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Sammanfattning 

Ämnet hem- och konsumentkunskap (hkk) är ett ämne med flera inslag av matematik. 

Matematikens närvaro i ämnet är given och att kunna använda kunskaper från 

matematikundervisningen i en konkret situation i köket borde därför inte vara några 

problem. Bråkberäkningar tillhör grundläggande kunskaper i matematik. Beräkningar med 

bråktal har tonats ner allt mer i grundskolan och anledningen är dels att bråkets förekomst i 

vardagslivet anses minska och dels för att många lärare uppfattar bråkräkning som ett svårt 

område och försöker ”lotsa” eleverna förbi bråkberäkningar i undervisningen. Integrerad 

undervisning mellan hkk och matematik skulle på ett tydligt sätt kunna visa på ett vardagligt 

användningsområde för bråk. Det är detta problem som behandlas i uppsatsen. 

 

Uppsatsen syftar till att ta reda på hur elever med olika nivåer av kunskaper i 

bråkberäkningar löser receptproblem i hkk och matematik, vilka tanke- och tillvägagångssätt 

elever har vid olika lösningar och vilka skillnader och likheter det finns mellan hur elever 

tänker och går tillväga vid lösningar av receptproblem i hkk och i matematik. 

 

En tänka-högt metod valdes för att kunna analysera elevernas tanke- och tillvägagångssätt 

vid lösningar av receptproblem. 22 elever i årskurs 8 fick till uppgift att utföra en diagnos för 

att kunna kategoriserades efter kunskapsnivåer av bråkberäkning innan utförandet av tänka-

högt tillfällena. Detta för att studera skillnader och likheter mellan teoretiskt starka och 

svaga elever. Tänka-högt tillfällena utfördes under lektionsliknande former för att få en bra 

bild av elevernas olika tanke- och tillvägagångssätt under lektionstid i de olika ämnena.  

 

Resultatet visar på att de eleverna med goda teoretiska kunskaper i bråkberäkningar löser 

uppgifter i första hand teoretiskt och de med sämre teoretiska kunskaper i första hand 

praktiskt. De som hade goda teoretiska kunskaper krånglade ofta till sina uträkningar då 

uppgifter skulle lösas, omvandlade ofta bråk till decimaltal, tog inte stöd av praktiskt 

hjälpmedel och reflekterade inte över en praktisk betydelse i köket. De elever som hade 

sämre resultat på diagnosen var mycket osäkra, undvek matematiska termer och höftade 

olika mängder. De visade dock god mängduppfattning då de löste uppgifterna.  

 

Slutsatsen av studien är att en integrerad undervisning mellan hkk och matematik skulle på 

ett tydligt sätt kunna visa på ett vardagligt användningsområde för bråk. Bråk under 

matematiklektionen är ett svårt begrepp att relatera till praktiskt. Genom ett samarbete 

mellan ämnen, eller genom att undervisa i både ett teoretiskt och ett praktiskt ämne, skulle 

lärare kunna stärka både teoretiskt starka och svaga elever. Eleverna skulle ges möjlighet att 

utveckla praktiska användbara kunskaper. 
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Summary 
The school subject home economics (hkk) has serveral elements of mathematics. The presence of 

mathematics in the subject is obvious and to be able to use the knowledge of matematics teaching in a 

specific situation in the kitchen should not be any problem. Fraction calculations belong to basic 

knowledge in matemathics. Calculations with fractions in primary school have been toned down and 

the reason is partly that the occurrence of fractions in everyday life is reckoned to reduce and partly 

because many teachers perceive the calculations as a difficulty and are trying to lead the students 

away from fraction calculations in teaching. Integrated teaching of hkk and mathematics would 

probably  demonstrate the everyday use of fractions in a distinct way. It’s that problem this essay is 

dealing with.  

 

The essay aims to find out how students with different levels of knowledge of fraction calculations 

solve mathematical problems in the hkk and mathematics, what reasonings and course of actions 

students have when they are solving problems with recipes in mathematics and hkk, and whether 

there are differences and similarities between how students are thinking and proceeding with 

problems about recipes in hkk and in mathematics. 

 

A thinking-loud method was chosen to analyze the reasoning of students’ solutions of recipe 

problems. 22 students in 8th grade was assigned to perform a diagnosis to be categorized after the 

mathematical skill levels of fraktion calculations before achievement of the thinking-loud opportunies 

The reason is to study the differences and similarities between theoretically strong and weak pupils. 

Thinking-loud sessions were performed during the classroom-like situations, to get a good picture of 

the different reasonings and course of actions students have during lessons in different subjects.  

 

The result shows that students with good theoretical knowledge of fraktion calculations are solving 

tasks primarily in a theoretical way, and those with less theoretical knowledge primarily practically. 

Those who had good theoretical knowledge often complicated their calculations on which data would 

be solved, often converted fractions into decimal figures, didn´t want to be supported by practical 

means and didn´t reflect on the practical importance of the kitchen. The students who had inferior 

results of the diagnosis were very uncertain, avoided mathematical terms and used different amounts 

by chance. Though, they showed good amount of view when they solved the tasks. 

 

The conclusion of the study is that an integrated teaching between hkk and mathematics would in a 

clear way show us an everyday usage of fractions. Fractions during lessens in mathematics is a 

difficult concept to relate to practically. By cooperation between school subjects, or by teaching in 

both a theoretical and a practical subject, the teacher would be able to strengthen both strong and 

weak students theoretically. The students would have the opportunity to develop their useful practical 

skills.  
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1 Hur mycket är en del? 
 

Då elever arbetar under lektioner i hem- och konsumentkunskap (hkk) är det viktigt att ha 

kunskaper om mått och mängder. Det är en tydlig skillnad om man tar ½ eller 1-2 tsk salt i 

grytan. Det är just det, konkreta problem i hkk-köket som löses med matematiska kunskaper 

som den här uppsatsen har till avsikt att undersöka. Det lärandeobjekt som studeras är 

elevernas förståelse för bråkberäkningar när de uppkommer i recept. Genom en ökad 

integrering mellan ämnen går det att komma ifrån en upprepning av uppgifter i 

undervisningen och få en mer varierad inlärningssituation (Persson, 2011). När eleverna 

använder matematiska kunskaper i olika sammanhang får de möjlighet att se en helhet och 

på så sätt se ett samband med vardagen och därigenom se nyttan och användningen av de 

matematiska kunskaperna (Löwing och Kilborn, 2002). 

 

Som blivande lärare i hkk och matematik väcktes intresset för undersökningen under olika 

verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) på skolor då det framkom att omvandling mellan 

måttenheter och beräkningar med bråktal är något elever kämpar med högt upp i 

grundskoleåren. En nyfikenhet väcktes kring om teoretiska kunskaper, då det handlar om 

bråkberäkningar, anses vara svåra att omsätta i praktiken eller om det används som ett stöd 

till att förstå praktiken. Intresset låg även i att undersöka om tankegång och 

tillvägagångssätt skiljer sig åt mellan eleverna beroende på i vilket klassrum de befinner sig, i 

matematiksalen eller i hkklassrummet. 

 

1.1 Syfte 

 

Uppsatsen syftar till synliggöra hur elever med varierande nivåer av grundläggande 

kunskaper i bråkberäkningar löser problem i hkk och matematik. 

 

1.2 Frågeställningar 

 

• Vilka tanke- och tillvägagångssätt har elever beroende på nivån av grundläggande 

kunskaper i bråkberäkningar vid lösningar av receptproblem i matematik och hkk?  

• Vilka skillnader och likheter finns det mellan hur elever tänker och går tillväga vid 

lösning av receptproblem i hkk och i matematik? 
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2 Bakgrund 
 

Bråkberäkningar kan vara kluriga för många elever, ändå används kunskaperna flitigt när 

man exempelvis räknar om ett recept. Detta är ett exempel på när ämnena matematik och 

hkk går in i varandra på ett sätt som man kan dra nytta av som lärare. Detta kapitel syftar till 

att visa på relationen mellan hkk och matematik. Begreppet integrering definieras i början av 

kapitlet. Skolämnena hkk och matematik presenteras med anknytning till styrdokument, till 

varandra samt med tydliggörande av begreppen bråk och recept i undervisningen. 

Avslutningsvis presenteras tidigare forskning.  

 

2.1  Integrering  

 

I den svenska skolan har den ämnesuppdelade undervisningen dominerat (Persson, 2011). 

