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Abstrakt 
Det här dokumentet är en litteraturstudie över några av de vanligaste 
missuppfattningarna inom arbetsområdet taluppfattning och tals användning inom 
matematiken. Fokus på missuppfattningarna ligger inom området för decimaltal. 
Studien behandlar också hur lärare kan arbeta för att minska antalet missuppfattningar i 
sitt arbete med decimaltal. I studien har litteratur från tidskrifterna Nämnaren och 
Nordisk Matematik Didaktik från Nationellt Centrum för Matematikutbildning läst. 
Artiklar från databasen ERIC har använts som komplement för att ge en bredare syn på 
missuppfattningar och lärares arbete. Gemensamma nämnare kring lärares arbete med 
att minska missuppfattningar kring decimaltal handlar om vilket språk som används i 
undervisningen och vilka laborativa material som kan användas. Det språk som bör 
användas i undervisning är, enligt litteraturen, ett korrekt matematiskt språk. 
Kombinationen korrekt matematiskt språk och laborativt material kan förtydliga 
decimaltalen och vilket värde talen får när de står som decimaler, det vill säga som 
tiondelar, hundradelar och tusendelar. Med hjälp av undervisning och användning av 
laborativt material ges eleverna en möjlighet att skapa och fördjupa sina kunskaper 
kring decimaltal och positionssystemet.  
 
Nyckelord 
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Tack 
Stort tack till min familj som har stöttat mig i mitt arbete i både med- och motgång 
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1 Inledning  
Matematik är tillsammans med svenska och engelska de tre ämnen som har setts som 
kärnämnen i svensk grundskola, dock benämns dem inte som kärnämnen i läroplanen. I 
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011) (i 
fortsättningen Lgr 11) kan vi läsa i kursplanen för matematik att en del av det innehåll i 
matematikundervisningen som ska vara centralt är taluppfattning och tals användning. 
En del av taluppfattning är tal i decimalform och positionssystemet för decimaltal 
(Skolverket, 2011). I kursplanen för matematik kan vi i syftet läsa ”Genom 
undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenheter med 
grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.” 
(Skolverket, 2011 s.62). Taluppfattning är ett område inom matematiken som verkar 
vara svårt för elever att lära (Brekke, 1995), vilket jag också fick erfara under den 
verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), då eleverna arbetade med decimaltal under de 
första veckorna jag var där. Eleverna gav då en bild av att de förstod innebörden av 
decimaler och deras placering i positionssystemet, men när de skulle förklara hur de 
hade tänkt visste de inte vad de hade gjort utan hänvisade till instruktionerna i 
läroboken. De missuppfattningar som uppstår kring decimaltal syns först när eleverna 
får undervisning kring arbetsområdet. Genom undervisning ska eleverna möta 
aktiviteter som visar på de aspekter som finns kring begreppet decimaltal och på så sätt 
synliggör missuppfattningarna (Forsbäck och Olsson, u.å.). Skolverket (2013) skriver i 
”Matematiklyftet” om missuppfattningar som rör decimaltal och att dessa 
missuppfattningar kan undvikas genom att lärare är medvetna om dessa och utnyttjar 
den kunskapen när de planerar sin undervisning.  
 
Då decimaltal finns i vår vardag, i form av priser i butiker, t.ex. kan köttfärs kosta 
69,50kr/kg, är kunskaper kring decimaltal en kunskap som kommer till användning 
dagligen. Denna kunskap underlättas vid kunskaper kring avrundning av tal (Malmer, 
2002).  Tidigare var det vanligt att undervisning kring decimaltal med två decimaler 
kopplades till kronor och ören. Det blev även en koppling till elevernas erfarenheter 
(Anderberg och Källgården, 2007). Andra former av tal i decimalform i vardagslivet 
handlar om tider vid idrottsevenemang, till exempel vid tävlingar i löpning där tid anges 
i timmar, minuter, sekunder, tiondels-, hundradels- och ibland även i tusendelssekunder 
(McIntosh, 2009). Decimaltal i form av priser, tider och mätningar möter eleverna innan 
de får undervisning kring dem. Detta innebär att eleverna har kunskaper om hur 
decimaltalen ser ut, men de har inte kunskaper om innebörden av tal i decimalform 
(Brekke, 1995). Elevers tidigare erfarenheter rör ofta priser och därför är kopplingen till 
priser vanligt i undervisningen (Hilling-Drath, 2007). 
 
Denna studie är en litteraturstudie inom ämnet matematikdidaktik. Den berör några av 
de vanligaste missuppfattningarna och kritiska aspekter som rör tal i decimalform för 
elever i årskurs 4-6. Undersökningen kommer även behandla förslag på hur lärare kan 
arbeta för att minimera de missuppfattningar som finns kring tal i decimalform. I den 
här studien är vanliga missuppfattningar de missuppfattningar som tas upp i litteraturen 
och som nämns av flera författare och som uppstår hos flera elever. Kritiska aspekter är 
här det som är svårt för eleverna men som inte klassas som en missuppfattning eller som 
uppstår hos någon enstaka elev. 
 
Då alla som läser denna studie ska förstå vad ett tal i decimalform är samt hur 
positionssystemet ser ut kommer jag beskriva dessa termer i stycket 3.3 
Begreppsförklaring.  
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2 Syfte och frågeställningar 
2.1 Syfte 
I matematikundervisningen uppstår det ibland missuppfattningar och missförstånd när 
ett nytt arbetsområde ska introduceras. Ett arbetsområde där det ofta uppstår 
missuppfattningar är inom taluppfattning och tals användning (Skolverket, 2013). För 
elever i årskurs 4-6 visar sig dessa missuppfattningar när talområdet ska utökas från 
heltal till att även innefatta tal i decimalform (Brekke, 1995). Syftet med den här studien 
är att genom en litteraturstudie undersöka vilka missuppfattningar som är de vanligaste 
kring tal i decimalform samt hur lärare kan arbeta med dessa missuppfattningar för att 
hjälpa eleverna skapa en djupare förståelse för talområdet.  
 
2.2 Frågeställningar 

• Vilka vanliga missuppfattningar och kritiska aspekter finns det kring tal i 
decimalform? 
 

• Hur kan lärare arbeta för att minska dessa missuppfattningar och kritiska 
aspekter?  
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3 Teoretisk bakgrund  
3.1 Vad är en litteraturstudie? 
En litteraturstudie är en sammanställning av litteratur inom ett valt område efter en 
systematisk sökning och kritisk granskning av den valda litteraturen. Det finns olika sätt 
att genomföra en litteraturstudie och detta beskrivs av Eriksson Barajas, Forsberg och 
Wengström (2013). De beskriver tre olika sätt att göra en litteraturstudie på; allmän 
litteraturstudie, systematisk litteraturstudie och begreppsanalys. Jag kommer till största 
del använda mig av en systematisk litteraturstudie, det kommer även finnas spår av en 
begreppsanalys. Den allmänna litteraturstudien kommer beskrivas för att ge en 
helhetsbild av hur en litteraturstudie kan göras. 
 
3.1.1 Allmän litteraturstudie 
Den allmänna litteraturstudien benämns också som litteraturöversikt, 
litteraturgenomgång eller forskningsöversikt. Denna form förekommer i de flesta 
studier då syftet med en allmän litteraturstudie är att beskriva och sammanställa den 
bakgrund som motiverar en empirisk studie. Den allmänna litteraturstudien kan även 
beskriva kunskapsläget inom ett valt område. Beskrivningen och analysen av de valda 
studierna är inom den allmänna litteraturstudien sällan strukturerade. Risken för 
felaktiga slutsatser är stor då kvalitetsbedömningar av de artiklar som är inkluderade 
ofta saknas (Eriksson Barajas, Forsberg, Wengström, 2013). 
 
