dra slutsatsen att eleven arbetar på någon högre nivå.

2. I övergången mellan Action till Process: Belägg för internalisering av antingen delvis
eller helt inkorrekt Action på konkreta objekt. Det skall finnas någon form av
indikation på att eleven reflekterar över en Action på konkreta objekt.

3. Åtminstone Process-föreställning: Belägg för internalisering av korrekta Actions.
När man slår fast att eleven på ett exakt sätt kan reflektera över en konkret action
definieras eleven arbeta på en nivå av Process eller högre.

Elever på handlingsnivån (Action) tänker på ett problem som olika steg som ska utföras och
de tar sig an ett steg i taget. De brukar även komma ihåg definitionerna ordagrant
(Chimhande, Naidoo & Stols, 2017).

1Arnon använde kategori 1, inga belägg för Action, då hennes undersökningsmetod inte
testade Action-handlingar (mer om det i resultatdelen).
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Arnon (2013, s. 173) fann att det fanns flera nivåer (mellannivåer) i övergången från Action
till Process.

1. Internalisering av en helt inkorrekt Action.
2. Internalisering av en delvis korrekt Action.

Följande såg vi som tecken på att lärande opererar på Action-nivån vid bråkräkning:
● Att de använder räkneregler för bråk, ofta felaktigt, utan att kunna förklara dem
● Att de behöver få “en skjuts” i rätt riktning. Att de inte kan påbörja en uträkning

självständigt ens genom att tänka på bilderna på pizzabitar som låg framför dem.

Process-nivå
“Det finns två problemmed vetande, det ena är att lära sig ett begrepp och det andra är att
ha tillgång till det när man behöver det” (Dubinsky, Czarnocha, Prabhu & Vidakovic, 1999).

På Process-nivån börjar eleven reflektera över de beräkningar eleven utför. Hen kan reflektera
över och beskriva stegen utan att faktiskt utföra dem. Hen ser det mer som en input-output-
process (Chimhande, Naidoo, & Stols, 2017). När eleven kan reflektera över en Action och
har internaliserat den och har kontroll över den så kan man tala om en Process (Dubinsky
m.fl., 1999).

På processnivån ska eleverna kunna utföra en Action helt korrekt. Ett annat kriterium som
Arnon etablerade för att elever internaliserat en Action på konkreta objekt var att de
genomförde en handling i fantasin när de löste formellt presenterade problem (Arnon,
2013, s. 173). 70% av hennes undersökningsdeltagare visade bevis på detta och hade alltså
nått upp till processnivån.

Baserat på detta, och på de intervjusvar som vi fått, så väljer vi att kategorisera en elev som
varande på Process-nivå har följande kännetecken:

● Kommer fram till rätt svar, dvs har utfört uträkningen korrekt, vare sig de använder
bilder (pizzor) eller använder en matematisk uträkning.

● Kan åtminstone delvis föklara sina tillvägagångssätt.

Object-nivå
När individen kan reflektera över processen i sin helhet och inser att transformationer kan
utföras på processen (vare sig det är en Action eller en Process) så befinner sig individen
på objektnivån.

Elever på denna nivå kännetecknas av att kunna:
● Lätt byta mellan olika representationsformer för bråk.

Schema-nivå
Enligt Dubinsky m.fl. (1999) så går matematisk förståelse utöver förmågan att utföra
uträkningar - oavsett hur sofistikerade uträkningarna är. “Det är nödvändigt att vara
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medveten om hur procedurerna fungerar och att få en känsla för resultatet utan att faktiskt
utföra uträkningarna [...]” (Dubinsky, Czarnocha, Prabhu & Vidakovic, 1999, s. I-97). En
samling av handlingar (Actions), processer och objekt kan vara organiserade på ett
strukturerat sätt och utgör då ett schema. Scheman kan även betraktas som objekt i
scheman på högre nivåer. Individen förstår vilket schema som den kan använda till vilket
fenomen.

Vid Schema-nivån har eleven bildat sig en egen schematisk förståelse av objekt och processer
som hör till ämnesområdet. Det är den högsta nivån av förståelse. Individens egna scheman är
personliga, och varierar från individ till individ. En elev vid Schema-nivån bör ha någon sorts
förståelse för bråktal som den talmängd sommåste till för att varje tal skall ha sitt
inverselement med i mängden.

Metod
Vi valde att använda APOS som ett ramverk för att kvantifiera hur väl en elev kommer ihåg
de olika procedurerna inom bråkräkning liksom hur väl de förstår dem. Inom APOS-teorin
anser man sig ha nått processnivån (Process) när man inte bara kan utföra en procedur då
instruktioner getts (detta anses vara på handlingsnivån, Action) utan även kommer ihåg
och kan utföra en procedur korrekt utan instruktioner. Det vi ville undersöka var om elever
som förstår varför en viss procedur ger rätt resultat också har större sannolikhet att nå upp
till processnivån eller högre. Med andra ord, om de kan utföra korrekt uträkning även en
viss tid efter att de lärt sig rätt Action.

Chimdale m.fl. (2017) använde kliniska intervjuer för att ta reda på gymnasieelevers
tolkningar och resonemang kring funktionsbegreppet. För att göra detta använde de
handling-, process-, objekt- och schema-teorin (Action–Process–Object–Schema, APOS) för
att kategorisera elevernas svar. Det har visat sig vara en effektiv teori för att lärares
förståelsenivå för funktionsbegreppet.

Medan Chimdale m.fl. (2017) koncentrerade sig på funktionsbegreppet och de fyra
nivåerna av förståelse som eleverna uppvisade där så valde vi att använda handling-,
process-, objekt- och schema-teorin för att kartlägga elevernas förståelse inom
grundläggande matematik. Vi valde dessutom att specifikt undersöka elevernas förståelse
av bråk.