Med ämnesintegrerad undervisning menas då två eller flera ämnen arbetar tillsammans i ett 

gemensamt undervisningssammanhang. Frågan är varför samverkan anses vara ett viktigt 

arbetssätt i skolan (Skolverket, 2011a). Den kunskap som krävs i dagens samhälle ryms inte i 

ett enda skolämne och kunskap kan sällan delas in i fack på det sätt som ofta sker i skolan. I 

de flesta ämnen krävs det ett kunskapstillskott från ett eller flera andra ämnen 

(Löwing och Kilborn, 2002). I hkk omsätts kunskap från både hkk och andra ämnen i 

praktisk handling (Rosén, 2004). Matematikens närvaro i ämnet är given och att använda 

kunskaper från matematikundervisningen i en konkret situation i köket borde inte vara ett 

svårt problem då det är samma förståelse och kunskaper som krävs (Brunosson, 2010).  

 

2.2 Matematik 

 

Matematik är grundskolans näst största ämne med 900 timmar som varje elev har rätt till 

under sin grundskoletid (Rosén, 2004). Då skolan totalt har 6665 timmar undervisning och 

matematik då utgör ca 14 % av undervisningen bland skolans 12 ämnen, ger det bilden av att 

matematik är ett prioriterat och viktigt ämne.  

 

Löwing och Kilborn (2002) menar att mycket av den matematik som idag lärs ut i skolan har 

snarare till syfte att förbereda ett fåtal elever för deras vidare studier i matematik än att 

förbereda det stora flertalet elever för deras kommande arbets- och vuxenliv. Detta trots att 

kunskaper i matematik enligt läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2011a) är viktiga för att eleverna 

ska kunna fatta bra beslut i vardagen, man menar också att praktiska behov kan vara en bra 
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ingång till lusten att lära. En definition på matematik kan tolkas utifrån kursplanen för 

matematik (Skolverket, 2011b, sid 62):   

 

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många 
kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans 
nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk 
verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande 
aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska 
utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att 
fatta välgrundande beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar 
möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.  

 

Förutom den akademiska matematiken som elever utvecklar för vidare studier, genom ”lust 

att utforska (s.62)”, skall matematiken även ge en konkretisering där lösningar på problem 

bygger på vardagserfarenheter.  

 

Många gånger gör man språket i matematik mer komplicerat än nödvändigt vilket kan skapa 

onödiga inlärningsproblem för en del elever (Löwing och Kilborn, 2002). I kursplanen för 

matematik (Skolverket, 2011a) står det att matematiken har ett ”eget språk (s.62)”. Tanken 

med det matematiska språket är att det skall fungera som ett komplement till 

vardagsspråket. Om inte eleverna får betydelsen av begreppen klart för sig kan det snarare 

bidra till en förvirring för eleverna än en djupare förståelse för ämnet (Löwing och Kilborn, 

2002). Många av de matematiska begreppen kan vara svåra att förstå då de kan ha en annan 

betydelse i ett vardagligt sammanhang; t ex axel som i matematiken inte syftar till en 

kroppsdel utan på vissa räta linjer, bas har inte betydelsen av ett instrument utan kan betyda 

den sträcka som en figur, t ex en triangel eller fyrhörning, står på, skala har en helt annan 

betydelse i hkk än i matematik där det då handlar om ett förhållande mellan en bild och ett 

föremål, utfall har inget med träning att göra i matematik utan handlar om möjligt resultat 

av ett slumpmässigt försök i sannolikhetsläran (Fagerström och Vejde, 1995). 

 

2.2.1 Styrdokument inom matematik 

 

Matematik är ett av skolans äldsta ämnen (Runesson, 1999). Ämnets innehåll och riktningar 

har varierat under åren i olika kursplaner. I kursplanen Lgr 69 var kraven på t ex kunskaper i 

räkning med bråk större än i Lgr 80 (Runesson, 1999). Med införandet Lpo 94 skedde en 

förändring av skolans styrning, från den tidigare regelstyrningen infördes målstyrning 

(Runesson, 1999) och tolkningen av kraven på undervisningen överläts åt lärarna.  

 

Till skillnad från tidigare kursplaner i matematik lyfter den nu gällande Läroplanen Lgr 11 

(Skolverket, 2011a) på ett tydligare sätt fram vikten av att möta och använda matematik i 
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olika sammanhang samt inom olika ämnesområden. I kommentarmaterialet (Skolverket, 

2011c) står det att vi använder oss av matematik dagligen och att matematiken ska kunna 

användas i olika situationer. Genom undervisningen ska eleverna även…  

 

…ges möjlighet att reflektera över matematikens betydelse, användning och 
begränsning i vardagslivet, i andra skolämnen och därigenom kunna se 
matematikens sammanhang och relevans (Skolverket 2011 c s. 7-8) 
 

2.2.2 Praktisk tillämpning av matematik 

 

I de vanligaste läromedlen i matematik är kapitlen uppbyggda så att elever får träna på 

liknande tal med en ökad svårighetsgrad under kapitlets gång. Om eleverna tränar på samma 

slags uppgift är det snarare en reproduktion som erbjuds eleverna, istället för en förmåga att 

hantera nya problem (Wernberg, 2009). Det är lärarens uppgift att under en lektion skapa 

en variation och möjliggöra för eleverna att utveckla en förståelse. Med begreppet transfer 

menas kunskaper som utvecklats i ett ämne kan tillämpas och användas som fördjupning i 

ett annat ämne. Exempelvis är ett uttryck för transfer när elever använder samma bråktal i 

matematik och hkk. Stenberg och French (1993, i Brunosson, 2010) menar att vi inte får ta 

transfer för given, att det beror på hur lärare undervisar. Lärarna måste anpassa 

undervisningen så att det underlättar transfer hos eleverna, lära ut på ett sätt som gör det 

möjligt för eleverna att tillämpa sina kunskaper i olika situationer. Den kunskap som eleven 

kommer att utveckla påverkas av de kunskaper som läraren i sin undervisning betonar och 

om vilka kunskaper denne vill att elever ska få med sig, den kunskapssyn en lärare har får 

betydelse för valet av arbetssätt (Persson, 2011).  

 

2.2.3 Begreppet Bråk  

 

Bråk kan betyda flera saker, exempelvis stå för ett tal efter en tallinje, som en del av en 

helhet i form av en tårtbit, som en del av ett antal i form av t ex kulor i en påse eller som 

proportioner på en karta. Bråket kan även ses som ett förhållande, km/h eller kr/kg. I 

vardagsliv då vi talar om ¼ liter eller ½ år, är det inte fråga om tal i egentlig mening utan 

snarare namn på storheter och värden (Runesson, 1999). För att få exempel på hur det kan 

se ut granskades två stycken läroböcker. I de läroböcker för matematik som studerades 

(Skoogh, Ahlström, Björlin, Betz, 2001; Undvall, Olofsson, Forsberg, 2002) innefattar 

bråkkapitel förutom bråk i bråkform även bråk i blandad form, procentform och i 

decimalform. Bråk och räkning med bråk innebär för många elever ett stort steg från ett 

vardagstänkande till ett mer formellt tänkande. Enligt Kilborn (1990, i Engström, 1997) är 
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vissa räkneoperationer med bråk svåra att konkretisera vilket bidrar till ett försvårande vid 

beräkningar med bråk till skillnad från heltal.  

 

Tal i bråkfrom har betydelse för såväl vardagsliv som för fortsatta studier (Runesson, 1999). 

Trots detta har beräkningar med bråktal tonats ner allt mer i grundskolan. Anledningen är 

dels att bråkets förekomst i vardagslivet anses minska och dels att många lärare uppfattar 

bråkräkning som ett svårt område och försöker ”lotsa” eleverna förbi bråk bland annat 

genom att övergå till decimaltalsystem så snart som möjligt (Löwing och Kilborn, 2002). 

Lärare anser att man inte har behov av bråkräkning i dagens samhälle trots att räkning med 

bråk är en nödvändig förutsättning för att konkretisera en rad algebraiska operationer. En 

oförståelse om bråktal och bråkräkning kan innebära problem på sikt (Brunosson, 2010). 