3.1.2 Systematisk litteraturstudie 
Definitionen av en systematisk litteraturstudie är att den strävar efter att vara 
heltäckande identifierande, bedömande och syntetisera den litteratur som är relevant för 
studien. Vid genomförande av en systematisk litteraturstudie krävs det att det finns ett 
tillräckligt stort antal studier av god kvalitet som utgör underlag för att kunna göra en 
bedömning och dra slutsatser. Sedan år 2000 har The Campbell Collaboration arbetat 
med systematiska litteraturstudier och har under dessa år (fram till 2013) arbetat fram 
vetenskapliga bevis som underlag för utbildning, juridik och socialt arbete. De har även 
arbetat fram fyra (4) kriterier som beskrivs av Barajas Eriksson, Forsberg och 
Wengström (2013). Kriterierna som är framarbetade är att:  

• Det ska tydligt framgå vilka kriterier som används och metoder för sökning och 
urval av artiklar.  

• Det ska finnas en uttalad sökstrategi.  
• Alla studier som inkluderas ska kodas systematiskt.  
• Metaanalys ska användas för att väga samman resultat från flera mindre studier 

om det finns möjlighet.  
Till skillnad från en allmän litteraturstudie ska en systematisk litteraturstudie ha en 
tydlig redovisning av de metoder som används samt att metoderna ska vara öppna för 
granskning.   
 
En form av systematisk litteraturstudie som beskrivs är metaanalys. Vid en metaanalys 
analyseras en samling data från flera studier. Den personen som gör en metaanalys 
behöver ha särskilda metodkunskaper och kunskaper för statistiska beräkningar. Vid 
genomförandet ska medvetenheten om att det inte finns några säkra svar från enstaka 
studier finnas (Eriksson Barajas, Forsberg, Wengström, 2013).  
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3.1.3 Begreppsanalys 
En begreppsanalys kan göras på två sätt, som en litteraturstudie eller som en empirisk 
studie. Genomförandet kan göras genom att litteratur och ordböcker studeras. Syftet 
med en begreppsanalys är att förtydliga och öka förståelsen för konkreta fenomen som 
innefattas av begreppet. Analysen börjar med en begreppsbestämning vilket innebär att 
det görs en analys och syntes av begreppets meningsinnehåll och dess omfattning 
(Eriksson Barajas, Forsberg, Wengström, 2013).  
 
3.2 Ansats  
Barajas Eriksson, Forsberg och Wengström (2013) beskriver två former av ansats vid 
arbete med studier. Den första ansatsen är en kvalitativ ansats och innebär att forskaren 
försöker tolka och skapa en mening och förståelse i upplevelser av omvärlden som är 
subjektiva för människor. Studier med en kvalitativ ansats är mer fokuserad på 
individen (Backman, 1998). Forskaren är inte skild från sin studie, och detta kan 
påverka resultatet genom forskarens uppfattningar och åsikter. Frågeställningar och 
arbetets design bestäms i problemfasen. Arbetets syfte är att systematiskt synliggöra 
upplevelser, meningar och betydelser. Utgångspunkten är bland annat teoretiskt 
ramverk och det finns en struktur för datainsamling och analys. Backman (1998) 
beskriver att resultatet i den kvalitativa ansatsen ofta skrivs i text.   
 
Den andra ansatsen är en kvantitativ ansats och har sin utgångspunkt i ett hypotetiskt 
deduktivt tänkande. Forskaren är här objektiv och tar avstånd från sin studie för att inte 
påverka resultaten av analysen genom förutfattade meningar. Forskaren kontrollerar 
även det teoretiska ramverket, urvalsramen och strukturen på undersökningen. I studier 
med kvantitativ ansats ordnas och klassificeras litteraturen för att kunna se samband, 
förutsäga och förklara studien. Den data som används samlas in genom olika 
mätmetoder; så som dokumentgranskning, provtagningningar, frågeformulär, tester, 
skalor, intervjuer och observationer (Eriksson Barajas, Forsberg, Wengström, 2013). 
Studier med kvantitativ ansats mynnar ut i numeriska observationer, eller tillåter ett 
resultat som kan skrivas med siffror i tabeller (Backman, 1998).  
 
Resultaten i den här undersökningen kommer analyseras utifrån den kvalitativa ansatsen 
då resultaten inte kommer bygga på kvantitaiv data utan på läst litteratur.  
 
3.3 Begreppsförklaring  
3.3.1 Decimaltal 
 

Decimalform är en form som tal som 14,5 och 2,33 är skrivna i. Till höger om 
heltalsdelen skrivs ett decimaltecken, ett komma, och talen till höger om 
decimaltecknet kallas decimaler. Ett tal kan ha ett ändligt antal decimaler, till 
exempel talet 3,495. Det kan också ha ett oändligt antal decimaler, som talet 1/3 
(en tredjedel). Detta tal skrivs i decimalform som 0,333  333  333  ... 
(Nationalencyklopedin, 2014).   

Malmer (2002) introducerar decimaltal som tal som är mindre än ett (1), då elever vid 
mätningar med linjal upptäcker att avståndet mellan siffrorna 0 och 1 är uppdelade i 
mindre delar. Dessa tal upptäcker eleverna ofta när de mäter med linjal och ser 
markeringarna för millimeter mellan talen noll (0) och ett (1). Fortsättningsvis beskrivs 
meterlinjalen som det bästa sättet att introducera tal i decimalform på då eleverna på en 
och samma gång får se sambandet med en hel, tiondelar, hundradel och tusendelar, 
d.v.s. deci-, centi- och millimeter. Decimaltal beskrivs av McIntosh (2009) som de 
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siffror på båda sidor av decimaltecknet där siffrorna till höger om decimaltecknet 
minskar i värde och talen till vänster om decimaltecknet ökar i värde. Sollervall (2007) 
förtydligar med att decimaltecknets placering, till höger om entalet, som en hjälp att ha 
koll på entalet som McIntosh (2009) beskriver som talets mittpunkt. Tal kan även 
skrivas i olika former, till exempel bråkform. Löwing och Kilborn (2002, 2003) 
beskriver decimaltal som en enklare form av tal i bråkform.  
 
3.3.2 Positionssystemet 

 

Positionssystem är ett system som används för att skriva matematiska tal och där 
en siffras plats (position) i talet bestämmer värdet på den. Ett positionssystem 
har en bas och siffror från 0 och uppåt. Basen är lika med det antal siffror som 
används. Det vanliga enhetssystem som vi använder kallas decimalsystemet 
(tiosystemet). Det har 10 som bas, och siffrorna är de vanliga från 0 till 9. Om vi 
har ett tal, till exempel 275,43, så är den första siffran till vänster om 
kommatecknet (5) entalssiffran. Nästa siffra åt vänster (7) är tiotalssiffran och 
betyder 70. Den tredje siffran till vänster (2) är hundratalssiffran och betyder 
200. Den första siffran till höger om kommatecknet (4) är tiondelssiffran och 
betyder 4/10. Den andra siffran höger om kommatecknet (3) är hundradelssiffran 
och betyder 3/100. Man kan skriva att 275,43  =   
2  ·  100  +  7  ·  10  +  5  ·  1  +  4  ·  1/10  +  3  ·  1/100. Värdet på siffran beror alltså på var 
i talet den står. (Nationalencyklopedin, 2014) 

Precis som decimaltal ska positionssystemet var en central del i undervisningen i 
matematik. Positionssystemet beskrivs av McIntosh (2009) som en gruppering av siffror 
med basen tio, det vill säga siffrorna 0-9. En förståelse för positionssystemet kan enligt 
Malmer (2002) skapas med hjälp av ett matematiskt schema som kan användas vid 
multiplikation och division med decimaltal. Forsbäck och Olsson (u.å.) skriver att 
kunskaperna kring positionssystemet visar sig först när eleverna börjat arbeta med 
decimaltal.  
 
3.2.3 Missuppfattningar 
Brekke (1995) skriver att i matematiken är missuppfattningar när eleverna försöker 
använda sig av sina kunskaper från tidigare undervisning när de ska lära sig ett nytt 
område inom ämnet. Missuppfattningarna uppstår delvis när eleverna inser att deras 
tidigare uppfattningar inte kan användas inom alla arbetsområden. Till skillnad från fel 
är missuppfattningar inte tillfälliga och det är därför viktigt att skilja på ett fel och en 
missuppfattning. Missuppfattningar beror ofta på övergeneralisering av tidigare 
kunskaper vid arbete med nya områden (Brekke, 1995).  
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4 Metod  
Den metod som har använts i det här arbetet är en systematisk litteraturstudie. Urvalet 
består av vald litteratur från tidigare kurser under utbildningen inom matematik. Annan 
litteratur är vald från Skolverket i form av styrdokument och dokument som har använts 
under fortbildningen ”Matematiklyftet” samt artiklar från tidningarna Nämnaren och 
Nordisk Matematik Didaktik som ges ut av Nationellt Centrum för 
Matematikutbildning, NCM.   
 