Bråk är något sommånga elever på grundläggande nivå har svårt med. De lär blandar ofta
ihop vad som ska multipliceras med vad (exempelvis är det vanligt att de vill multiplicera
ett tal med nämnaren istället för täljaren) och många har svårt att göra kopplingen mellan
en tredjedels pizza och bråket ⅓. Därmed valde vi att inkludera bilder av detta slag för att
underlätta intervjuerna. De finns tillgängliga i intervjuguiden under rubriken Appendix.

I Arnons (2013, s. 158) fall kunde hon inte testa om eleven hade någon kunskap om
handlingen, Action, i sig själv, då hon inte gav dem några hjälpmedel. I vårt fall hade vi
bilder på pizzor som var delade i fjärdedelar, sjättedelar och åttondelar. När eleven inte
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visste hur de skulle lösa en uppgift föreslog vi att de kunde använda pizzorna som
hjälpmedel. När de inte själva tog initiativ till det som ett sätt att lösa uppgiften tog vi det
som ett tecken att de befinner sig på Action-nivå. De behöver input utifrån för att utföra en
handling och har alltså inte internaliserat handlingen.

Arnon (2013, s. 167) såg användandet av teckningar som belägg för att eleven utförde en
Action i fantasin. Andra kriterier hon använde var verbala indikationer (som användandet
av orden “del” och “det hela”) eller gester. Dessa tre kriterier användes även av Piaget och
Inhelder som indikationer på Actions i fantasin. Men Arnon använde ytterligare ett par
kriterier som indikation på att eleven befann sig på handlingsnivå. En av dem var
prompting - att uppmuntra eleverna att hänvisa till konkreta objekt. Vi fick ofta använda
oss av prompting, dvs vi uppmuntrade eleverna att räkna ut svaret genom att titta på bilder
av pizzor och pizzabitar. Skillnaden mellan vår undersökning och Arnons var att våra
elever inte var vana vid att räkna på bråktal med hjälp av pizzabitar, det var något delvis
nytt för dem. Våra elever verkar snarare ha lärt sig utantill hur olika räkneoperationer
skulle utföras. Det tjänade alltså inte som prompt annat än hos de elever som till största
delen nått process-nivå, dvs elever som internaliserat och börjat reflektera över handlingar
självständigt.

Vår metod är att göra en kvalitativ bedömning av djupintervjuer med avseende på
förståelse och beräkningsförmåga enligt den nedan fastslagna definitionen av förståelse.
Vid en kvalitativ innehållsanalys är det viktigt att se till att det teoretiska ramverket är
tillräckligt detaljerat, och svarar väl mot den sortens innehåll som skall kodas. (Potter &
Levine-Donnerstein, 1999) Tillförlitlighet nås genom att se till att studien har god tillgång
till rik och lämplig data. (Elo et al., 2014) Det är viktigt att ta detta i beaktande redan vid
planeringsstadiet när respondenturval och frågor skall ställas. Genom ett rigoröst arbete
med konsekventa beslutsspår från planering, till genomförande och rapportering
underlättas läsarens möjligheter att skönja en röd tråd genom arbetet. (Graneheim,
Lindgren & Lundman, 2017)

Kvalitativ intervju
Enligt Dimenäs (2007, s. 49) är det viktigt att skriva ner sin förförståelse innan man börjar
intervjua sina intervjuobjekt. Vår förförståelse, vår hypotes baserad på vår erfarenhet i
klassrummet, var att elever som förstår varför man gör en viss procedur eller varför en viss
procedur fungerar också kommer ihåg den bättre. Det är väldigt vanligt, speciellt vid
bråkräkning, att eleverna kommer ihåg att något ska multipliceras med något och adderas
med något, men ofta blandar de ihop vad som ska multipliceras med vad.

Utgångspunkten var att ställa frågor som inte var ledande, utan gav eleven en chans att
själv tänka och resonera. I den utsträckningen frågorna var svåra att besvara fick
emellertid eleven successivt mer hjälp att nå framåt. Med hjälp av ett genomtänkt förlopp
av frågor, och intervjuteknik där stöd gavs endast i utsträckningen det krävdes för att föra
diskussionen framåt kunde samtalet utkristallisera svar som hjälpte undersökningen.
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Våra intervjuer var individuella. De spelades in och transkriberades. Därmed kunde
processen av genomläsningar och preliminär kodning inledas, och det banades alltså väg
för det kommande arbetet. Koderna förfinades och intervjuerna var förberedda för analys
enligt det övriga teoretiska ramverket.

Urval

Samtliga sex respondenter kommer från grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning
där de studerar matematik. Eftersom elevernas tidigare studieresultat var kända fanns i
början anledning att anta att respondenterna förstod bråkräkning i olika god utsträckning,
och att de skulle besitta olika grader av förmåga när det kom till att implementera
räkneprocedurer för bråkräkning.

Kodning
Vi transkriberade intervjuerna själva, något som enligt Dalen (2015, s. 69) är viktigt för att
“lära känna sina data”. Vi koncentrerade oss på den verbala kommunikationen som var
med på inspelningarna då vi endast skulle undersöka elevernas faktiska kunskap och
förståelse. Den icke-verbala kommunikationen eller kontexten bedömde vi som oviktigt för
vårt syfte,

Intervjuerna kommer att, med elevernas godkännande, spelas in och transkriberas. Svaren
kommer att kodas med APOS-kategoriseringen. Som hjälp att kategorisera svaren kommer
vi framför allt att använda artiklar av bland annat Chimhande, Naidoo och Stols (2017) och
Ubah och Bansilal (2018).

När vi kodade intervjuerna så började vi med att lyfta materialet från elevernas
beskrivningar till våra tolkningar och teori eller från experience near till experience distant
(Dalen, 2015, s. 75). Exempelvis så sade fem av de sex eleverna vi intervjuade något
motsvarande “det är en matematisk regel” när vi bad dem förklara en uträkning. Det
kodade vi som “det är en matematisk regel” samtidigt som vi bedömde det att vara på
Action-nivån i APOS-teorin.