Detta är ett problem som gång på gång lyfts fram från såväl gymnasieskola som universitet 

(Löwing, 2006).  
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2.3 Hem- och konsumentkunskap 

 

Ämnet hkk genomsyras av tre perspektiv Miljö, Hälsa och Ekonomi och de olika 

perspektiven går i varandra och finns ständigt närvarnade i undervisningen (De Ron och 

Feldt, 2006). Undervisningen i ämnet:  

 

…ger  människan viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och 
kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, 
ekonomi och miljö. (Skolverket 2011a, s.42) 

 

Undervisningen i hkk ger eleverna förutsättningar att hantera det vardagliga arbetet och 

livet i hem och familj (Skolverket, 2011b). För att detta skall kunna uppfyllas måste läraren 

konkretisera undervisningen så att lösningar på olika problem i ämnet bygger på 

vardagserfarenheter. En utvärdering som Skolverket gjort (NU, 2003) bekräftar intrycket av 

hkk som ett viktigt ämne för eleverna. Att hkk betraktas som ett viktigt ämne är dock svårt 

att tro då man tittar närmare på timfördelningen för olika ämnen i grundskolan. Eleverna 

har endast tillgång till 118 timmar utbildning i hkk under de nio åren i grundskolan vilket 

utgör ca 2 % av all undervisningstid (Rosén, 2004). Detta motsvarar totalt tre veckors 

undervisning och gör hkk till skolans minsta ämne.  I jämförelse med bild och musik som är 

grundskolans näst minsta ämnen har de nästan dubbelt så mycket undervisningstid med 

vardera 230 timmar. Grönqvist och Hjälmeskog (2004) skriver i sitt arbete att det ställs 

stora krav på läraren i hkk på grund av den lilla undervisningstiden.  

 

2.3.1 Styrdokument i hkk 

 

När ämnet infördes i slutet av 1800-talet var det ett skolämne för flickor (Hjälmeskog, 2006) 

men sedan grundskolan infördes i Sverige med läroplan Lgr 62 har ämnet varit obligatoriskt 

för alla elever, oavsett kön. I dagens kursplan för hkk, Lgr 11 (Skolverket, 2011a), är 

inriktningen på ämnet densamma som tidigare; livet och verksamheterna i hemmet och 

familjen står i fokus. Kunskapssynen i kursplanen utgår från ”kunskap i handling (s.8)”. 

Detta begrepp innebär att teori och praktik sammanflätas vilket kräver att elever tränas i att 

ta initiativ och kreativt lösa och hantera olika uppgifter (Skolverket, 2011b). En uppdelning i 

teori och praktik kan göra det svårt för eleverna att uppnå de kunskapskrav som krävs för de 

olika betygsstegen i kursplanen. Mat och måltider har alltid varit centralt i ämnet och i Lgr 11  

(Skolverket, 2011a) framgår att eleverna redan i årskurs 1-6 ska kunna laga mat samt läsa 

och följa recept och instruktioner. I årskurs 7-9 skall de kunna jämföra recept och beräkna 

mängder vid matlagning samt individuella behov av energi och näring. 
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2.3.2 Hkk-ämnets teoretiska anknytning till matematik 

 

Grönqvist (i Rosén, 2004) ser matematikens närvaro i hkk och menar att hkk borde ha 

undervisning tillsammans med matematik. För att få exempel på hur det kan se ut i 

läroböcker granskades två stycken (Algotsson & Eriksson, 2003: Sjöholm, Hjalmarsson, 

Arvidsson, Hedelin & Olofsson, 2011). I de båda läroböckerna återfanns flera former av 

matematik. Vid flera tillfällen i böckerna återfanns små tipsrutor med olika matematiska 

begrepp och det framgick att matematiken används som stöd till förståelse för mängder och 

storheter. För att få en tydlig struktur och översikt i de olika läromedlen användes 

cirkeldiagram och tabeller. Kapitlet konsumentekonomi bygger till stor del på matematiska 

beräkningar och bråkberäkningar återfanns i majoriteten av recepten och 

måltidsfördelningar men även i brödtexten där uttryck som vi slänger mellan ¼ och en ⅕ 

del av all mat vi köper och frukost bör ge dig ¼ av dagens energi- och näringsmängd är 

vanliga.  

 

I praktiska situationer, som undervisningen i hkk, blir de teoretiska kunskaperna påtagliga 

för eleverna, de teoretiska kunskaperna ställs på sin spets och det blir tydligt om eleverna 

inte förstår begreppen eller instruktionerna (Rosén, 2006). Det är i praktiska situationer 

som de teoretiska kunskaperna verkligen prövas. 

 
I hkk blir det fel på riktigt när eleverna gör fel, konsekvenserna av rätt 
och fel blir uppenbara: 1,5 tsk istället för 0,5 tsk salt i gröten gör stor 
skillnad! Att lära sig skilja på 0,5 och 1,5 måste uppenbarligen kännas 
mer viktigt i en praktisk situation än i räkneboken. (Grönqvist i Rosén 
2006 s 42).  

 

Hkk är ett tvärvetenskapligt ämne med flera inslag av bland annat matematik och det vore 

helt naturligt att samarbeta med ämnet (Nylander och Hörnell i Rosén, 2006). Samtidigt 

som det finns möjligheter till samarbete finns också flera försvårande faktorer, så som 

ämnets lilla tid. 

 

2.3.3 Begreppet Recept 

 

Kursplanen i Lgr 11 (Skolverket, 2011a) anger att eleverna i undervisningen i hkk skall möta 

ett innehåll som handlar om recept. Med detta menas en skriftlig instruktion som beskriver 

hur man går till väga vid bakning och matlagning (Fjellström, 2006).  När eleverna arbetar 

med recept lär de sig att beräkna mängder och utvecklar både sin språkliga och sin 

matematiska förmåga (Skolverket, 2011b). Recept ställer krav på den som läser receptet, 

man behöver kunskaper för att förstå instruktioner och förståelse av olika mängder och mått 
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(Fjellström, 2006). I de läromedel jag tagit del av finns recept och sakregister, 

matlagningstermer och kulinariska ord. En förståelse för matlagningstermer och 

måttkunskaper är av stor vikt då man studerar böckerna.  

 

2.4 Tidigare forskning 

 

Brunosson (2010) menar att matematikens närvaro i hkk är given och att eleverna borde 

kunna använda kunskaper från matematikundervisningen i en konkret situation i köket. 

Hon har i sitt examensarbete studerat elevers förståelse för bråktal i hkk och beskriver en 

problematik hos eleverna då det handlar om att följa recept och mäta rätt då 

måttangivelserna är skriva i bråkform. Hennes studie syftar till att få en förståelse kring 

varför elever har svårt att förstå och tillämpa bråktal i köket. Wholin (2009) utgick i sin 

studie ifrån en hypotes kring att elever kan lära sig mer genom att ett praktiskt inlägg tillförs 

teorin.  

 

Studierna visade på liknande då det gäller integrationen av teori och praktik i 

undervisningen. Wholin (2009) visade t ex att eleverna kunde se hur mycket en tredjedel var 

och kunde på så vis lättare relatera till begreppen, att eleverna bakade med matematiska 

termer utan att de tänkte på det och inte visade på några svårigheter i att överföra teorin till 

praktiken. Majoriteten ansåg att projektet ökat deras matematiska förståelse vilket enligt 

intervjuerna berodde på praktikens inslag i matematiken. Brunossons (2010) visade att de 

flesta elever som har en förståelse för bråktal kan generalisera kunskapen, de förstår att ett 

specifikt bråktal har samma värde oavsett i vilka former de uppträder. Brunosson valde i sin 

studie att diagnostisera eleverna innan utförandet av undersökningen kring bråkberäkningar 

i köket och utförde ett matematikprov efteråt, och fann att elevernas lärande hade ökat i och 

med den praktiska övningen.  
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3 Metod  
 

För att kunna uppnå syftet med uppsatsen kategoriserades undersökningspersoner efter 

kunskapsnivåer i bråkberäkning. Då syftet är att se skillnader och likheter i tanke- och 

tillvägagångssätt behövdes en djup förståelse för målgruppen. Då Patel & Davidsson (2003) 

menar att en kvalitativ forskningsmetod bör användas då problemet handlar om att tolka 

och förstå valdes en kvalitativ forskningsmetod, tänka-högt metoden. En tänka-högt metod 

går ut på att elever får lösa uppgifter samtidigt som de tänker högt. Elevernas lösningar 

utfördes under lektionsliknande former där eleverna fick lösa receptuppgifterna Fruktpajen 

och Pannkakan (bilag 3 och 4) under en lektion i hkk eller en i matematik. Datainsamlingen 

bestod av en diagnos, film- och ljudinspelning och skriftliga anteckningar från eleverna.   