4.1 Urval  
Urvalet av litteratur i den här studien består av litteratur från tidigare kurser i matematik 
som har lästs under utbildningen. Då dessa inte behandlar decimaltal och 
missuppfattningar tillräckligt mycket har jag använt mig av artiklar från Skolverket som 
har använts under fortbildningen ”Matematiklyftet”.  Även artiklar från tidskrifterna 
Nämnaren och Nordisk Matematik Didaktik har använts till den här studien då de 
behandlar lärares arbete och några missuppfattningar kring decimaltal. Artiklarna som 
är publicerade i Nämnaren är inte vetenskapliga och de vetenskapliga artiklarna från 
Nordisk Matematik Didaktik har därför kompletterats med artiklar från databasen ERIC. 
Vid dessa sökningar har sökorden: ”Mathematics elementary”, ”decimal system”, 
”decimal number”, ”decimals and fractionas” och ”decimal” använts. Dessa artiklar har 
begränsats från år 2000 till år 2011. Dessa artiklar har också använts då 
missuppfattningar inom matematik inte enbart finns i Sverige och de ger då en bredare 
bild över de missuppfattningar som kan uppstå. Artiklarna från Nämnaren är skrivna 
mellan 2000 och 2014. Även artiklar från Nordisk Matematik Didaktik (NOMAD) har 
lästs. Tidsskifter från år 2000 – 2014 har gåtts igenom, men de aktuella artiklar som 
berör området för studien publicerades endast under 2006. Alla artiklar har inte lästs 
utan de artiklar som i rubrik eller abstrakt har visat ett innehåll på decimaltal eller 
missuppfattningar har valts och lästs.  
 
Vid sökningar på Nationellt Centrum för Matematikutbildnings, NCMs, hemsida 
hittades boken Om tal i bråk- och decimalform (Kilborn, 2014) och efter 
översiktsläsning av boken har andra referenser lästs och på så sätt hittat mer litteratur 
som behandlar mitt undersökningsområde hittats och lästs. Från Skolverket har även 
styrdokument för skolår 4-6 använts i form av Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011). Artiklar från Skolverkets 
fortbildning ”Matematiklyftet” har undersökts efter samtal med lärare som undervisar 
och som har genomgått fortbildningen. Då alla möjligtvis inte har samma definition 
eller uppfattning av begreppen decimaltal och positionssystemet har sökningar på dessa 
begrepp gjorts via Nationalencyklopedins hemsida, ne.se. I bilaga A presenteras de 
artiklar och böcker som lästs för studien samt om de har använts som referens eller inte 
i studien. De böcker och artiklar som inte har valts att användas som referenser har 
blivit bortvalda då de inte har behandlat decimaltal eller positionssystemet utifrån 
studiens syfte, missuppfattningar och lärares arbete med dessa missuppfattningar. 
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011) 
har använts som utgångspunkt för studien då det i kursplanen för matematik står vad 
som ska vara centralt i undervisningen. Under avsnittet Taluppfattning och tals 
användning står att ”Positionssystemet för tal i decimalform. Det binära talsystemet och 
talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.” 
(Skolverket, 2011 s.64) ska vara en del av det centrala undervisnings innehållet. 
”Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enklare tal i decimalform vid 
överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och 
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miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.” (Skolverket, 2011 s.64) ska 
också vara en del av undervisningsinnehållet som är centralt. Artiklarna från Austrailian 
Primary Mathematics Classroom har valts att användas då de ger en bredare syn på 
missuppfattningar som rör tal i decimalform, samt att de material som används i båda 
artiklarna är utformade för att användas vid beräkningar med tal i decimalform. 
Resterande litteratur som är vald att användas behandlar antingen missuppfattningar 
kring tal i decimalform eller lärares arbete med missuppfattningar. Några referenser 
behandlar både en missuppfattning och hur lärare har valt att arbeta med den 
missuppfattningen. Någon artikel belyser vikten av användningen av det matematiska 
språket i undervisningen. 
 
4.2 Datainsamling  
Insamlingen av data i den här studien har skett genom läsning av litteratur som 
behandlar tal, taluppfattning, decimaltal, positionssystemet, missuppfattningar som 
finns inom ämnet matematik och framförallt inom arbetsområdet som behandlar 
decimaltal samt hur lärare kan arbeta med de missuppfattningar som är vanliga i 
undervisningen kring tal i decimalform. Mycket av litteraturen behandlar både vanliga 
missuppfattningar kring decimaltal och hur arbete för att minska dessa kan genomföras.  
 
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) användes eftersom den beskriver 
litteraturstudier och den fick agera handbok genom denna studie. Boken söktes upp då 
information kring litteraturstudier behövdes och det var den boken som behandlade 
litterturstudier inom vetenskapliga utbildningar.    
 
Artiklarna som är lästa för studien har sökts på Nationellt Centrum för 
Matematikutbildnings hemsida där tidsskrifterna Nämnaren och NOMAD finns som 
länkar. Alla artiklar från tidsskrifterna är inte lästa, utan artikelregistret har används för 
båda tidsskrifterna. Artiklarna som är använda från NOMAD är publicerade under år 
2006, men genomgång av artikelregistret har varit bredare, där har sökningar gjorts från 
år 2000 till år 2014. Samma tillvägagångssätt och sökår har använts för tidsskriften 
Nämnaren. Artiklar från Skolverkets fortbildning ”Matematiklyftet” har använts efter 
tips från lärare som genomfört fortbildningen. De artiklar som är valda behandlar 
missuppfattningar kring decimaltal samt beskriver vad diagnostisk undervisning är och 
hur den genomförs. Då det är bra beskrivningar kring missuppfattningar har artiklarna 
använts som referenser.  
 
För att ge en bredare syn på missuppfattningar har artiklar sökts i databasen ERIC. Vid 
dessa sökningar har sökorden: ”Mathematics elementary”, ”decimal system”, ”decimal 
number”, ”decimals and fractionas” och ”decimal” använts. 
 
Böckerna Matematik i skolan – didaktisk, metodisk och praktisk; Bra matematik för 
alla; Förstå och använda tal; Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011 samt Tal: och de fyra räknesätten är alla böcker som använts vid 
tidigare studier inom matematik i utbildningen. Nämnaren Tema användes efter 
sökningar i tidsskriften Nämnaren där Nämnaren Tema låg som tips på ytterligare 
litteratur från Nationellt Centrum för Matematikutbildning. Boken Om tal i bråk- och 
decimalform hittades också som tips på litteratur från NCM. Författaren hade där i 
refererat till Kilborn och Löwing vilket ledde till att dessa författare letades upp och 
böckerna Baskunskaper i matematik; Matematikundervisningens dilemman och 
Huvudräkning: en inkörsport till matematiken lästes och användes som referenser i 
studien.    
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Vid insamling av data hittades kategorier tidigt och har sedan använts vid fortsatt 
läsning. Utgångspunkten var till en början mina frågeställningar, men vid läsning 
började kategorier växa fram och dessa har använts som analysverktyg istället.  De 
första kategorierna som hittades var språkets användning i klassrummet och användning 
av laborativt material. Kring språket hittades både kritiska aspekter och hur språket kan 
användas för att minska missuppfattningar och kritiska aspekter i undervisningen. Även 
om det inte beskrivs några missuppfattningar med laborativt material blir det en egen 
kategori då många författare ser fördelen med att låta eleverna arbeta med laborativt 
material istället för att enbart räkna i läroboken. När dessa kategorier hittades skrevs de 
ner i punktform för att senare fyllas på efterhand när mer litteratur lästes. Andra 
missuppfattningar har sedan skrivits ner på samma sätt. Tankegångarna har sedan varit: 
Vilken missuppfattning eller kritisk aspekt tas upp? Har den tagits upp tidigare? Vad 
innebär missuppfattningen/den kritiska aspekten? Hur kan undervisningen påverka 
missuppfattningen?  
 