Då det är viktigt att inte fastna i att summera det sagda utan att faktiskt kategorisera det, så
gjorde vi först en råkodning eller öppen kodning (Dalen, 2015, s.78- 79) där vi lyfte ut
minst en förklaring per fråga eller uppgift och gjorde en thick description av den. Då vi var
färdiga med vår slutgiltiga kodning delade vi in den i kategorier.

Vi valde att både göra en förutsättningslös innehållsanalys och att inordna olika utsagor
som tillhörande olika APOS-nivåer. Våra elever befann sig i första hand på antingen Action
eller Process-nivån.
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Resultat
Vid genomgångarna av intervjusvaren återkom ett antal teman. Vi har gjort vårt bästa för
att inkorporera dessa i kodningen på ett sätt som inte speglar våra egna förväntningar på
vad resultaten “borde bli”, utan speglar det eleverna faktiskt kommunicerade vid
genomförandet av intervjuerna.

Vi har kodat elevernas svar både i vilken (eller vilka) APOS-nivåer de befinner sig och även
gjort vår egen kodning av intervjusvaren. Vi börjar med en genomgång av hur långt komna
elevernas mentala konstruktioner som behövs för bråkräkning var.

APOS upp till processnivå
Arnon (2013, s. 157) undersökte om eleverna kunde 1) jämföra enhetsbråk (bråk där
täljaren är 1), 2) konstruktionen av icke-enhetsbråk, 3) jämförelse mellan icke-enhetsbråk
och 4) multiplikation mellan ett heltal och ett enhetsbråk. Vi bad också eleverna att jämföra
bråk där täljaren var större än ett och att multiplicera ett bråk och ett heltal. Men utöver
det bad vi dem addera, subtrahera, förlänga och förkorta bråk. Vi undersökte alltså ett
vidare antal räknesätt eller processer än vad Arnon gjorde.

I tabell 1 kan man se hur väl de olika eleverna som deltog i undersökningen behärskar de
olika typerna av bråk-uppgifter och den APOS-nivå de befinner sig på.

Tabell 1. Elevernas mentala konstruktioner för bråkräkning enligt APOS.

A A
/
P

P Indikationer på APOS-nivåer

Daria
(grund)

x x Kan och förstår:
● hur bråk med olika nämnare förhåller sig till varandra.
● enklaste form.
● förlängning.
● förkortning.

Kan och förstår delvis:
● multiplikation (blandar ihop med förlängning)..
● addition och subtraktion av bråk med olika nämnare.
● hur många gånger ett bråk går i ett annat bråk (men

använder en metod hon inte förstår och kan inte se det
på något annat sätt).

Rama
(grund)

x x Kan och förstår:
● att ett bråk med en större nämnare ger ett mindre tal och

tvärtom.
● enklaste form.

Kan och förstår delvis:
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● varför ett bråk är större än ett annat.
Kan inte:

● multiplicera ett heltal med ett bråk.
● addition eller subtraktion av bråk med olika nämnare.

Marwa
(grund)

x x Kan och förstår:
● enklaste form.

Kan och förstår delvis:
● hur bråk med olika nämnare förhåller sig till varandra.
● multiplicera ett heltal med ett bråk.

Kan inte:
● addition av bråk med olika nämnare.

Emma
(grund)

x Kan och förstår delvis:
● multiplikation av ett heltal och ett bråk genom att göra

om bråket till decimaltal.
Kan inte:

● hur bråk med olika nämnare förhåller sig till varandra.

Sarah
(gymn-
asiet)

x x x Kan och förstår:
● addition av bråk med olika nämnare.
● enklaste form.

Kan och förstår delvis:
● hur bråk med olika nämnare förhåller sig till varandra.

Kan inte:
● multiplicera ett heltal med ett bråk.
● gå mellan bråkform och blandad form.

Nur
(grund)

x x Kan och förstår delvis:
● hur bråk med olika nämnare förhåller sig till varandra.

Kan inte:
● multiplicera ett heltal med ett bråk.

Arnon (Arnon, 2013, s. 173) fann som tidigare sagts att 70% av hennes
undersökningsdeltagare nått upp till processnivån. Våra elever befann sig alla på Action-
nivå eller på mellansteget “övergång från Action till Process” enligt Arnon (2013, s. 158).
Endast eleven Daria kan anses till större delen ha lämnat handlingsfasen och nått process-
fasen. Men det beror på vilket delområde inom bråkräkning somman betraktar. Hon gjorde
exempelvis fel när hon skulle multiplicera ett heltal med ett bråk vilket tyder på att hon
inte har någon bra inre representation av vad ett bråk egentligen är.

En anledning att så få av våra elever nått processnivå jämfört med Arnons kan bero på vårt
urval. De vuxna elever som läser grundskolematematik på Komvux har ibland bara ett par
års sammanlagd utbildning bakom sig. Många har problemmed språket och många har
svårt med ämnet matematik i sig. Men det kan även tyda på att sättet de blivit lärda på är
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otillräckligt. De som blivit lärda eller lärt sig en process, “en matematisk regel” som flera
elever kallade det, utan att förstå den glömde ofta bort den helt eller delvis.

Vår kodning
Utöver att koda elevernas svar enligt APOS upptäckte vi även vissa andra mönster.

Vill hellre räkna i decimalform än bråkform
Emma, som är den elev som oftast säger “jag vet inte” som svar får flyt när hon bestämmer
sig att flytta uträkningarna från bråkform till decimalform. Det är känt att lärande tycker
bråkform är svårare (Siegler & Lortie-Forgues, 2017). Även Nur hade föredragit att gå ifrån
bråkformen vid uträkningarna. I slutet av intervjun, på frågan om det finns något hon vill
lägga till säger hon:

Nur: Nej, jag tror inte det.
Intervjuare: ..När det gäller bråk.
N: Här, omman vill ta det som procent, kan man göra det då?
I: Ja.
N: Här till exempel, då skall man ta, det blir två fjärdedelar.
I: Just det, det är ett annat sätt att göra det.
N: Här, tre åttondelar. Då, hur skall man liksom ta det som procent, om vi säger.. ja, hur
många procent har vi ätit upp pizzan? Hur mycket procent blir det? Ja, ja men det blir tre
åttondelar, men procent.