 

3.1 Urval 

 

Rektor, lärare, elever och föräldrar informerades om syftet med uppsatsen och gav sitt 

godkännande innan studiestart.  Ett informationsbrev delades ut till samtliga elever (Bilaga 

1), detta för att följa vetenskapsrådets forskningsetiska principer och individskyddskrav 

(Vetenskapsrådet, 2002). En vecka innan eleverna skulle få lösa de olika receptuppgifterna 

besöktes skolan för att träffa eleverna, påbörja urvalet och informera om uppsatsen. Under 

besöken beskrevs även syftet men utan att ge för mycket information då det skulle kunna ha 

betydelse för resultatet (Johansson och Svedner, 2006). Information gavs även om att de 

elever som medverkade själva kunde bestämma om och hur länge de ville vara med och att 

de när som helst kunde avbryta sin medverkan.  

 

Tänka-högt tillfällena utfördes i två halvklasser i årskurs åtta under vardera en hkklektion 

och en matematiklektion. Urvalet baserades på ett diagnosiskt prov i bråkberäkningar 

(Bilaga 2). Totalt deltog 22 elever i diagnosen. 8 elever ur varje klass, 2 flickor och 2 pojkar 

som visat på gott resultat av diagnosen, och 2 flickor samt 2 pojkar med sämre resultat (figur 

1), totalt 16 elever, valdes ut för att delta vid tänka-högt tillfällena. De elever som valdes ut 

skulle få lösa uppgifter under antingen en matematiklektion eller en hkklektion. 
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Figur 1, urvalsprocessen i uppsatsen om elevers praktiska tillämpning av matematik. 

Umeå, 2012. Provet uppdelades i två klasser.  

 

Då eleverna skulle få lösa receptuppgifterna vid tänka-högt tillfällena var det flera elever som 

inte var närvarande eller inte ville vara med. Slutligen var det under hkklektionerna åtta 

elever som deltog, fem elever med goda teoretiska kunskaper och tre med sämre. Under 

matematiklektionen var det sju elever som deltog, tre elever med goda teoretiska kunskaper 

och 4 med sämre. Ingen av eleverna med sämst resultat på diagnosen ville delta. Avsikten 

var att minimera olika faktorer som skulle kunna påverka resultatet, men att eleverna med 

dåligt resultat inte skulle vilja delta fanns ingen förberedelse kring. Ytterligare faktorer som 

kan ha påverkat resultatet kan t ex vara vilket område eleverna arbetar med i matematik, hur 

eleverna tidigare presterat, nervositet och dagsform. Om studiens omfattning varit större 

hade hänsyn i större utsträckning kunnat tas till fler faktorer. 

 

 

Diagnostiskt prov 
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3.2 Datainsamlingsmetod  

 

För att få en förståelse för hur elever resonerar vid olika lösningar valdes metoden tänka-

högt. Eleverna löser uppgifter samtidigt som de tänker högt, dvs. förmedlar vad de tänker 

när de löser uppgiften (Adolfsson, 1994). En videokamera användes under hkklektionen så 

att både bild och ljud av elevens praktiska lösning och beskrivning av sina tankar 

dokumenterades. Under matematiklektionen användes en diktafon då eleven skrev sina 

lösningar på papper för att sedan beskriva sina tankar muntligt. 

 

Eleverna uppmanades att så utförligt som möjligt berätta och förklara hur de tänkte och 

påmindes om att tänka allt högt för att deras tanke- och tillvägagångssätt skulle kunna 

analyseras. Som försöksledare var jag en deltagande observatör. Min uppgift var att 

observera, lyssna och besvara på eventuella frågor som uppstod under tänka-högt tillfällena. 

Patel & Davidsson (2003) menar att vi inte kan skapa vetenskaplig kunskap utan att ta 

hänsyn till våra idéer, upplevelser och förnuft. För att min egen uppfattning kring problemet 

skulle ha en sådan liten påverkan på studien som möjligt valdes olika tekniker för 

datainsamling.  

 

3.3 Procedur 

 

Receptuppgifterna eleverna fick till uppgift att lösa, Fruktpajen och Pannkakan, såg 

likadana ut oavsett lektionstyp. Skillnaden på uppgifterna var vilket material eleverna hade 

tillgång till under utförandet av lösningarna och tanken var att efterlikna ett typiskt 

lektionstillfälle i respektive ämne. Under hkklektionerna fick eleverna formulera sina tankar 

muntligt och hade tillgång till olika livsmedel och redskap. Under matematiklektionen 

förklara eleverna muntligt men fick även på papper visa hur de tänkte, de hade inte tillgång 

till praktiskt hjälpmedel utan endast papper och penna. 

 

I ett litet grupprum bredvid hkklassrummet dukades de olika livsmedlen och redskapen upp 

på ett bord, två stolar mittemot varandra placerades vid bordet och en videokamera riggades 

upp. Under hkklektionerna för de båda åttonde klasserna tillfrågades olika elever, som visat 

på goda och svaga teoretiska kunskaper på diagnosen, om de kunde delta. De elever som 

deltog blev enskilt visade till grupprummet där de fick sätta sig i den stol som videokameran 

var riktad mot. Eleven fick till uppgift att läsa uppgiften högt och uppmanades sedan att så 

utförligt som möjligt förklara tillvägagångssätt vid de olika lösningarna. Som försöksledare 

satt jag i stolen mittemot eleven som videofilmades. För att eleverna skulle påverkas så lite 

som möjligt antecknades inget under intervjuerna. Efter eleverna löst uppgifterna, beskrivit 
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sina lösningar muntligt och visat olika mängder med hjälp av måttsats och livsmedel sades 

ett kodnamn högt till videokameran som sedan skulle underlätta bearbetningen av 

materialet, då kodnamnet förklarade klass och nivå av teoretiska kunskaper.  

 

Intill de båda matematiksalarna fanns grupprum att låna. I grupprummen placerades ett 

bord i mitten av rummet med två stolar mittemot varandra, på borden lades uppgiftspapper, 

rutat löst blad, penna, sudd och en diktafon. Även till denna lektion blev elever med goda 

och svaga teoretiska kunskaper från diagnosen tillfrågade om de kunde delta. De elever som 

valde att delta följde enskilt med in till grupprummen och blev informerade att anteckna och 

muntligt beskriva hur de gick tillväga för att lösa uppgifterna. De fick själva välja om de ville 

förklara under tiden de löste uppgiften och antecknade svaren eller om de tyst för sig själv 

ville lösa uppgiften på papperet för att sedan förklara muntligt. Även här lästes ett kodnamn 

upp i slutet av intervjun. 

 

Tanken med att plocka eleverna under lektionstid var att de skulle påverkas av den lektion 

de hade, då tankar kan skilja sig åt beroende på ämne. Varje tänka-högt tillfälle tog mellan 7 

och 21 minuter.  

 

3.4 Databearbetning  

 

Analysen av materialet inleddes med att videobanden och ljudinspelningen studerades och 

elevernas muntliga kommentarer till lösningarna skrevs ned. Med hjälp av detta material 

utvecklades ett förslag till analysmodell som användes för att kategorisera materialet.  

 

1. Varje tänka-högt tillfälle transkriberades ordagrant och skrevs ut på papper. 

Filmerna och ljudupptagningen granskades uppredade gånger och kommentarer till 

varje lösning i de olika uppgifterna skrevs ned.  

 

2. En sammanfattning över hur varje elev valt att lösa uppgifterna skrevs, om det var 

olika lösningar på olika uppgifter, om det fanns ett samband över hur eleven gick 

tillväga, om en metod för att lösa uppgifterna återanvändes och om eleven i första 

hand löste uppgiften praktiskt eller teoretiskt.  