Missuppfattningar, kritiska aspekter och lärares arbete som endast har tagits upp av en 
författare har skrivits som egen kategori om missuppfattningen har beskrivits som en 
viktig missuppfattning att arbeta med. Då har det också funnits mycket tankar och idéer 
hur lärare kan arbeta med den missuppfattningen.  
 
Sammanfattningsvis har kategorierna: antal decimaler, positionssystemets betydelse, 
nollans betydelse, språkets användning i undervisningen, division och multiplikation 
med decimaler, laborativt material och konkretisering samt diagnostisk undervisning 
analyserats vidare. Denna form av strukturering har använts för att förenkla 
analysmomentet samt för att ge bättre förutsättningar att sammanfatta och samordna 
information i resultatet.  
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5 Resultat 
I det här avsnittet kommer resultaten redovisas med utgångspunkt i de frågeställningar 
som har formulerats. Underrubriker kommer användas i syfte att kategorisera resultaten 
och på så sätt underlätta för läsaren. Underrubrikerna kommer behandla både vanliga 
missuppfattningar och förslag på hur lärare kan arbeta med missuppfattningen för att 
undvika upprepning av beskrivningen av missuppfattningar eller kritiska aspekter.  
 
Gemensamt i litteraturen är att decimaltal introduceras genom olika former av 
mätningar. Mätningar i form av pris; d.v.s. kronor och ören, längd: meter, decimeter, 
centimeter och millimeter eller i form av vikt; kilogram, hektogram, gram. Mätningar 
kan också göras i tid, area, temperatur, volym och massa (Malmer, 2002).  Dessa 
mätningar kopplas också till elevernas vardag och erfarenheter.  
 
5.1 Antal decimaler 
En missuppfattning kring decimaltal rör antalet decimaler i ett tal. För många elever 
betyder ett långt tal ett högt tal (Malmer, 2002; Moody, 2011). Brekke (1995) skriver att 
denna missuppfattning inte enbart är synlig vid decimaltal utan den är vanlig inom alla 
former av aritmetik. Detta är inte den enda missuppfattningen som rör antalet decimaler 
i ett tal. Det finns de elever som har uppfattningen att korta tal, eller tal med få 
decimaler, är de talen som har högst värde (Moody, 2011).   
 
Forsbäck och Olsson (u.å.) motsätter sig denna utveckling och skriver att antalet 
decimaler har betydelse när eleverna ska jämföra eller storleksordna decimaltal. De 
skriver att elever har lättare att jämföra decimaltalen 0,14 och 0,6 om de har fått höra 
eller läsa 14 hundradelar och 60 hundradelar istället för att bara få se talen. När eleverna 
inte får höra antalet hundradelar kommer de skriva att 0,14 är det större talet eftersom 
14 är större än 6. Får de höra talen 14 hundradelar och 60 hundradelar kommer se svara 
att 60 hundradelar, 0,6, är det större talet eftersom 60 är större än 14. När eleverna får 
höra decimalerna som heltal, d.v.s. om lärare utläser talen som 16,15 istället för 16 hela, 
en tiondel och femhundradelar,  kan det leda till att eleverna inte får den förståelsen för 
positionssystemet som de behöver vilket i sin tur kan leda till att eleverna tolkar 
decimaltalen som två heltal med decimaltecknet som skiljetecken (Forsbäck & Olsson, 
u.å.). Även Anderberg (2004) skriver om fördelarna med att skriva ut hundradelarna i 
decimaltal. Detta skriver han ska göras när eleverna ska hitta ett decimaltal som ligger 
mellan två andra decimaltal, som exempel ges talen 9,7 och 9,8. För de elever som inte 
har förståelse för positionssystemet blir denna uppgift svår då de inte ser decimaltalen 
med hundradelar. Genom att skriva talen som 9,70 och 9,80 kommer eleverna lättare 
hitta decimaltal mellan de två angivna talen.   
 
Riesberg (2006) skriver att ur undervisningssyfte har det ingen betydelse om talen 
innehåller lika många decimaler eller inte, men att talen bör innehålla samma antal 
decimaler för att underlätta för eleverna när de ska jämföra och storleksordna tal. 
Svårigheterna att se vilket tal som är det större talet försvinner inte enbart för att talen 
får lika många decimaler, elevernas kunskaper om positionssystemet och vilken 
betydelse detta har är den kunskap som kan hjälpa eleverna jämföra och storleksordna 
decimaltal. När decimaltalen skrivs med lika många decimaler visar det på en likartad 
noggrannhet, och gäller framförallt när uppgiften handlar om tider. Forsbäck och Olsson 
(u.å.) skriver också att elever i undervisningen behöver höra hur många hundradelar 
decimaltalen innehåller för att kunna skapa sig en uppfattning om positionssystemet.   
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5.2 Positionssystemets betydelse 
Moody (2011) beskriver den missuppfattning som kan uppstå när eleverna ser 
decimaltal som två heltal och förklarar det med att elever med svårigheter för 
positionssystemet ser ett tal till höger om decimaltecknet och ett tal till vänster. Denna 
missuppfattning uppstår när lärare väljer att läsa ut decimalerna som om de vore heltal 
istället för att läsa ut hur många tiondelar, hundradelar och tusendelar som talet 
innehåller (Forsbäck & Olsson, u.å.). Denna missuppfattning beskrivs också av 
Anderberg och Källgården (2007). De skriver också att hur talet läses ut är viktigt för att 
eleverna inte ska se decimaltal som två heltal.   Forsbäck och Olsson (u.å.) ger exempel 
på hur decimaltal kan introduceras för eleverna. De skriver att koppling till elevernas 
vardag i form av meter, centimeter, liter och deciliter m.m. kan förvirra eleverna och att 
detta kan leda till att decimaltecknet ses som ett skiljetecken mellan två tal. Vid 
introduktion av decimaltal skriver Forsbäck och Olsson (u.å.) att det är bättre att utgå 
ifrån decimalsystemet och dess uppbyggnad. För att kunna introducera decimaltal på det 
här sättet behöver eleverna ha kunskaper om bråk med tiondelar, hundradelar och 
tusendelar sedan tidigare. Mätningar och enhetsomvandlingar ses av författarna som bra 
färdighetsträning och behövs för att eleverna ska kunna koppla matematiken till 
vardagen.  
 
Ytterligare missuppfattning som rör positionssystemet och dess betydelse handlar om 
att eleverna behandlar decimalerna som ett heltal och denna missuppfattning visas när 
eleverna ska göra beräkningar med decimaltal. Forsbäck och Olsson (u.å.) skriver att 
elever som inte har förstått positionssystemet utför två beräknar när de räknar addition 
med decimaltal. Eleverna gör då en beräkning med heltalen och en beräkning med 
decimalerna. Löwing (2006) beskriver också en kritisk punkt när elever inte har 
förståelse för positionssystemet. Denna bristande kunskap kan leda till bristande 
kommunikation mellan lärare och elev. Samtidigt skriver Löwing (2006) att kunskaper 
om positionssystemet och decimalernas värde får eleverna möjlighet att lära sig genom 
undervisning.   
 
5.2.1 Nollans betydelse  
Moody (2011) skriver om den missuppfattning kring decimaltal som handlar om siffran 
noll (0) och hur den kan påverka ett decimaltals innebörd beroende på vilken position 
den har.   De elever som har svårt att förstå decimaltal har också svårt att se nollan som 
positionsmarkerare då de tidigare har fått lära sig att siffran noll (0) inte har någon 
betydelse och använder sig av den kunskapen även på decimaltal. För dessa elever har 
talen 0,07 och 0,7 samma betydelse då de ses som samma tal. 
 