Nur säger alltså att hon tror att hon hade kunnat räkna ut hur stor procent av pizzan som
blev kvar (i alla fall med miniräknare), men att åttondelar är för svårt.

Språksvårigheter skapar förvirring
Ibland, när eleven inte förstod frågan och vi hjälpte dem en bit på vägen, så visade det sig
senare i intervjun att de snarare hade svårt med språket än med matematiken. Exempelvis
förstod Daria först inte frågan “hur många åttondelar är tre fjärdedelar?”

Daria: Åttondelar.. Oj, svaret är lite svårt. Frågan svårt. Det är svårt att förstå.
Intervjuare: Okej, så här är en pizza med fjärdedelar. Och här är en pizza med åttondelar.
D: Ja.
I: Och tre..
D: Det är.. Det är hälften av en fjärdedelar. Eller menar du dem?
I: Jag tror att du tänker rätt och att du råkar säga fel.
D: Ja. En åttondelar. Det är lika med en halv av fyradelar.
I: Precis, precis, precis.
D: Ja.
I: Och då.. hur många åttondelar är då tre stycken fjärdedelar?
D: Okej. Sex.
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I: Ja. Vad lustigt du tänker. Vad intressant.
D: Ja.
I: Jag ser. Hälften av det ja. Okej. Perfekt. Alltså vi kommer till samma svar fast på olika sätt.
D: Ja.

Efter att vi visat henne bilderna på pizzorna (som är delade i fyra respektive åtta delar) så
använder Daria ett eget sätt att tänka för att svara på frågan (hon jämför inte de två
pizzorna storleksmässigt utan använder att en fjärdedel är hälften av en åttondel). Men när
hon såg pizzorna förstod hon vad sommenades med orden “åttondel” och “fjärdedel”.

Daria var någorlunda förtrogen med handhavande av bråk. Beräkningar genomfördes på
ett korrekt sätt för det mesta. Efter en korrekt summering av två bråk ombads Daria, efter
att framgångsrikt ställt bråken på samma nämnare, att förklara varför. Svaret:” För att vi
kan jämföra eller göra samma.. Inte jämföra.. vad är det? Pizza till exempel!” är inte
otvetydigt, men i sitt sammanhang och med bilderna till hjälp verkar det som om eleven
ville indikera att det underlättar räkningen om man arbetar med samma sorts pizzabitar
när man vill addera och subtrahera dem. Det skulle kunna anses visa på en förståelse på
processnivå, när eleven i viss utsträckning inte bara genomför beräkningarna, utan även till
viss del kan förklara varför de är av den karaktär som de är.

Fel tänkt men rätt svar
Vid multiplikation av ett heltal med ett bråk så verkade eleven Daria först tänka fel (inte ha
internaliserat rätt Action):

Intervjuar: Och nästa är: Vad är två gånger tre fjärdedelar?
Daria: Ja, det är sex åttondelar.
I: Tänk efter.
B: Det var två gånger tre fjärdedelar. Det blir.. sex fjärdedelar.
I: That's it. Ja precis. Så när du skrev upp det så blev det rätt.
B: Ja. Ja, jag kan tänka mig pappret medan jag..

Hon var alltså tvungen att se uträkningen visuellt framför sig för att det skulle bli rätt.

Har lärt sig en lösning utantill utan att förstå lösningen
Rama fick frågan “vad är två gånger tre fjärdedelar?” (2 ⋅

3
4
). Så här resonerade hon:

Rama: Två gånger tre fjärdedelar... två gånger tre fjärdedelar. Är det inte så att.. två gånger
fyra plus tre [2 ⋅ 4 + 3], så kommer vi till svaret?
Intervjuare: Varför tänkte du så? Varför tänkte du två gånger fyra plus tre?
R: För att vi hade en fråga så att svaret alltså.. om vi ville komma till svaret då var det den
plus gånger den sedan den plus.. så blir det svar.
I: Alltså nämnaren gånger två plus täljaren..
R: Ja, jag vet vi hade någon fråga.. ja, två är två gånger tre fjärdedelar.. kanske är samma sak.
Gånger det med två-två.
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I: Okej, gånger två i täljaren och i nämnaren?
R: Ja.
I: Det är att förlänga.

Rama säger först att hon var tvungen att räkna så för att få svaret på en tidigare uppgift.
Man får känslan att någon visat henne hur man kommer fram till svaret, men att hon inte
förstått uträkningen och därför kommer ihåg den felaktigt. När vi fortsätter att fråga så
byter hon plötsligt till ett annat (felaktigt) sätt att komma fram till svaret - att förlänga.

Här är ett annat exempel med eleven Rama:

Intervjuare: Vet du vad en fjärdedel plus tre åttondelar [1
4
+ 3
8
] är?

Rama: Ja, det är fyra.. Tolftedelar. [Fel svar.]
I: Fyra tolftedelar?
R: En fjärdedel plus tre... Nej, vänta lite.
I: Ja.
R: Vi förkortar detta va? Eller förlänger. Vänta.
I: Ja, man behöver förlänga, ja. Precis.
R: En där, två.
I: Ja. Så försiktigt här, så du förlängde en fjärdedel med två. Så vad blir svaret då?
R: Ett gånger två är två.
I: Två åttondelar. Och sedan plus tre åttondelar.
R: Fem åttondelar.
I: Det är fem åttondelar, precis. Och hur kom du fram till det?
R: För att..
I: Det är rätt. Varför förlängde du?
R: För att få samma nämnare?
I: Och varför behövde du det?
R: Det är ju för..
I: Vill du ha godis redan nu?
R: Alltså, nej det är ju för.. det var ju tre åttondelar. Det var ju åttondelar från början. Det
måste ju vara samma nämnare?
I: Kan du säga varför det måste vara samma nämnare?
R: Jag vet inte varför. Det är ju så. Matte är konstigt.