 

3. Efter resultatet på diagnosen grupperades lösningarna efter fyra kategorier, (1.) de 

med goda teoretiska kunskaper och (2.) de med svaga teoretiska kunskaper under 

hkk-lektionen och (3.) de med goda teoretiska kunskaper respektive (4.) svaga 

teoretiska kunskaper under matematiklektionen.  
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4. För varje kategori av elever gjordes slutligen en sammanfattning kring tanke- och 

tillvägagångssätt av lösningarna. Sammanfattningen innefattade om det fanns 

likheter och skillnader mellan eleverna inom kategorigruppen. Utifrån 

sammanfattningarna sammanställdes resultatet.  
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4 Resultat 
 

Kommande kapitel skall behandla det resultat som tänka-högt tillfällena visade på. De 

receptuppgifter eleverna tilldelades, Fruktpajen och Pannkakan med facit (Bilaga 3 och 4) 

kan vara till fördel att ta del av för en vidare förståelse av resultatet. Olika tanke- och 

tillvägagångssätt under hkklektionen och matematiklektionen kommer i detta kapitel 

beskrivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Tanke- och tillvägagångssätt under hem- och 

konsumentkunskapslektionen  

 

Nedan presentas resultatet på hur eleverna under hkklektionen gick tillväga för att lösa 

receptuppgifterna. Vid dessa tänka-högt tillfällen hade eleverna tillgång till praktiskt 

hjälpmedel i form av olika livsmedel så som frukter, skafferivaror, ägg och mjölk. Även 

redskap fanns tillgängligt så som kniv, skärbräda och måttsats. De teoretiskt starka och de 

teoretiskt svaga elevernas olika tillvägagångssätt presentares separat.  

 

 

 

Fruktpajen	  
	  
Halvera	  receptet	  och	  berätta	  
hur	  du	  skulle	  gå	  till	  väga.	  	  

	  
1	  ½	  	   Banan	  
¾	  	   Äpple	  
⅔	   Päron	  
½	  	  	   Apelsin	  
5	  st	  	   Physalis	  
0,5	  dl	  	  	  	  	  Hallon	  
	  
0,6	  dl	  	  	  	  	  Cocos	  
100	  g	  	  	  	  	  Margarin	  
1	  ½	  dl	  	  	  	  	  Vetemjöl	  
1	  ⅕	  dl	  	  	  	  	  Havregryn	  
¾	  dl	  	  	  	  	  	  	  	  Socker	  
½	  tsk	  	  	  	  	  	  Bakpulver	  
 

Pannkakan	  
	  
Du	  bestämmer	  dig	  för	  
att	  göra	  pannkakor	  
trots	  att	  du	  bara	  har	  4	  
ägg.	  
	  
Hur	  ser	  mängderna	  av	  
de	  olika	  livsmedlen	  ut	  i	  
det	  nya	  receptet?	  

	  
	  
4	  	  ½	  dl	  	   vetemjöl	  
¾	  tsk	  	   salt	  
1	  	  	  ½	  	  l	  	   mjölk	  
6	  	   ägg	  
5	  msk	  	   smör	  (till	  stekning)	  	  
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4.1.1 Elever med goda teoretiska kunskaper tänker krångligt, omvandlar 

till decimalform och tänker inte praktiskt 

 

De som hade goda kunskaper på diagnosen krånglade ofta till sina uträkningar då uppgifter 

skulle lösas, de flesta omvandlade bråket till decimaltal, tog inte stöd av det praktiska 

hjälpmedlet och reflekterade inte över ett praktiskt arbete i köket. En elev kom till uppgiften 

då 2/3 päron skulle halveras och sa: 

 
Och så päron det är 2/3 delar, då skulle jag ha delat det i ungefär 
lika stora delar. [Elev] 
Hur många delar sa du? [Intervjuare] 
I 6 bitar och så tar man två tror jag. 2/6 delar. [Elev] 

 

Denna elev visar på god förståelse av sammanhangen mellan de olika bråken men löser 

uppgiften på ett krångligt sätt istället för att tänka att 2/3 = 1/3 + 1/3, hälften av 2/3 är då 

1/3 del.  Eleven återanvänder en metod som användes för att lösa en tidigare uppgift, 

nämligen att fördubbla nämnaren och täljaren för att lättare kunna dela bråket. Det denne 

inte ser är att täljaren redan har en jämn siffra och inte behöver omvandlas för att kunna 

halveras till ett jämnt tal. Eleven löser uppgiften korrekt teoretiskt men krångligt praktiskt 

när denne inte tänker på vad bråket egentligen står för, två andelar av en tredjedelsstorlek.  

 

En elev valde att halvera mängden ¾ äpple på följande sätt: 

 

Åsså äpplet det är 0,75 innan och då skulle jag dela det i två, 
det blir ju typ 37,5 eller 0,375 kanske.   
 

Svaret är korrekt och eleven visar på god huvudräkning men det är svåra siffror att jobba 

med i köket. Hur mycket är exakt 0,375 äpple? Frågan är om inte mängduppfattningen varit 

lättare om talet hade fått stå kvar i bråkform. Samma elev skall dela mängden ½ Apelsin och 

omvandlar återigen till decimalform för att till slut omvandla tillbaka till bråkform: 

 

En halv apelsin, det blir ju ¼. Då tänkte jag att det här blir 
0,5 och så delar jag det då blir det 0,25. 0,25 är ¼.  

 

Två elever med goda teoretiska kunskaper tänkte rätt teoretiskt men med en krånglig metod 

praktiskt då de skulle lösa uppgiften om Pannkakan. De tänkte att man skulle kunna dela 

hela receptet på sex för att sedan multiplicera de nya mängderna med fyra. 
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4.1.2	   Elever med svaga teoretiska kunskaper tillämpar praktiska 

lösningar men med stor osäkerhet 

	  

De elever som hade sämre resultat på diagnosen var mycket osäkra, undvek matematiska 

termer och höftade olika mängder. De visade dock god mängduppfattning då de löste 

receptuppgifterna.  

 
En elev med väldigt svaga teoretiska kunskaper på diagnosen tänkte i första hand praktiskt 

vid lösning av uppgifterna och visade på goda kunskaper då det gäller mått och mängder. 

Trots en bra lösning på problemet visade eleven en stor osäkerhet på sina lösningar. 

Kunskaperna för bråkberäkning i köket verkade goda då eleven både kunde omsätta 

lösningar praktiskt och förklara sina tankegångar på ett bra sätt i exemplet Pannkakan; 

 

Då skulle jag först tänka att jag måste göra receptet mindre, om man 
tänker att det är för 3 personer så ska jag göra för 2 personer. 
 
4 ½ dl vetemjöl, hm, ja då hade jag kanske tagit typ 1 nä 3, eller jag vet 
inte, alltså jag skulle inte ha klarat det här själv då hade jag tagit något 
annat istället. Jag hade nog tagit typ tre dl.  
 
¾ tsk salt öh, då hade jag tagit typ 2/4 delar.  
 
1,5 l mjölk då hade jag tagit öh 1 l mjölk. Jag vet inte varför men jag 
bara tänker så. 
 
6 ägg ja 4 då.  
 
Öh, 5 msk smör då hade jag tagit 3-3,5 kanske. Så skulle jag ha gjort.  

 

 

4.2 De matematiska tanke- och tillvägagångssätten under 

matematiklektionen 

 

Nedan presentar resultatet på hur eleverna under matematiklektionen gick tillväga för att 

lösa receptuppgifterna. Vid dessa tänka-högt tillfällen hade eleverna tillgång till rutat 

papper, penna och sudd. De teoretiskt starka och de teoretiskt svaga elevernas olika 

tillvägagångssätt presentares separat.  
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4.2.1 Elever med goda teoretiska kunskaper ser fort en lösning, löser 

uppgiften teoretiskt men krånglar till det 

 

De elever som visade på goda kunskaper under diagnosen hade fyra saker gemensamt kring 

sina lösningar av uppgifterna. Alla såg en lösning på problemen, de tänkte rätt teoretiskt, alla 

återanvände lösningar, dvs. de använde en metod för att lösa uppgifter med bråkräkning 

som de återanvände vid liknande bråkberäkningsuppgifter. En sådan metod var att 

omvandla från blandad form till endast bråkform. För att räkna ut hälften av mängden 1 1/5 

dl havregryn resonerade till exempel en elev så här: 

 

Sen på den där så räknade jag ihop hur många delar det var från 
första början, det var ju 6/5 delar, ja och sen blev det 3/5 delar.  
 

Samtliga av dessa elever utförde även beräkningar som skulle vara krångliga att tillämpa i ett 

kök, de visade inte att de tänkte logiskt och rimligt praktiskt. En elev valde att omvandla 

mängderna till decimaltal, omvandlade fel och höll på länge för att lösa uppgiften. Denne 

blev väldigt osäker då talet omvandlades i decimalform, det såg ut som att det blev svårare 

för eleven att kunna utläsa om svaret var rimligt.  