 
5.3 Språkets användning i undervisningen 
Genom användning av ett korrekt matematisk språk i undervisningen kan flera 
missuppfattningar och kritiska aspekter undvikas (Löwing, 2006). Vid undervisning om 
tal i decimalform kan lärare underlätta för eleverna genom att läsa ut hela talet, det vill 
säga heltalet, tiondelarna och hundradelarna och eventuellt även tusendelarna. Detta är 
viktigt då eleverna befinner sig i inlärningsfasen av decimaltal (Löwing, 2006; 
Anderberg & Källgården, 2007). Anderberg och Källgården (2007) skriver också att det 
är viktigt att läsa ut decimalerna för att ge eleverna en möjlighet att skapa förståelse och 
lära sig positionssystemet och dess betydelse.  
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Öberg (2000) skriver att genom diskussioner och argumentationer uppmuntras eleverna 
att ta till sig nya kunskaper och lära sig nya begrepp. För att underlätta inlärningen av 
nya kunskaper bör undervisande lärare utgå ifrån de kunskaper som eleverna redan 
besitter. Med fördel utgår läraren också från elevernas vardag och anpassar sin 
undervisning till denna. Är undervisningen förankrad i det eleverna känner till ges de en 
möjlighet att lära sig själva utan undervisning (Öberg, 2000).  Att enbart anpassa 
undervisningen till det eleverna tycker är svårt kan vara en bra början, men i ett längre 
perspektiv behöver läraren utgå ifrån det eleverna förstår och på det sättet kunnat 
motivera eleverna till ett bättre lärande och en bättre inställning till ämnet matematik 
(Ahlberg, 2000).  
 
Elever kan ibland missuppfatta användandet av decimaltecknet. I vissa länder används 
punkt som decimaltecken och i andra länder används kommatecken som decimaltecken. 
Detta kan leda till att elever blir förvirrade om det skulle ske en ändring av 
decimaltecken i uppgifter (Brekke, 1995). Brekke (1995) skriver vidare om elever som 
har gett svaret ”Det är inget decimaltal för det är en punkt och inget kommatecken” på 
ett test. Detta kan undvikas genom att lärare påtalar för elever att det finns en del länder 
som använder en punkt som decimaltecken istället för ett kommatecken. I figur 2 visas 
att decimaltecknet förekommer som en punkt på miniräknare, och inte som ett 
kommatecken som beskrivs tidigare i studien. 
 

  
Fig 2. Miniräknare, decimaltecken i form  
av punkt. 
 
 
5.4 Division och multiplikation med decimaler 
En vanlig missuppfattning som rör tal i decimalform är division med decimaltal. Denna 
missuppfattning grundar sig i elevernas tidigare kunskaper kring division, att kvoten 
(svaret) blir mindre än täljaren. När elever ska dividera tal med decimaltal i nämnaren 
sätts dessa tidigare kunskaper på prov då kvoten blir större vid division med tal som är 
mindre än ett (1), deta gäller även vid divisioner med decimaltal i täljaren. Dock krävs 
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decimaltal även i nämnaren. Arbete med denna missuppfattning kan vara samtal och 
diskussioner i helklass. Genom diskussioner ges eleverna möjlighet att utveckla sina 
kunskaper kring division (Okazaki, 2003).   
 
Löwing och Kilborn (2002) skriver också om problemet dividera med decimaltal. De 
skriver att divisionens innebörd är beroende av i vilken enhet som används vid 
divisionen. Är enheten meter kan en omvandling till centimeter ske vilket underlättar 
divisionen, dock är det av vikt att ange svaret med rätt enhet. Exempelvis kan talet 1,2 
m omvandlas till 120 cm vid division med 4, men när eleverna ska svara på uppgiften 
behöver de omvandla svaret till meter igen. Istället för att svara 30 cm ska eleverna 
svara 0,3 m.  
 
Malmer (2002) skriver att division med tio, hundra och tusen också kan vara 
problematiskt då det finns lärare som säger att decimaltecknet ska flyttas ett (1), två (2) 
eller tre (3) steg åt vänster. Hon skriver att det är svårt för elever med 
matematiksvårigheter att komma ihåg åt vilket håll decimaltecknet ska flyttas, men att 
detta kan åtgärdas genom en schematisk bild (se figur 2) där elever får se vad som 
händer med talet vid division med tio (10), hundra (100) och tusen (1000). Detta 
schema kan också användas vid multiplikation med tio (10), hundra (100) och tusen 
(1000). I schemat ser de elever som använder schemat decimaltecknet och hur entalen 
blir tiotal, hundratal och tusental på den vänstra sidan av decimaltecknet. På 
decimaltecknets högra sida blir talen mindre i form av tiondelar, hundradelar och 
tusendelar. Schemat som Malmer (2002) använder sig av kan också användas när elever 
ska lära sig hur man omvandlar enheter. Figur 3 visar hur detta schema ser ut och hur 
det kan användas i undervisningen för att förenkla för eleverna.  
 

 
Fig 3. Talet från rad ett har multiplicerats med 100 till rad två (Malmer, 2002 s.130). 
Schemat kan även användas vid division.  
 
Det är inte bara vid division med decimaler som det uppstår missuppfattningar, de 
uppstår också vi multiplikation med decimaler. Svårigheten uppstår när två decimaltal 
ska multipliceras. En vanlig situation är vid köp av en vara, t.ex. ost, med kilopris då det 
ofta är lätt att tänka att vikten ska divideras med priset istället för multipliceras. Den 
missuppfattning som uppstår när elever ska multiplicera två decimaltal blir produkten 
mindre vilket är svårt att förstå för de elever som har lärt sig att multiplikation är 
upprepad addition (Löwing & Kilborn, 2002). 
 
Malmer (2002) skriver att det är viktigt att få eleverna att förstå vad som är rimligt när 
de multiplicerar med decimaltal. Malmer (2002) skriver att miniräknaren kan användas 
för att räkna multiplikation med decimaltal, men att det behövs diskussioner innan 
miniräknaren används för att lösa uppgifterna.   
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5.5 Laborativt material och konkretisering 
Löwing (2006) skriver att när undervisningen i matematik konkretiseras är målet att 
eleverna ska kunna skapa tillräckligt med kunskaper för att kunna klara av den abstrakta 
matematiken. Ett annat mål med konkretisering av undervisningen är att bidra till ett 
ökat lärande som har sin utgångspunkt i elevernas erfarenheter och tidigare kunskaper 
(Löwing, 2006). Ett sätt att konkretisera matematiken är att använda olika material och 
låta eleverna laborera med detta. Hon skriver också att konkretisering av 
matematikundervisningen är ett missförstånd av Deweys uttryck ”learning by doing”. 
Löwing (2006) skriver också att vid konkretisering av undervisningen lär sig eleverna 
när de funderar över vad de gör snarare än genom att de gör. Vid konkretisering 
optimeras kommunikationen kring matematiken och genom kommunikation optimeras 
lärandet (Löwing, 2006). Annan motivering till användning av laborativt material 
beskrivs av Malmer (2002) genom att ”Eleverna har ett stort behov av konkretion men 
också av stimulans och omväxling.” (Malmer, 2002 s.92).  
 
Löwing (2006) ger exempel på olika laborativa material som kan användas inom 
matematiken i allmänhet. Även Malmer (2002) skriver om olika material som kan 
användas för att konkretisera matematiken medan Moody (2011) och Roche (2010) ger 
exempel på laborativt material som är anpassat för undervisning kring tal i decimalform. 
Arbete med laborativt material beskrivs i mycket av den litteratur som är läst till den här 
studien och flera alternativ på material har getts i flera artiklar och böcker. Vid 
introduktion av decimaltal använder sig Malmer (2002) av meterlinjalen då den visar en 
hel, tiondelar i form av decimeter, hundradelar i form av centimeter och tusendelar i 
form av millimeter. Även Sollervall (2007) använder sig av linjalen när decimaltal 
introduceras, men han använder sig av den linjalen som eleverna använder i ämnet. Han 
skriver att eleverna upptäcker indelningen av sträckan mellan två tal i mindre delar. 
Detta tar han vara på när han ska undervisa om decimaltal då han förankrar sin 
undervisning i elevernas tidigare erfarenheter av linjalen. Utöver linjalen använder sig 
Sollervall (2007) av en tallinje där han också visar decimaltal.  
 