Rama blandar rikligt mellan olika beräkningsmetoder. I den första, felaktiga, adderar hon
nämnarna (ett vanligt nybörjarfel). Sedan gissar hon att man behöver förkorta. Sedan
(förmodligen efter att ha sett intervjuarens reaktion) gissar hon på motsatsen - att man
behöver förlänga. Där får hon stödet att hon är på rätt spår och med ytterligare lite hjälp
kommer hon på rätt svar. Hon har förmodligen aldrig förstått varför man behöver ha
bråken på samma nämnare innan man adderar dem.

Ett annat exempel är Nur, som svarar fel för att hon minns en regel fel:

Intervjuare: Ja. Vi kan ta nästa. "Två gånger tre fjärdedelar?".
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Nur: Fyra gånger två. Sedan plus tre.
I: Vad lustigt. Det är så många som säger det. Fyra gånger två plus tre. Det är inte rätt, men
hur tänker du?
N: Jag tänker på fyran först, och sedan gånger två. Men då skall man dela med fyra. Tvåa,
två fjärdedelar.
I: Ja, det kan man säga. Men hur tänkte du, jag är bara nyfiken, hur tänkte du när du sade
fyra gånger två plus tre? Vad kommer det ifrån? Du är inte den enda som säger det.
N: Det finns sådana uppgifter där det står som tal. Då skall man ta fyra gånger två, till
exempel, plus tre. Det står i vissa uppgifter.

Trots att hon får höra att det är fel så fortsätter hon att vara säker på att hon har haft
uppgifter som ska lösas på det sättet. Det är möjligt att det kan finnas någon uppgiftsform
där en räkneprocedur liknande den hon föreslår är applicerbar. Att hon testar den metoden
här indikerar att det saknas en djupare förståelse för matematiken i frågan, och att hennes
lösning är att helt enkelt testa ett färdigt “recept” för att se om det fungerar.

Ett sista exempel med den högpresterande eleven Daria:

Intervjuare: För du sade rätt. Du sade tre stycken.
Daria: Det finns här. ..blev det fel.
I: Hur tänkte du nu?
D: Det.. det gör vi i Syrien.
I: Jaha.
D: Att vi gångrar.. vad heter den?
I: Täljaren med nämnaren och täljaren med nämnaren. [1 ⋅ 6

2⋅ 1
= 3]

D: Ja, det stämmer.
I: Aha. Och när gör ni det?
D: När vi skall räkna två.
I: När ni har olika nämnare?
D: Ja.
I: Jaha, okej.
D:Men jag vet inte om det är rätt. Eftersom det är..
I: Det blir ju rätt. Det blir sex delat med två.
D: Kan du förklara varför det fungerar?
I: Det måste du verkligen förklara för mig för jag har ingen aning om varför det fungerar.

Darias metod ger rätt svar - hon kom alltså ihåg den rätt. Men hon vet inte varför den ger
rätt svar.

Ser matematik som en samling regler man lär sig utantill
Flera av eleverna visade tecken på att ha försökt lära sig en lösning utan att förstå den. Så
här svarade eleven Sarah (som läst gymnasiekursen 2A) när vi bad henne förklara
förlängning:
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Intervjuare: Just det. Så kan du förklara t ex här, för du sade för att man skall få samma
nämnare, så du har ju gjort rätt. Så varför tog du gånger två både i täljaren och i nämnaren
och inte bara i nämnaren?
Sarah: För att du gångrar där nere så måste du gångra där uppe med samma.
I: Och kan du säga varför?
S: Det är väl en av matematiska begreppen inom bråk, att när du vill ha samma nämnare så
gångrar du en med båda sidorna. Och vi ser till exempel att även om du gångrar båda
sidorna och det fortfarande inte blir samma nämnare då får du gångra på andra sidan så att
det blir samma nämnare. Så när du gångrar där uppe.. när du gångrar där nere så måste du
gångra där uppe. Det är liksom en regel. Det som vad.. plus är plus, minus är minus liksom.

Lite senare, när Sarah ombeds förklara förkortning säger hon:

Intervjuare: Och här igen, varför inte bara i täljaren, eller i nämnaren, varför är det både
och?
Sarah: För att det är en regel. Delar du där nere så delar du där uppe.

Flera elever anförde att det är “en matematisk regel” när vi bad dem förklara sin uträkning.

Nur räknade ut rätt svar på 2 ⋅
3
4
efter att först ha svarat fel och sedan fått omfattande hjälp.

När hon, med hjälp av pizzabitar, kommit fram till det riktiga svaret säger hon:

Nur: Dessa kan jag. tre plus tre är sex, och sedan alltid nämnaren skall vara samma.
Intervjuare: Ja, och varför?
N: Därför.. Jag vet jag tror att det är en regel kanske i matematiken som säger att alltid
nämnaren skall vara likadana. Någonting sådant, jag vet inte.
N: Okej, okej. Ja. Alltså.
N: Det är kanske en bara en regel, jag vet inte.
I: Okej, alltså som en regel. Det är intressant att höra också. Alltså förklaringen..
N: För att vissa grejer i matematik, det kan man liksom inte diskutera eller fråga varför är
det så. Till exempel när det gäller den kanske det bara är en regel i matematiken. Tror jag.

Det kan anses beklagligt att hon uttrycker en känsla av att man “inte kan diskutera eller
fråga varför” när det gäller “vissa grejer i matematik”. Man kan fråga sig hur den
uppfattningen har uppstått.