 

Nästa elev löser uppgiften Pannkakan genom att tänka ”halvor” av de olika mängderna 

vilket var ett bra sätt då denna fick en tydlig bild av problemet i huvudet. Det blev krångligt 

då eleven först ställde upp uträkningen för vetemjöl så här, 4 ½ dl  - 2/6 dl. Med denna 

uppställning blev eleven sittandes en lång stund utan att veta hur denne skulle göra. Det är 

en korrekt uppställning men svår. Efter en stund kom eleven att tänka på dl som halvor och 

lyckades lösa uppgiften, alltså 9 halvor – 3 halvor = 6 halvor och 3 hela dl.  

 

4.2.2 Elever med svaga teoretiska kunskaper såg en lösning på problemet 

men visste inte hur de skulle gå tillväga 

 

Av de elever som hade visat på sämre resultat på diagnosen var spridningen på lösningar av 

receptuppgifterna bredare. Två av dessa fyra elever hade goda kunskaper i att kunna förklara 

tillvägagångssätt av lösningarna. En av dessa omvandlade ofta sina lösningar i decimalform 

och visade då god förståelse av det praktiska problemet genom att säga; 

 

En halv tsk bakpulver det är 0,25, fast kan man säga så,  
0,25 teskedar? 

 
1 ½ banan det blir 0,75, fast det låter jätte konstigt,  
fast så blir det 0,75 bananer. 
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De två elever som var bra på att förklara tillvägagångssättet valde att upprepade gånger rita 

upp figurer för att kunna lösa uppgifterna och lyckas med hjälp av dem lösa uppgifterna 

trots osäkerhet. En av dessa resonerade så här kring uppgiften Pannkakan; 

 
Då börjar jag med att rita upp en figur igen, och delar in den i 6 
bitar och då om jag bara ska ta fyra av det så blir det lättare att 
se sen. Då måste jag göra allting i tre och sen så ska jag ta ut två 
av det. 
 
Undra om det här blev rätt nu. Då tar jag 4,5 delat i 3 är lika 
med 1,5 och då blir det 1,5 gånger 2, det blir tre. Det låter väldigt 
konstigt men. 3 dl vetemjöl.  
 
Sen så är det 1,5 l mjölk. 1,5/3 och det kommer inte gå, jo det blir 
0,5. 0,5 gånger 2 det blir 1. Det är jättekonstigt i så fall. Jag tror 
att jag har jättefel just nu.  

 

Eleven har bra lösningar och uträkningar men är osäker och verkar tycka att uträkningarna 

och svaren inte är rimliga. Trots sin figur och goda förståelse av problemet verkar denne 

utföra beräkningar som denne saknar insikt för.  

 
Samtliga elever med sämre resultat på diagnosen hade gemensamt att de såg en lösning på 

problemen, de hade dock problem med hur de skulle gå tillväga. De visade på stor osäkerhet 

och trodde sig inte kunna lösa uppgiften: 

  

Äpple ¾, jag kanske måste göra det så det blir 6/8 delar, men jag vet inte. 
Men det känns fortfarande inte, nä alltså jag vet inte. 
Det känns som att det ska vara 1,5/4 del.   

 
Eleven har helt rätt lösning på problemet, hälften av 3/4 är 1,5/4, men är osäker och tror sig 

inte kunna lösa uppgiften.  
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5 Diskussion 
För att granska skillnader och likheter mellan hur elever tänker och går tillväga vid lösningar 

av receptuppgifterna, beroende på nivå av grundläggande kunskaper i matematik, diskuteras 

elever med teoretiska goda kunskaper och sämre kunskaper för sig i de första avsnitten i 

detta kapitel. Under rubriken praktiska konsekvenser diskuteras skillnader och likheter 

mellan teoretiskt starka och teoretiskt svaga elever, vilka konsekvenser det har för elevernas 

kunskapsutveckling samt lärarnas och skolans roll kring detta. Kapitlet avslutas med en 

diskussion kring tänka-högt metoden som användes i uppsatsen.  

 

5.1 Tanke- och tillvägagångssätt bland elever med goda 

teoretiska kunskaper 

Vanligt förekommande bland eleverna med goda kunskaper på diagnosen var att de utförde 

krångliga uträkningar och omvandlade till decimaltal. Decimaltalsomvandling är något 

lärare ofta använder sig av enligt Löwing och Kilborn (2002) då bråk anses vara svårt. De 

skriver att många lärare lotsar sina elever förbi bråkräkning med hjälp av 

decimalberäkningar. Konsekvenser av detta syntes tydligt på de elever som fick lösa 

receptuppgifterna, de saknade förståelse t ex för att ¾ = ¼ + ¼ + ¼. Även vid en enkel 

beräkning som hälften av ½ valde en elev med goda kunskaper för bråkberäkning att 

omvandla bråket till decimalform för att kunna lösa uppgiften. Detta kan enligt Löwing 

(2006) innebära risker på sikt, både i vardagslivet och för vidare studier. 

 

Då elever väljer att använda krångliga metoder för att lösa uppgifter är det tydligt att de inte 

givits någon tydlig förankring till metoderna. Ett exempel på detta visades då elever med 

goda teoretiska kunskaper valde att förlänga bråk för att kunna halvera trots att det inte 

behövdes, 2/3 förlängdes till 4/6 delar. Om viktiga kunskaper för olika metoder saknas utför 

eleverna bara rituella handlingar men saknar förståelse för metoden (Löwing och Kilborn, 

2002). Ytterligare en svårighet som kunde urskiljas av elever med goda teoretiska 

bråkkunskaper var att flera uppgifter löstes teoretiskt men då det kom till det praktiska 

visste de inte hur de skulle använda materialet. En tanke kan föras kring om skolan 

förbereder elever för deras kommande arbets- och vuxenliv då de undervisas utan kunskap 

för olika metoder och utan konkret förankring, eller om de är underlag för vidare studier 

som ligger i fokus. Det är inte detta undervisningssätt jag tolkar Lgr 11 förordar då de menar 

att matematiken är nära kopplad till det praktiska i vår vardag (Skolverket 2011a).  
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5.2 Tanke- och tillvägagångssätt hos eleverna med sämre 

teoretiska kunskaper 

Av eleverna med sämre resultat på diagnosen var det en variation av hur de gick tillväga vid 

olika lösningar. Det de hade gemensamt, oavsett korrekta eller felaktiga svar på uppgifterna, 

var att de var osäkra i sina beräkningar. Vid lösningar av receptuppgifterna visade det sig att 

ett par elever med sämre teoretiska kunskaper använde sig av bilder och figurer för att få en 

förståelse av problemet och för att hitta en lösning. Dessa elever innefattade goda kunskaper 

i att kunna förklara sitt tillvägagångssätt. Detta visar på att praktiska modeller kan fungera 

som ett bra stöd för elevers tanke- och tillvägagångssätt vid lösningar och för att öka sin 

säkerhet.   

 

5.3 Praktiska konsekvenser 

 

Om lärare undviker problem som uppstår i undervisningen istället för att analysera dem och 

göra något av dem, uppstår tankar kring om risken finns att man lurar eleverna på kunskap 

som kan vara viktiga för dem senare i livet. Detta då lärare väljer att ”lotsa” eleverna förbi 

bråkberäkningar.  Löwing (2006) menar att det ämnesinnehåll som försummas dyker i 

allmänhet upp ett eller ett par år senare och vållar då betydligt allvarligare problem. 

Ytterligare en förändring som krävs av lärarna är ett förenklat och mer konkret språk under 

lektionerna. Löwing och Kilborn (2002) menar att språket många gånger är mer komplicerat 

än nödvändigt och att det snarare bidrar till en förvirring för eleverna. 

 

En märkbar skillnad mellan eleverna var att de med goda teoretiska kunskaper löste 

uppgifter i första hand teoretiskt och de med sämre teoretiska kunskaper löste uppgifterna i 

första hand praktiskt. De elever som löste uppgifterna i första hand praktiskt höftade gärna 

sina svar och visade stor osäkerhet i att använda matematiska termer och begrepp. Dessa 

elever visade dock på god mängduppfattning då de höftade trots avsaknad av 

bråkberäkningar. En fundering uppstår kring om teoretiska lösningar belönas av 

matematikläraren utan vetskap om eleven förstått problemet. Och om de elever som i första 

hand tänker praktiskt, som inte kommer ihåg vissa räkneregler men som fått god förståelse 

av problemet, inte belönas kan det bidra till att utveckla en osäkerhet hos dessa elever. 