Miniräknaren skapar en liten konflikt mellan Riesberg (2006), Anderberg och 
Källgården (2007) samt Forsbäck och Olsson (u.å.). Anderberg och Källgården (2007) 
skriver att miniräknaren kan användas som ett metodiskt hjälpmedel vid multiplikation 
och division med 10. Genom multiplikation med tio i tre steg och genom division med 
10 i fem steg ges elever en möjlighet att se hur talen förändras vid multiplikation och 
division. Figur 4 visar hur talen kan förändras när miniräknaren används systematiskt 
vid multiplikation och division med tio.   
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Fig 4. Metodisk användning av miniräknaren (Anderberg & Källgården, 2007 s.16) 
 
Forsbäck och Olsson (u.å.) beskriver ett annat sätt att använda miniräknaren metodiskt. 
De skriver att miniräknaren ska användas för at kontrollera om eleverna har tänkt rätt, 
men att det är viktigt att eleverna tänker själva först och säger eller skriver ner svaret på 
frågan/uppgiften innan de kontrollerar med hjälp av miniräknaren. Riesberg (2006) är 
kritisk emot användandet av miniräknare då det finns en risk att den ersätter elevernas 
förståelse istället för att förutsätta elevernas förståelse.   
 
Av de material som beskrivs är det ett material som beskrivs av flera författare och detta 
material är multibasmaterial som innehåller hundraruta, tiostavar och enkuber (Malmer, 
2002; Hilling-Drath, 2007; Roche, 2010). Detta material består av hundraplatta som är 
indelad i rader om 10*10, tiostav som är indelad i tio delar och lika lång som 
hundraplattan och enkuber som är lika stora som en tiondel av tiostaven. Hilling-Drath 
(2007) är till en början lite tveksam till att använda materialet till decimaltal då eleverna 
tidigare har använt materialet när de har arbetat med ental, tiotal och hundratal. Malmer 
(2002) ger förslaget att använda Cuisenairs räknestavar vid arbete med decimaltal.  
 
Då decimaltecknet är en kritisk aspekt inom matematiken finns det laborativt material 
som låter eleverna skapa en förståelse för denna (Moody, 2011). Moody (2011) skriver 
att han använder sig av materialet ”Decipipes” vid undervisning kring decimaltal. 
Materialet består av rör i olika längder där den längsta är ett (1) och de kortare 
motsvarar tiondel och hundradel. Vilken enhet materialet har bestäms av uppgiften som 
ska lösas eller av den som använder materialet. Men hjälp av ”decipipes” skapar 
eleverna en förståelse för både decimaltal och för decimaltecknet. Genom att låta 
eleverna arbeta med materialet i par uppmuntras dem till samtal och kan genom 
diskussioner få ett svar och en lösning (Moody, 2011).  
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Andra material som kan användas som hjälpmedel är bilder, tallinje och miniräknare. 
Riesberg (2006) har med hjälp av dessa hjälpmedel gett elever en möjlighet att utveckla 
sin språkliga och matematiska diskurs. I kombination med samtal med elever i grupp 
har Riesberg (2006) fått se hur elever kan tolka en uppgift på ett prov eller test. Detta är 
ett annat sätt att bedöma elever på än enbart genom bedömning av resultat på prov och 
tester.  
 
Laborativt material behöver inte innebära ett material där eleverna kan plocka och flytta 
runt materialet. Roche (2010) beskriver ett matematiskt spel där eleverna får träna på 
decimaltal samt på sambandet mellan tal i decimal- och bråkform. I spelet har varje elev 
en spelplan bestående av en ”chokladkaka” fördelad i tio tiondelar. En tiondel är indelad 
i tio hundradelar och en hundradel är indelad i tio tusendelar. Eleverna ska färglägga 
hela spelplanen, men hur mycket de får färglägga varje gång bestäms av två sexsidiga 
tärningar. Den ena tärningen har siffrorna 1-6 och den andra tärningen har 1/10, 1/100 
och 1/1000. Det finns en (1) 1/10, två (2) 1/100 och tre (3) 1/1000. När eleverna har 
färglagt så mycket de ska under omgången skriver de ner hur mycket de har färglagt den 
aktuella omgången. Detta skrivs i både decimalform och som bråktal. Utöver detta ska 
eleverna i decimalform skriva hur mycket de har färglagt totalt.   
 
Även Löwing och Kilborn (2002) skriver om sambandet mellan tal i deicmal- och 
bråkform. Användning av kunskaper kring sambandet mellan tal i decimal- och 
bråkform kan underlätta förståelse och beräkningar av tal i decimalform då samma 
strategi som vid beräkningar med bråktal kan användas. 
 
5.6 Diagnostisk undervisning 
Brekke (1995) nämner diagnostisk undervisning som ett sätt att arbeta med de 
missuppfattningar som finns kring decimaltal. Han belyser att diagnostisering inte bara 
har ett matematiskt innehåll. Genom diagnoser inom matematiken kan lärare skaffa sig 
en uppfattning om elevernas begreppsförståelse. Syftet med den här 
undervisningsformen är, enligt Brekke (1995), att identifiera vilka erfarenheter eleverna 
behöver få genom undervisning. Genom diagnostiserande undervisning ska lärare kunna 
identifiera de tankar eleverna har kring det nya arbetsområdet och på sätt kunna planera 
sin undervisning för att minska antalet missuppfattningar som kan uppstå när nya 
begrepp ska läras.  
 
Brekke och Rosén (1996) beskriver ett schema som ofta används vid diagnostisk 
undervisning. Schemat består av olika faser som genomgås vid diagnostisk 
undervisning. Till en början ska missuppfattningen eller den kritiska aspekten 
kartläggas innan läraren kan planera undervisningen på ett sätt som synliggör 
missuppfattningen eller aspekten för eleven. När missuppfattningen är synliggjord för 
eleven skapas det en kognitiv konflikt hos eleven. Det vill säga att eleven blir 
uppmärksam på vad som har blivit fel och den kognitiva konflikten kan lösas. Genom 
diskussioner och reflektioner löses dessa konflikter på bästa sätt och eleven har nu 
användning för det nya begreppet.  
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6 Diskussion 
Även om missuppfattningar ofta har en negativ betydelse kan det inom matematiken ha 
en positiv effekt på undervisningen. Genom att missuppfattningar och kritiska 
aspekter/punkter upptäcks kan lärare ta del av varandras erfarenheter av dessa 
missuppfattningar och hur de kan förändra sin undervisning för att missuppfattningar 
ska minskas. Detta gäller även kritiska aspekter som kan uppstå i undervisningen. Att 
göra misstag eller inte förstå är också ett lärande, men det kräver eftertänksamhet från 
läraren och eventuella samtal med kollegor för att kunna förbättra och förändra.  
De missuppfattningar som uppstår ska inte ses som ett misslyckande utan de ska ses 
som en möjlighet till förändring.  
 
Missuppfattningar och kritiska aspekter kommer alltid uppstå och det är därför viktigt 
för lärare att aktivt arbeta för att minska missuppfattningar. Genom kunskap om 
missuppfattningar och elevernas förkunskaper kan lärare planera sin undervisning efter 
detta.  
 
 
6.1 Metod 
Då all litteratur som behandlar missuppfattning inte har lästs, utan ett begränsat 
strukturellt urval gjorts, finns det missuppfattningar kring decimaltal som inte är 
behandlade i denna studie och hamnar under bortfall. Ytterligare bortfall har blivit då 
sökningar i sökbaser har begränsats till en, ERIC. Medvetenhet om att fler databaser 
finns finns, men dessa har prioriterats bort då studien i första hand skulle behandla 
vanliga missuppfattningar i svensk skola. De missuppfattningar som är nämnda tidigare 
i studien är de som är mest vanliga i litteraturen. Många av artiklarna är skrivna av 
lärare som undervisar i matematik och de beskriver de missuppfattningar och kritiska 
aspekter de har uppmärksammat i sin undervisning. De missuppfattningar som uppstår 
gör det hos flera elever som fått undervisning av lärare som senare har skrivit artiklar.  
 