Ser inte förståelse som viktigt för kunnande
Marwa, som svarade rätt på hälften av frågorna men endast kunde förklara en av
uträkningarna säger så här i slutet på intervjun då hon får frågan om hon haft förlängning
än i kursen:

Marwa: Jag har haft det. Så ja. Det är bara liksom för att jag håller på nu med andra
koncentration så därför jag är nu helt väck med detta. Ja.
Intervjuare: Tack så mycket.
M: Jag kan det, men, ja.
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Hon anser sig alltså kunna bråk trots att hon inte kunnat förklara vad hon gjort även då hon
räknat rätt. Det kan vara ytterligare en indikation på att vissa av de här eleverna inte ser
“att förstå” som en del av kunnande.

Gissar svaret
Följande ordväxling skedde med eleven vi valt att kalla Sarah:

Intervjuare: Hur många åttondelar, alltså åttondelar, så ett genom åtta, är tre fjärdedelar,
alltså den här. "Hur många åttondelar är tre fjärdedelar?" Du kan också räkna ut det, du
måste inte alls använda pizzan.
Sarah: Okej.
I: Eller du kan räkna, eller använda vad.. vad som helst.
S: Blir det då fem åttondelar?
I: Fem åttondelar.. hur tänker du då?
S: För då tänkte jag på att en.. den här blir ju ungefär som den här. Förstår du?
I: En åttondel är ungefär som tre fjärdedelar?
S: Tre fjärdedelar, nej, nej, nej. Jag är helt ute och cyklar. Nu får jag tänka här, vänta. Hur
många åttondelar är tre fjärdedelar?
I: Alltså hur många gånger går en åttondel i tre fjärdedelar?
S: Det går.. åtta.. två åttondel.. då hade jag gångrat, för det skall vara lika. Förstår du? Då har
vi tre och fyra här och så har vi ett och åtta här. Eftersom vi vill ha samma nämnare, då
hade jag gångrat med två här, och jag hade gångrat med två här. Då hade jag haft, vad heter
det, en, sex åttondelar.
I: Sex åttondelar. Exakt.

Trots att Sarah kan räkna ut rätt svar när hon väl ger sig tid så börjar hon med att gissa ett
svar. Det gör hon flera gånger under intervjun.

Sammanfattning
Som en allmän observation gällande alla intervjuer kan sägas att alla elever besatt någon
form av förståelse på Action-nivå, dvs den nivå vi här informellt förknippar med
receptanvändning. Eleverna kunde lösa vissa uppgifter efter regler de fått sig till livs genom
sin skolgång, men det saknades ofta en koppling till en underliggande matematisk
verklighet.

Tabell 2 sammanfattar vår egen kodning av elevernas svar. Vissa teman återkom hos
nästan alla eleverna (som att ett återkommande svar på frågan:”Varför gjorde du så?” var
“Det är en matematisk regel.”) Andra teman återfanns bara hos en eleverna men var
tillräckligt utmärkande för att tas med, så som att kalla sig själv “dum” om man inte
kommer på svaret.

Tabell 2. Exempel på citat och hur vi kodat dem.
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Experience distant Experience near

Förstår matematiken men
inte svenskan

Daria: “Hur många 1
6
är 1

2
” förstås som “Vad blir 1

6
av 1

2
”

Daria: “ det är svårt att förklara på andra språk”
Daria: “Vi behöver nu en svensklärare eller en
svensklektion.”

Tänker rätt men säger fel Marwa: “jag har åtta femtedelar” (när hon menar fem
åttondelar)

Utantilllärande Rama: “som jag lärde mig så var det om nämnare som är
minsta del liksom, det som är mest.”
Rama: “För att vi hade en fråga så att svaret alltså.. om vi
ville komma till svaret då var det den plus gånger den
sedan den plus.. så blir det svar.”

Matematik är en samling
regler

Rama: “Jag vet inte varför. Det är ju så. Matte är konstigt.”
Marwa: “det är bara så jag har lärt mig”
Marwa: “Jag lärde mig så här.”
Marwa: “För att jag minns att man inte gör det så”
Sarah: “Det är väl en av matematiska begreppen inom
bråk,”
Sarah: “Det är liksom en regel.”
Sarah: “För att det är en regel.”

Gissar svaret Sarah: “Blir det då fem åttondelar?”
Rama:”..två är två gånger tre fjärdedelar.. kanske är samma
sak. “

Skapar egna matematiska
begrepp

Daria: “Gångra täljaren” (multiplicerar)
Daria: “Vi gångrar fyra med två”
Sarah: “då hade jag gångrat”
Sarah: “gångrar där nere så måste du gångra där uppe med
samma”
Daria: “om jag plussar ihop dem då blir det sex åttondelar”
Marwa: “Därför att jag tar här uppe. Det har jag lärt mig att
jag tar uppe när det gäller bråk”
Marwa: “Det är en udda va?” (när hon menar primtal)
Sarah: “Du plussar ihop liksom.” (adderar)
Sarah: “det finns ingenting i en gångers tabell”
(multiplikationstabell)

Försöker dölja brist på
förståelse

Rama: “Ja, just det jag glömde.”
Marwa: “Det är bara liksom för att jag håller på nu med
andra koncentration så därför jag är nu helt väck med
detta”
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Marwa: “Jag kan det, men, ja”
Sarah: “det är därför det är så störande med den här
pizzaformen. Det gör eleverna jättekrångligt.”

Diskussion
Enligt en tidig plan skulle metoden gå ut på att använda en kombination av kvalitativ
undersökning med kvantitativ data. Hade vi gjort en utvärdering där vår mätdata utgjordes av
poäng på ett prov hade dock siffrorna inte sagt oss så mycket, eftersom respondenterna är
för få för den sortens mätningar. Det föreföll därför lämpligare att utvärdera såväl elevernas
förmåga att genomföra beräkningar, som deras förståelse för ämnet, på samma vis som vi
utvärderade deras räkneförmåga. Att göra på det sättet erbjöd dessutom en annan
flexibilitet och anpassningsmöjlighet när frågorna ställdes. Skulle en elev ha svårt att svara
på en fråga kunde man helt enkelt hjälpa till något och “hitta nivån”.