Osäkerheten kan bidra till stora hinder i vardagslivet (Kilborn och Löwing 2002). En 

starkare självsäkerhet kunde urskiljas bland de elever som var säkra på sitt teoretiska svar. 
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Särskilt tydligt var det under matematiklektionen att elever med goda teoretiska kunskaper 

hade svårt att tänka praktiskt sett till receptproblemen, samtidigt som eleverna med sämre 

teoretiska kunskaper tänkte sig praktiskt in i situationen trots att de inte hade några 

livsmedel framför sig eller andra tecken på praktisk situation. I sammanhanget väcks tankar 

om att lärare i sin matematikundervisning borde vara observant på att inte bara beräkningar 

sker teoretiskt korrekt utan även kan fungera i praktiska situationer, vilket är av stor vikt 

under hkklektionerna då eleverna ska hantera vardagliga situationer (Skolverket, 2011b). 

 

Grönqvist, Nylander och Hörnell (i Rosén, 2004) lyfter vinsterna av ett samarbete mellan 

matematik och hkk. En ämnesintegrerad undervisning kan diskuteras för att på ett konkret 

sätt visa på kopplingen mellan teori och praktik vid bråkberäkningar. Integrerad 

undervisning mellan hkk och matematik skulle på ett tydligt sätt kunna visa på ett vardagligt 

användningsområde för bråk. Det praktiska bråket skulle bli mer påtaligt för eleverna och ge 

en bild som de skulle kunna återkoppla till för en praktisk förståelse av problem baserad på 

bråkdelar. Brunosson (2010) menar att bråktal som eleverna jobbar med under en 

matematiklektion inte borde vara några bekymmer att använda sig av vid ett recept i hkk, 

och att eleverna i och med detta får användning av transfer. Ett hinder till ämnesintegrerad 

undervisning skulle kunna vara skillnaden i timfördelning på skolan. 1 timme av 900 timmar 

i matematik borde inte vara något problem, större skillnad gör det i hkk då 1 timme av 118 

timmar är en betydligt större del.  

 

Det tycks som om de deltagande eleverna inte är vana med ett konkret material i samband 

med matematiska problem, eftersom flera av dem under det hkklektionerna inte visste vad 

de ska göra med de livsmedel som stod framför dem vid lösningar av receptuppgifterna. 

Detta är märkligt med tanke på att ända sedan Lgr 69 infördes har nödvändigheten av att 

använda konkret material i matematikundervisningen lyfts fram och att det i dagens 

läroplan Lgr 11 (skolverket 2011a) står att det är viktigt, för att nå kunskapskraven, att kunna 

jämföra recept och beräkna mängder vid matlagning. Det är viktigt då eleverna arbetar med 

recept att de kan beräkna mängder och det krävs kunskaper om olika mått. Då eleverna 

arbetar under matematiklektionerna är det viktigt med en konkret förankring, då god mått- 

och mängduppfattning är avgörande för grundläggande kunskaper i matematik (Löwing och 

Kilborn 2002).  
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5.4 Metoddiskussion 

Syftet med uppsatsen var att se skillnader och likheter mellan hur elever tänker och går 

tillväga vid lösningar av problem i hkk och matematik, samt om tankegång och 

tillvägagångssätt i olika uppgifter skiljer sig åt mellan elever med olika nivåer av 

matematiska kunskaper. Tänka-högt metoden visade sig vara lämplig för att få kunskap om 

elevers tankar när de löser uppgifter. Med intervjuer hade eleverna endast fått möjlighet att 

besvara frågor kring hur de löser uppgifter, deras kroppsspråk och praktiska 

tillvägagångssätt hade inte kunnat tolkas på samma sätt som med en tänka-högt metod. 

Hade observationer utförts hade jag som försöksledare inte kunnat ställa frågor kring deras 

tankar och därför inte kunnat få en djupare förståelse för elevernas olika tankegångar. 

Tänka-högt metoden kan dock innebära problem för försöksledaren att förhålla sig neutral 

och att inte lotsa eleverna framåt när de stöter på problem med uppgifterna. I 

undersökningen ökade reliabiliteten då det var samma person som genomfört samtliga 

tänka-högt tillfällen och sammanfattningar (Johansson och Svedner, 2006). Däremot kan 

tolkningen av materialet påverkas då analysen av materialet utförs av samma person som 

varit närvarande vid tänka-högt tillfället.  

 

Eleverna fick utföra en diagnos så att urvalet kunde plockas ut, elever med sämre och bättre 

teoretiska kunskaper. Även om urvalet var litet visade eleverna som deltog på liknande sätt 

att resonera. Detta visade på en trovärdighet av resultatet, en överförbarhet.  Resultatet 

skulle kunna överföras till andra sammanhang, så som med andra begrepp inom hkk och 

matematik eller inom matematik och andra praktiska skolämnen.  
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6 Slutsats 
Integrerad undervisning mellan hkk och matematik skulle på ett tydligt sätt kunna visa på 

ett vardagligt användningsområde för bråk. Bråk under matematiklektionen är ett svårt 

begrepp att relatera till praktiskt. Genom ett samarbete mellan ämnen, eller genom att 

undervisa i både ett teoretiskt och ett praktiskt ämne, skulle lärare kunna stärka både 

teoretiskt starka och svaga elever. Eleverna skulle ges möjlighet att utveckla praktiska 

användbara kunskaper. 
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Bilaga 1 

Brev	  till	  föräldrar	  för	  elever	  i	  åk	  8	  
	  
Mitt	  namn	  är	  Anniqa	  Moen	  och	  jag	  läser	  till	  lärare	  vid	  Umeå	  Universitet	  och	  har	  nu	  kommit	  
till	  att	  skriva	  mitt	  examensarbete.	  Jag	  har	  valt	  att	  undersöka	  elevers	  praktiska	  och	  teoretiska	  
kunskaper	  i	  matematik.	  Under	  nästa	  vecka	  kommer	  jag	  börja	  studera	  några	  elever	  under	  en	  
matematiklektion	  och	  en	  hem-‐	  och	  konsumentkunskapslektion.	  
	  
Jag	  kommer	  att	  filma,	  ljudinspela	  och	  intervjua	  några	  elever	  i	  klassen.	  Det	  är	  helt	  valfritt	  för	  
eleverna	  att	  delta	  men	  jag	  behöver	  ert	  tillstånd	  som	  målsmän	  för	  att	  eleverna	  skall	  kunna	  
medverka	  i	  min	  undersökning.	  	  
	  
Samtliga	  personuppgifter	  som	  samlas	  in	  är	  sekretessbelagda	  och	  är	  endast	  tillgängliga	  för	  
mig	  och	  min	  handledare.	  Inga	  känsliga	  eller	  personliga	  frågor	  kommer	  att	  ställas	  och	  
eleverna	  väljer	  själva	  om	  de	  vill	  delta	  eller	  inte.	  Efter	  godkänd	  uppsats	  förstörs	  filmer	  och	  
annat	  inspelat	  material.	  	  
	  
Min	  handledare	  är	  professor	  Agneta	  Hörnell.	  Om	  du/ni	  har	  några	  frågor	  kan	  både	  jag	  och	  
min	  handledare	  kontaktas	  via	  e-‐post	  eller	  telefon	  (se	  nedan).	  
	  
Godkännande	  för	  medverkan	  
	  
Barnets	  namn	  och	  
klass:________________________________________________________	  
	  
Ja,	  jag	  godkänner	  att	  min	  son/dotter	  deltar	  och	  	  
kan	  förekomma	  på	  videofilm,	  vid	  ljudupptagning	  	  
och	  intervjuer.	  	  
	  
	  
Ja,	  jag	  godkänner	  att	  min	  son/dotter	  deltar	  och	  	  
kan	  förekomma	  vid	  ljudupptagning	  och	  intervjuer.	  	  
	  
	  
Nej,	  jag	  vill	  inte	  att	  min	  son/dotter	  medverkar	  i	  undersökningen.	  
	  	  
	  
Målsmans	  underskrift:_________________________________________________________	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Tack	  på	  förhand!	  	   	   	  
 