Mer litteratur hade kunnat läsas och sammanfattats för att få fler missuppfattningar och 
förslag på hur lärare kan arbeta med dessa. Då tanken från början var att hitta 
missuppfattningar som är vanliga i svensk skola har fokus för litteratur legat på artiklar 
från tidskrifterna Nämnaren och Nordisk Matematik Didaktik.  
 
Då det inte fanns tillräckligt mycket litteratur och studier kring den svenska skolan har 
studien kompletterats med artiklar från andra delar av världen. Dessa artiklar har sökts 
via databasen ERIC. Hade dessa artiklar uteslutits hade artiklar om visst laborativt 
material och arbetssätt missats, även om det också nu finns material och arbetssätt som 
inte är uppmärksammat i denna studie.   
 
Fler missuppfattningar och kritiska aspekter hade kunnat upptäckas om studien hade 
utvecklats till en empirisk studie med observationer och intervjuer med lärare som har 
erfarenheter av att undervisa kring decimaltal.   
 
6.2 Resultat 
6.2.1 Antal decimaler 
Huruvida decimaltal i undervisningen ska innehålla samma antal decimaler ges med lite 
olika syn i den litteratur som är läst. De flesta författarna påpekar betydelsen av hur 
decimaltalen läses ut av både lärare och elever i inlärningsfasen då det underlättar för 
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eleverna om de får höra hur stort heltalet är och hur många tiondelar och hundradelar 
som finns (Forsbäck & Olsson, u.å. Anderberg & Källgården, 2007).  
 
I litteraturen utgår författarna från att tusendelar inte används i talen under 
inlärningsfasen utan eleverna ska i första hand lära sig tiondelspositionen och 
hundradelaspositionen. Forsbäck och Olsson (u.å.) använder en bra motivation till att 
decimaltalen ska innehålla lika många decimaler när eleverna ska jämföra två 
decimaltal. För att underlätta för eleverna beskriver författarna att det är lättare för 
eleverna att se hur stor skillnad det kan vara på två tal om de skrivs ut med lika många 
decimaler då elever i inlärningsfasen jämför decimaltal på samma sätt som de jämför 
heltal. Genom att skriva ut samma antal decimaler skapas också ett tillfälle för eleverna 
att förstå positionssystemet.  
 
6.2.2 Positionssystemet 
För att förstå positionssystemet behövs förståelse för decimaltecknet. Decimaltecknet 
kan skrivas på två sätt, med en punkt eller med ett kommatecken, detta kan förvirra 
eleverna (Brekke, 1995). För att minska denna förvirring hos eleverna behöver 
undervisande lärare förklara för eleverna att det finns olika sätt att markera decimaler 
på. På många miniräknare i dag är decimaltecknet en punkt och inte ett kommatecken 
som eleverna ofta är vana vid och detta kan vara ett bra tillfälle att förklara för eleverna 
att punkten också är ett decimaltecken i matematiken.  
 
En annan del av positionssystemet är siffran noll (0) och hur den kan påverka ett tal 
beroende på vilken position den har. Tyvärr får många elever tidigt i 
matematikundervisningen lära sig att nollan betyder ingenting och denna kunskap tar 
eleverna med sig till arbetet med decimaltal. Vid arbete med decimaltal har nollan en 
stor betydelse och kan förändra ett tal mycket beroende på vilken position den har. 
Nollan kan i decimaltal göra ett tal tio gånger större eller mindre om den har värde som 
tiondel, hundradel eller tusendel. Nollan kan också fungera som utfyllnad och har då 
ingen större betydelse utan ska enbart underlätta för eleverna när de ska jämföra två 
decimaltal med varandra.  
 
 
Att elever inte ges möjlighet att skapa en förståelse för positionssystemet och 
decimaltecknet utan tolkar decimaltecknet som ett skiljetecken mellan två heltal 
behöver bli mer uppmärksammat och som litteraturen säger behöves det mer 
matematiska samtal i klassrummen för att ge eleverna en möjlighet att skapa sig en 
förståelse för matematiken som ämne. Får eleverna en förståelse för positionssystemet 
kommer även beräkningar i addition och subtraktion med decimaler bli lättare för 
eleverna. Underlättandet av beräkningar med multiplikation och division kommer när 
eleverna ändrar sina tidigare kunskaper inom både multiplikation och division och lär 
sig att produkten i en multiplikation kan bli mindre och att kvoten i en division kan bli 
större.   
 
Skapas en förståelse för positionssystemet kommer missuppfattningen kring nollans 
betydelse i ett decimaltal minska. Skapas en förståelse att nollan har en viktig funktion i 
decimaltal och att den kan förändra betydelsen av ett tal beroende på vilken position 
nollan står på. Det ibland används nollan som utfyllnad i decimaltal för att underlätta för 
elever när de ska jämföra två tal, men det är då viktigt att eleverna få förklarat för sig att 
en extra nolla inte förändrar talet när nollan placeras bakom den sista siffran, t.ex. har 
talen 0,2 och 0,20 samma betydelse.  
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6.2.3 Laborativt material 
Användning av laborativt material är ett bra sätt att bryta den traditionella 
undervisningen där läraren kan ha en kort genomgång och sen låter eleverna arbeta 
vidare i läroboken. Ytterligare fördel med laborativt material är att det kan förändra 
elevernas inställning till matematik. Genom användning av laborativt material kan 
eleverna skapa en djupare förståelse för matematiken och ämnet blir då roligare.   
 
Riesberg (2006) är kritisk till att använda miniräknaren som hjälpmedel vid beräkningar 
av decimaltal då miniräknaren kan ersätt elevers förståelse. Samtidigt skriver hon hur 
hon själv använder sig av miniräknaren i sin undervisning, vilket inte blir tydligt. Då 
annan litteratur behandlar miniräknaren anses denna vara ett hjälpmedel/laborativt 
material som kan användas om den används på ”rätt sätt”. Egen tolkning av Forsbäck 
och Olsson (u.å.) är att miniräknaren visst kan användas i undervisningen, men den ska i 
första hand användas för att kontrollera att eleverna tänker rätt när de löser uppgifter 
som är av ny karaktär eller svårare. Som Riesberg (2006) skriver finns det en risk att 
eleverna förlitar sig helt på miniräknaren och inte tänker själva när de har tillgång till 
miniräknare och det är något som lärare får räkna med. Samtidigt är miniräknaren 
inskriven i läroplanen. I det centrala innehållet i kursplanen för matematik står det under 
avsnittet för taluppfattning och tals användning att ”Centrala metoder för beräkningar av 
naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid 
beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika 
situationer.” (Skolverket, 2011 s. 64). Samtidigt som eleverna ska kunna göra 
beräkningar utan miniräknare ska de kunna göra beräkningar med miniräknare.  
 
Att använda laborativt material som har använts tidigare i utbildningen kan vara svårt 
för eleverna att anpassa till det nya syftet. Det finns en rapport (Hilling-Drath, 2007) 
som visar att det fungerar i den klassen där försöket gjordes och det gjordes med lyckat 
resultat. Dock är det svårt att säga att det kommer fungera för alla klasser, även om det 
är flera författare som skriver att de har använt materialet för att hjälpa eleverna förstå 
positionssystemet. Det material som är i tanke nu är det multibasmaterial som beskrivs 
av Malmer (2002), Hilling-Drath (2007) och Roche (2010).  
 
Även om det finns forskning och litteratur som visar på hur missuppfattningar kan 
undvikas eller minskas behöver varje lärare hitta vilka missuppfattningar som finns i 
den klass som undervisas för tillfället och anpassa sin undervisning efter eleverna och 
de missuppfattningar och kritiska aspekter som har synliggjorts. Det samma gäller vid 
användning av laborativt material. Vid användning av laborativt material behöver 
undervisande lärare vara insatt i materialet för att veta hur eleverna bäst använder det 
för att förstå syftet med att använda materialet. Då det finns många olika typer av 
material är det av vikt som lärare att veta att det är svårt att ha kunskaper om alla de 
material som finns och hur de används på bästa sätt i undervisningen.  
 