Chimhande m.fl. (2017) som undersökt hur Sydafrikanska gymnasieelever förstår
funktioner och funktionsrelaterade koncept kom fram till att de flesta lärande opererade på
nivåerna action och process. De nådde inte upp till det Sydafrikanska målet att de lärande
ska nå upp till nivåerna object och schema. Detta är i enlighet med vårt resultat där endast
en elev av sex nått upp till process-nivån. Man kan fråga sig om det är realistiskt att
förvänta sig att elever ska nå nivåerna object och schema. I alla fall första gången de tar en
kurs. Schema-nivån, som utmärks av en förmåga att se sammanhang och olika vägar att
lösa ett problem är snarare den nivå läraren är på. Däremot är det värt att fundera på hur
man får fler elever att nå upp till process-nivån, där de inte bara kan utföra en procedur vid
anmodan, utan även kommer ihåg rätt tillvägagångssätt. Vårt resultat visar att de elever
som förstår varför en viss action fungerar i en viss situation också med större sannolikhet
kommer att komma ihåg den och därigenom nå process-nivån.

Det är inte säkert att det är produktivt att lära eleverna många olika procedurer i
förhoppning om att de skall nå object-nivån. Nivån innebär att de har förståelsen som krävs
för att de kan använda flera olika metoder, och saknas den tenderar eleverna att minnas fel
metod. I intresset av transparens skall det sägas att vi, som en fråga om en personlig åsikt,
anser att det är viktigare att nöta in en grundläggande förståelse för bråk och kanske till
och med att hindra elever från att gå vidare till mer avancerad bråkräkning när de inte
förstått grunderna.

Arbetets relevans
Det har etablerats ovan att det är viktigt för framtida framgång inommatematikämnet att
besitta goda kunskaper om bråk. Att otvetydigt fastställa att dessa kunskaper bör innefatta
en djup förståelse för den bakomliggande matematiken låter sig inte göras med den typ av
data som här har analyserats, men indikationen är ändå i den riktningen.
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Det är anmärkningsvärt tydligt hur lätt det är att bilda sig en uppfattning om en elevs grad
av förståelse för området genom den här formen av intervjuer. Med våra resultat i
beaktande hade det kunnat ligga nära till hands att rekommendera den här sortens samtal
för lärare i fältet, som ett komplement till övriga metoder för formativ bedömning.
Relationen mellan elevens förståelse för ämnesområdet och den sortens uträkningar
eleven kan prestera på ett prov kunde på så sätt lättare klargöras.

Detta skulle kunna utgöra ett användbart steg i individualiseringen av en elevs
undervisning. Genom att såväl förstå vikten av elevens förståelse för ämnesområdet, som
att kunna utvärdera den på ett effektivt sätt, så kan man ge rätt form av återkoppling eller
genomföra lämpliga anpassningar för att främja elevens kunskapsutveckling.

Att bedöma förståelse
Vi har i det här fallet beslutat oss för att djupintervjuer var en användbar metod. Det finns
en klar fördel i att avgöra den sortens saker med samtal. I ett samtal kan man ställa
följdfrågor baserade på vad respondenten just sagt, och på så sätt gradvis sätta fingret på
något man aldrig hade kommit åt genom att konstruera en enkät eller någon sorts
matematikprov. Att förstå matematik, vare sig det handlar om bråk eller något annat, är
dessutom inte något sommäts i siffror, utan handlar snarare om en kvalitativ skillnad i hur
ett koncept uppfattas. Det vore svårt att skilja på förståelse och utantillkunskap med en
undersökningsmetod som var baserad på rena sammanställningar av poängresultat från
skoluppgifter.

Det finns emellertid även nackdelar med metoden. Det tar mer tid att hålla en detaljerad
intervju med en respondent än det tar att dela ut en enkät. Det tar även mer tid att
analysera svaren, vilket leder till ett smalare urval. Det är å andra sidan betydligt lättare att
få en uppfattning av om eventuella problemmed att förklara ett matematiskt förlopp har
med bristande matematisk förståelse, utantillkunskaper eller språksvårigheter att göra.

Adlers (2002) dilemman, eller åtminstone kodväxlingsdilemmat, blev tydligt vid analysen
av intervjutranskripten. Utöver problemen med det matematiska språket tillkom problem
med det svenska språket, och det blev nödvändigt att göra kompromisser där matematisk
korrekthet kan tillåtas bli lidande i intresset av framgångsrik kommunikation. Det är inte
en möjlighet som hade varit tillgänglig genom kvantitativa forskningsmetoder.

Validitet och reliabilitet
Att uppskatta i vilken utsträckning resultaten kan upprepas i en framtida undersökning,
och i vilken utsträckning de mäter det de skall mäta är en svår fråga. Det finns talrika
definitioner och diskussioner för validitet och reliabilitet inom kvalitativ forskning. Ett
vanligt element för att lyckas bättre är någon sorts element av triangulering, oavsett om det
handlar ommetodtriangulering, teoritriangulering eller datatriangulering. När vi gjorde
valet att låta vår undersökning endast bygga på intervjuer förlorade vi samtidigt
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möjligheten att metodtriangulera, det vill säga låta våra resultat bygga på syntesen av flera
sorters undersökningsmetoder. Det finns dock fortfarande möjligheten att, inom
innehållsanalysen av en intervju, korsreferera slutsatser från olika abstraktionsnivåer. Till
exempel innehåller resultatsektionen delar där samtalets större helhet visat att en elev
förstår något, trots att de direkta och konkreta svaren eleven ger strängt sett är felaktiga.