Anniqa	  Moen,	  studerande	   Agneta	  Hörnell,	  professor	  
Inst	  f	  kostvetenskap,	   Inst	  f	  kostvetenskap,	  
Umeå	  universitet	   Umeå	  universitet	  
Tel.	  0730-‐	  45	  91	  57	   Tel.	  090-‐786	  9568	  
anmo0055@student.umu.se agneta.hornell@kost.umu.se 
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Bilaga 2	  

Årskurs:________________	  
	   	   	   	   	  

Namn:_________________________________________	  
 
 

FÖRTEST	  
	  
För	  att	  vara	  så	  säker	  som	  möjligt	  att	  mängden	  blir	  rätt,	  rita	  hur	  du	  skulle	  dela	  
för	  att	  få:	  
	  
	  

¾	  Paprika	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

½	  Päron	  	  
	  
	  
	  
Hur	  mycket	  mjöl	  skall	  du	  ta	  om	  det	  ska	  vara	  dubbelt	  så	  mycket	  som;	  
	  

a) 3	  ⅘	  dl	  
	  
	  
	  

b) ¾	  dl	  
	  

Hur	  mycket	  olja	  ska	  du	  ta	  om	  det	  ska	  vara	  hälften	  så	  mycket	  som;	  
	  

a) 2	  ½	  msk	  
	  
	  
	  

b) 1	  ⅓	  tsk	  
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Chokladsås   
4   personer   

  

1  ½  dl  vatten  

2  dl  socker  

1  ¼  dl  cacao  

1  dl  grädde  

Räkna	  ut	  svaren:	  
	  
2	  ⅔	  +	  	  ½	  	  =	  
	  
	  
	  
¼	  	  +	  	  4	  ½	  =	  
	  
	  
	  
½	  	  +	  	  3	  ⅓	  =	  
	  
	  
	  
2/6	  	  +	  	  2/3	  =	  	  
	  
	  
	  
Till	  en	  paj	  för	  fyra	  personer	  behövs	  1	  ½	  dl	  mjöl.	  Hur	  mycket	  mjöl	  behövs	  till	  12	  
personer?	  
	  
________________________________________________________________	  
	  
	  
Man	  brukar	  räkna	  med	  ¼	  liter	  glass	  till	  varje	  person.	  Hur	  mycket	  behövs	  till	  6	  
personer?	  
	  
________________________________________________________________	  
	  
	  

	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Skriv	  om	  chokladsåsreceptet	  för	  8	  personer.	  
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Bilaga 3 

Fruktpaj	  
	  

En	  ensam	  kväll	  hemma	  blir	  du	  plötsligt	  väldigt	  sugen	  på	  
fruktpaj	  med	  glass.	  Det	  enda	  recept	  du	  hittar	  är	  för	  2	  
personer	  så	  du	  bestämmer	  dig	  för	  att	  göra	  halva	  satsen	  i	  en	  
liten	  pajform.	  	  
	  
Halvera	  receptet	  och	  berätta	  hur	  du	  skulle	  gå	  till	  väga.	  	  

	  
1	  ½	  	   Banan	  
¾	  	   Äpple	  
⅔	   Päron	  
½	  	  	   Apelsin	  
5	  st	  	  Physalis	  
0,5	  dl	  Hallon	  
	  
0,6	  dl	  	   cocos	  
100	  g	  	   margarin	  
1	  ½	  dl	  	   vetemjöl	  
1	  ⅕	  dl	  	   havregryn	  
¾	  dl	  	   socker	  
½	  tsk	  	   bakpulver	  
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Teoretiskt	   facit	   på	   bråkberäkningar	   i	   receptet	   Fruktpajen	   och	   förslag	   på	   praktiska	  

tillvägagångssätt:	  

	  

1	  ½	  Banan	  kan	  ses	  som	  tre	  halvor.	  Hälften	  av	  tre	  halvor	  kan	  då	  ses	  som	  en	  halva	  (1/2)	  +	  en	  

halv	  halva	  (1/4).	  För	  att	  kunna	  beräkna	  bråket	  behöver	  nämnaren	  vara	  lika,	  2/4	  +	  1/4	  del	  =	  

3/4	  delar	  banan.	  	  	  

	  

Hälften	  av	  3/4	  delar	  äpple	  kan	   ses	   som	  1,5/4	  del	  äpple.	  Detta	  anses	   inta	  vara	  ett	   ”snyggt	  

bråk”	  och	  borde	  omskrivas	  för	  ett	  tydligare	  svar.	  Om	  både	  täljare	  och	  nämnare	  fördubblas	  

får	  vi	  svaret	  3/8.	  Enklaste	  lösning	  på	  denna	  uppgift	  är	  att	  från	  början	  fördubbla	  nämnaren.	  	  

	  

2/3	  delar	  päron	  kan	  ses	  son	  1/3	  +	  1/3	  del.	  Hälften	  av	  2/3	  delar	  blir	  då	  1/3.	  	  

	  

Hälften	   av	   1/2	  Apelsin	   kan	  beräknas	   genom	  att	   fördubbla	   nämnaren	   till	   bråket,	   1/4,	   eller	  

tänka	  hälften	  av	  en	  halv	  1/4.	  	  

	  

Hälften	  av	  0,6	  dl	  cocos	  är	  0,3	  dl	  cocos.	  Frågan	  är	  bara	  hur	  mycket	  är	  exakt	  0,3	  dl?	  Ett	  förslag	  

hade	  varit,	  med	  tanke	  på	  måttkunskaper,	  att	  ta	  2	  msk	  cocos.	  2	  msk	  är	  30	  ml	  och	  0,3	  dl	  är	  

33,3	  ml.	  	  

	  

1	  1/5	  dl	  Havregryn	  skulle	  kunna	  halveras	  genom	  att	  omvandla	  bråket	  från	  blandad	  form	  till	  

bråkform.	  1	  hel	  står	  för	  5/5	  och	  5/5	  +	  1/5	  =	  6/5.	  Bråket	  kan	  delas	  då	  täljaren	  är	  jämn,	  hälften	  

av	  6/5	  är	  3/5.	  
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Bilaga 4 

Pannkaka	  
	  

Du	  har	  planerat	  att	  göra	  pannkakor	  men	  då	  du	  tittar	  in	  i	  
kylskåpet	  upptäcker	  du	  att	  du	  bara	  har	  4	  ägg	  och	  receptet	  är	  
på	  6	  ägg.	  Du	  bestämmer	  dig	  för	  att	  laga	  pannkaka	  även	  om	  
det	  blir	  lite	  färre	  pannkakor,	  men	  du	  måste	  ändra	  lite	  i	  
receptet	  för	  att	  det	  ska	  bli	  bra	  mängder	  av	  de	  övriga	  
ingredienserna.	  
	  
Hur	  ser	  mängderna	  av	  de	  olika	  livsmedlen	  ut	  i	  det	  nya	  
receptet?	  
	  
4	  	  ½	  dl	  	   vetemjöl	  
¾	  tsk	  	   salt	  
1	  	  	  ½	  	  l	  	   mjölk	  
6	  	   ägg	  
5	  msk	  	   smör	  (till	  stekning)	  	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



 37 

Teoretiskt	   facit	   på	   bråkberäkningar	   i	   receptet	   Pannkakan	   och	   förslag	   på	   praktiska	  

tillvägagångssätt:	  

 

Till denna uppgift fick eleverna en 6-pack äggkartong ställd framför sig. Min tanke med 

äggkartongen var att de skulle tänka sig delar, att 4 ägg av 6 ägg är 2/3 delar, och att de då 

skulle lösa uppgiften genom att ta 2/3 delar av de andra livsmedlen i receptet.   

 

Ett sätt att lösa uppgiften på är att tänka halvor. 4 ½ dl vetemjöl är 9 halvor, 9 halva dl. 2/3 

delar av 9 är 6. 6 halvor är 3 hela dl mjöl. 1 ½ L mjölk är 3 halva L mjölk. 2/3 delar av 3 är 

2. 2 halva är 1 hel L mjölk.  

 

En lösning på uppgiften skulle även kunna vara, då man vet att man ska ta 2/3 delar av 

receptet, att dividera livsmedlen först i tre och multiplicera sedan med 2. 4 ½ dl vetemjöl 

delat i 3 är 1 ½  dl .  1 ½ dl x 2 = 3 dl. 1 ½ L mjölk delat med 3 är ½ L. ½ l x 2= 1 L. 

 

Salt och smörmängd ansåg jag inte var viktiga för eleverna att beräkna då jag ansåg att svar 

som, ”Jag tar bara så mycket smör jag behöver” eller ”Jag he bara i lite salt” visade på god 

förståelse av det praktiska problemet.  

 

 