6.2.4 Språket 
Gemensamt för alla missuppfattningar och kritiska aspekter är att de kan arbetas med 
eller lösas genom en korrekt användning av det matematiska språket. Användning av 
matematiskt språk ökar också begreppsförståelsen och underlättar där med arbetet med 
matematikämnet. Ökad begreppsförståelse är också en del av syftet med undervisningen 
i ämnet. Precis som i andra ämnen är språket viktigt. Vid språkstudier är det lättare att 
lära sig begreppen om de används på det språket som studeras, och i matematiken är det 
samma princip. För att kunna ta till sig kunskaper om matematiska begrepp behöver 
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eleverna höra de matematiska begreppen med de rätta matematiska termerna, t.ex. bör 
addition, subtraktion, multiplikation och division användas istället för plus, minus, 
gånger och delat med. I tidigare åldrar kan begreppen användas på både matematisk och 
vardagligt språk för att eleverna ska veta vad de ska göra, men det matematiska 
begreppet bör alltid användas av läraren när eleverna använder det vardagliga 
begreppet. Med hjälp av språket genom diskussioner och reflektioner kan matematiska 
missuppfattningar minskas och även ge eleverna en förståelse samt användning för de 
matematiska begreppen.  
 
Utifrån den litteraturen som är läst är användning av det matematiska språket det bästa 
sättet att arbeta för att minska eller undvika de missuppfattningar som finns. Det är av 
vikt att lärare använder ett korrekt matematiskt språk och att de anvämder de 
matematiska termerna när eleverna använder de mer vardagliga termerna. Genom 
upprepning från läraren kommer eleverna lära sig använda dessa termer istället.   
 
6.2.5 Multiplikation och division 
Både multiplikation och division med decimaltal är en svårighet inom matematiken. 
Svårigheten att dividera med decimaltal grundar sig i att eleverna ofta har svårt för 
division med heltal. Genom egna erfareneheter från VFU har en del elever svårt även 
för division med enkla decimaltal så som exempelvis 0,1. Åter igen är det viktigt att 
trycka på det matematiska samtalet och låta eleverna sätta ord på vad de gör.  
 
Svårigheten att multiplicera med decimaltal grundar sig i att eleverna får läras sig att 
multiplikation är ett annat sätt att räkna addition på, att det är samma sak som upprepad 
addition.  Så länge eleverna lär sig att multiplikation är upprepad addition kommer 
denna kritiska aspekt finnas och det kommer ta tid innan eleverna lär sig att multiplicera 
med decimaltal.  
 
6.2.6 Introduktion och arbete med decimaltal 
Malmer (2002) skriver att det bästa sättet att introducera decimaltal på är genom att 
använda sig av meterlinjalen. Anledningen till att meterlinjen används är att den 
motsvarar en hel samt att det blir en tydlig bild av positionssystemet när eleverna får se 
tiondelar, hundradelar och tusendelar på samma gång. Samtidigt som eleverna får se 
positionssystemet i meterlinjalen kan det skapa en förvirring hos eleverna och resultatet 
kan bli att eleverna får svårare att skapa en förståelse för positionssystemet. Forsbäck 
och Olsson (u.å.) skriver om problemen som kan uppstå när decimaltal introduceras i 
form av mätningar, att eleverna missar förståelsen för positionssystemet och ser två 
heltal med ett skiljetecken emellan istället för ett decimaltal. Att säga att ett sätt att 
introducera decimaltal på är det bästa sättet är någonting som jag ställer mig kritisk till. 
Hur decimaltal introduceras anser jag bör utgå ifrån en lyhörd lärare som lyssnar av 
elevernas tidigare kunskaper. Det finns ännu ingen undersökning som visar på att 
meterlinjalen är det som passar bäst för alla elever när decimaltalen ska introduceras. 
Inom samma klass kan det skilja på hur elever bäst lär sig hur positionssystemet är 
uppbyggt med decimaltal och som lärare behöver jag kunskaper kring hur jag anpassar 
introduktionen efter alla elevers behov.  
 
Att koppla matematiken och decimaltalen till elevernas vardag ser jag som en 
nödvändighet för att eleverna lättare ska kunna ta till sig kunskaper och förståelse för 
positionssystemet. Min slutsats av denna studie är att det blir lättare för eleverna att 
förstå om de kan hänga upp decimaltalen på någonting, även om Forsbäck och Olsson 
(u.å.) hävdar att det kan vara problematiskt att koppla ihop decimaltal med kronor och 
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ören eller pengar då användning av kontanter inte är lika vanligt i vårt samhälle längre 
jämfört med tidigare.   
 
6.2.7 Diagnostisk undervisning 
En form av undervisning som beskrivs av Brekke (1995) samt Brekke och Rosén (1996) 
är diagnostisk undervisning. Genom diagnostisk undervisning kan missuppfattningar 
och kritiska aspekter kartläggas och lärare kan då planera sin undervisning för att hjälpa 
elever skapa en förståelse för problemet och på så sätt räta ut missuppfattningen. Med 
hjälp av det schema och de faser som beskrivs av Brekke och Rosén (1996) kan lärares 
arbete med att minska missuppfattningar och kritiska aspekter underlättas. När 
missuppfattningarna har minskat eller rätats ut och när eleverna har användning för de 
matematiska begreppen underlättar detta den fortsatta undervisningen i ämnet 
matematik.  
 
Utifrån den litteratur som är läst till den här studien och de erfarenheter jag har från 
utbildningen och VFU finns det inget sätt som är det bästa att undervisa på, utan som 
lärare behöver man känna av klassen, se vilken nivå eleverna ligger på och vilka 
förkunskaper de har. Genom detta kan undervisningen planeras för att alla elever ska 
ges en möjlighet att utvecklas så mycket som möjligt samt ges möjlighet att fördjupa 
sina kunskaper och skapa intresse för ämnet matematik. 
 
Sammanfattningsvis är tal i decimalform ett stort område inom matematiken. Många av 
de missuppfattningar som är behandlade i den här studien uppstår då arbetsområdet 
introduceras, och de följer även med när eleverna arbetar med decimaltal och blir 
tydliga när eleverna försöker använda sina tidigare kunskaper vid beräkningar med 
decimaltal. Det går att arbeta för att minska missuppfattningarna, men det är svårt att 
arbeta förebyggande och på så sätt inte få missuppfattningarna synliga. I flera fall är ses 
det som positivt att missuppfattningar blir synliga i undervisningen, dels kan lärare som 
undervisa lära sig något nytt om sin undervisning och dels ges eleverna möjlighet att 
ställa frågor utan att känna sig dumma. Även om missuppfattningar ofta tolkas som 
dåliga, är det bra att de får och kan uppstå under utbildning när nya arbetsområden 
presenteras och nya kunskaper ska tas in. På så sätt kan man arbeta med decimaltal ur 
flera synvinkar. 
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7 Förslag till vidare forskning 
Fortsatt forskning kring decimaltal kan handla om bråktal. Bråktal är ett område som 
inte får lika stor plats i undervisningen i svensk skola längre då undervisning om 
decimaltal har tagit över. Då bråk var vanligare även i samhället förr skulle 
undersökningar kring detta vara ett sätt att vidareutveckla denna studie.  
 
Annat förslag till fortsatt forskning är att utifrån litteraturen till denna studie testa olika 
sätt att introducera decimaltal på för att se om det går att se vilket sätt som är det bästa 
sättet eftersom Malmer (2002) skriver att meterlinjalen är det bästa sättet och Forsbäck 
och Olsson (u.å.) inte anser att linjalen är ett bra hjälpmedel när decimaltal ska 
introduceras.  
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Ja 

Brekke, G. Skolverket hämtad från 
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Ja 
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Ja 
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Ja 
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Nej 

Hilling-
Drath, M. 

Nämnaren 2007 1 Konkretion av 
decimaltal 

Ja 
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A. 
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Nej 

Johansson, 
M. 

Nordisk Matematik Didaktik 2006 3 Textbooks as 
instruments 

Nej 
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Nej 
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Ja 
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Ja 
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Ja 
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Ja 
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