En uppenbar egenskap hos varje datamängd bestående av intervjutranskript från
intervjuer med sex personer är att den inte säger erbjuder några definitiva slutsatser om
andra människor än dessa sex. Att induktivt dra slutsatser om andra människor låter sig
inte göras med mindre än att det finns andra klara indikationer i samma riktning. Vi har
funnit att eleverna i urvalet ofta hade svårt att lätt genomföra rätt räkneprocedur om de
inte förstod bråkräkning väl. Man kan dock vänta sig att detsamma hade varit sant även för
andra elever. Det finns en uppenbar parallell här till minnesforskning och svårigheterna att
minnas nonsensstavelser. De är ord utan betydelse som används i minnesforskning just för
att det finns färre associationer att ta fasta på för att hjälpa minnet. (Philip & Peixotto ,
1949) Utan någon förståelse för den underliggande matematiken blir varje räkneschema en
sorts nonsensstavelse. Med det i åtanke är det inte orimligt att vänta sig att vårt resultat
låter sig upprepas även i framtida försök.

Ytterligare en indikation på att resultatet är upprepningsbart är relationen till tidigare
forskning. Chimhande et al.(2017) nådde samma slutsats om att det är vanligt för elever
som har svårt att förstå ämnesområdet att minnas räkneprocedurerna. Det är inte orimligt
att anta att likartade studier i framtiden kommer att leda till samma slutsatser.

En brist i undersökningens validitet är att en stor del av teorin och konstruktionen av
intervjumallen tycktes förutsätta en starkare förståelse för bråkräkning än den vi fann. Det
blev på så sätt kanske ett trubbigare verktyg än det hade varit om en pilotstudie hade
gjorts för att vägleda utvecklingen av vår metod.

Forskningsetiska aspekter
Vetenskapsrådet (2002) utlinjerar fyra huvudsakliga etiska krav på forskning. Deltagare
skall informeras om syftet med försöken/forskningen. De skall även endast medverka med
sitt samtycke, som kan återkallas när de vill. Deras personuppgifter och informationen de
lämnar skall behandlas med konfidentialitet samt endast nyttjas till det avsedda syftet.

Vi kan med säkerhet säga att vi uppfyller kriterierna och kallar med gott samvete
undersökningen etisk. Eleverna anmälde sig frivilligt till intervjun men vi informerade dem
när de väl satt ner för att bli intervjuade att de hade rätt att när som helst avbryta (Dimenäs,
2007, s. 50). Det var en elev som valde att avbryta med en gång då hon tyckte det var
obehagligt att vi skulle spela in intervjun.
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Slutsatser
Vi förstår från till exempel Hoard et al. (2006) och Siegler & Lortier-Forgues (2017) att
bråkräkning verkar vara viktigt för fortsatt framgång i skolan. Det är sannerligen vår
önskan att ämnesdidaktiska framsteg kan göras för att främja undervisningen i denna, till
synes kritiska, komponent av grundskolematematiken. Att bilda sig en bättre uppfattning
om vad elever förstår, och vad de bara kommer ihåg, förefaller viktigt eftersom, det
åtminstone i vårt snäva urval, visat sig ha mycket att göra med att korrekt genomföra de
beräkningar som behöver utföras för att lösa någon sorts uppgift.

Vår undersökning indikerar att det är lättare att genomföra dessa beräkningar när en
större förståelse för bråkräkning finns där. Säkrare slutsatser skulle dock kräva bekräftelse
från undersökningar genomförda med fler försökspersoner och fler personer. Det vore
intressant med mer framtida forskning centrerad kring den utbildningsmässiga
innebörden av matematikförståelse genomförd med metoder bortom våra egna.
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Appendix

Intervjuguide
Vi kommer att hålla intervjun i tre olika faser.

Intervjuens fas 1
Intervjuobjektet garanteras anonymitet och införstås med att intervjun är frivillig och kan
avbrytas när som helst.

I intervjuns första del förklarar vi undersökningens syfte, hur den kommer att gå till och
hur lång tid den kommer att ta. Vi kommer att säga att syftet är att undersöka hur elever
tänker kring bråkräkning.

Vad de svarar kommer inte att påverka deras bedömning i skolan.

Intervjuens fas 2
Under denna fas kommer vi anstränga oss att ta pauser och ge intervjuobjektet tid att tänka
och formulera sig. Vi kommer att ge eleven en kontext för frågorna genom att säga ungefär:
Jag kommer att ge dig 11 olika knepiga frågor om bråk. Du måste inte svara på alla frågor,
men jag kanske ställer vissa följdfrågor och ger dig ledtrådar om du behöver.”

Intervjuens fas 3
I slutet av intervjun ska vi komma ihåg att kontrollera vår intervjuguide, visa att vi är nöjda
och tacksamma över deras insats och fråga om det är något de skulle vilja lägga till.

Intervjufrågor
Efter varje uträkning:

● Eleven frågas “kan du förklara varför”?
● Eleven kan ges hjälp, hen kan titta på bilderna.
● Om eleven säger “jag vet inte” ställer vi en ledande fråga eller frågar om ett

delproblem.

Nivå 1-frågor
● (Vad är en bråktal?)
● (Kan du nämna ett exempel på bråk i din vardag?)
● Om jag säger 5/4, vilken bild tänker du på då?
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Nivå 2-frågor
● Vad är mest, ⅝ eller ¾?

○ Hur många åttondelar är ¾?
● Vad är 2 gånger 3/4 ?
● Vad är ¼ plus ⅜? (Svar: ⅝)

○ Är ditt svar på enklaste form?
○ Går det att förkorta mer?

Nivå 3-frågor
● En halv minus en tredjedel?

○ Hur många ⅙ är en halv? Hur många ⅙ är en tredjedel?
● Förläng ¾med 2.
● Förkorta 2/6.

Nivå 4-frågor (bestämde vi oss för att stryka)
● Om det krävs 5 turer tvärs över köket med en 4-liters karaff för att fylla en kastrull,

hur stor del av jobbet är gjort omman man går en halv tur med en halvliter?
● Vad är skillnaden (om någon) mellan 1 ÷ 3 och ⅓?

○ Det måste göras tydligt att de inte måste se någon skillnad
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