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Bland decimaltecken och bråkstreck  
En studie om sambandet mellan bråk och decimaltal ur ett elevperspektiv 
 
Somewhere between decimalpoints and fraction bars 
A study about the connection between fractions and decimal numbers from a students 
perspective  
 
Abstrakt 
Denna studie är en kombinerad kvalitativ och kvantitativ studie där både intervjuer och 
beräkningsuppgifter är genomförda. Syftet med studien är att undersöka vad elever i 
årskurs 6 har för erfarenheter av undervisning kring bråk och decimaltal samt om 
eleverna ser några samband mellan talformerna. Intervjuerna gjordes med 10 elever och 
beräkningsuppgifterna gjordes med 33 elever. I analyserna av både intervjuer och 
beräkningsuppgifter visade svaren att det är mer undervisning kring decimaltal än kring 
bråk. Svaren från beräkningsuppgifterna stärkte de uttalanden som eleverna gav under 
intervjuerna. Resultaten från undersökningen stämmer också bra överens med den 
forskning som finns inom området sedan tidigare.  
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1 Inledning 
Matematik är ett av de viktigaste ämnena i svensk skola och det räknas som ett 
kärnämne (Emanuelsson et. al, 2000). I matematiken är taluppfattning ett viktigt område 
och en del av undervisningen i matematik ska handla om tal, och tal i olika former. Två 
av dessa former är tal i decimalform och bråk. I det centrala innehållet i Läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11, Skolverket, 2011) 
beskrivs sambandet mellan tal i decimalform och bråk, att detta ska vara en del av 
undervisningen och det ska då sättas i relation till den vardagliga användningen. 
 
Idén till att skriva om elevers erfarenheter av undervisning väcktes under min senaste 
verksamhetsförlagda utbildning, VFU, där eleverna skrev nationella prov i matematik 
och flera av dessa elever hade svårt att räkna med bråk. Elevernas svårigheter med 
bråkräkning i kombination med mitt eget intresse för matematik, fick mig att vilja 
fördjupa mig inom  området. Då bråk även är starkt sammankopplat med decimaltal föll 
valet på att skriva om kopplingen mellan bråk och decimaltal utifrån ett elevperspektiv. 
Även elevers svårigheter med decimaltal är något som har fått erfaras under VFU. När 
eleverna har svårt att hantera decimaltal och bråk blir det svårt för dem att se samband 
mellan de olika talformerna. Då Kilborn (2014) menar att bråk har tonats ner i 
undervisningen och mer fokus läggs på decimaltal sågs detta som en intressant ingång 
till mina egna tankar kring arbetet.  
 
Det är inte bara i skolan som eleverna kommer i kontakt med matematiken utan det är 
även ett viktigt område i samhället och vi är dagligen omgivna av tal, bland annat i form 
av priser i butiker, längdenheter på vägskyltar och resultattider i idrottssammanhang. 
Andra tillfällen då matematiken finns mer konkret i vardagen kan vara vid bakning då 
bråk används i form av ”en halv (1/2) deciliter” eller ”en fjärdedels (1/4) deciliter”. 
  
Enligt det centrala innehållet i kursplanen för matematik (Skolverket, 2011) ska en del 
av undervisningen handla om sambandet mellan procentbegreppet, bråk och decimaltal. 
Då detta hade blivit ett större arbete är detta arbete begränsat till sambandet mellan 
decimaltal och bråk. 
 
Genom arbetet kommer benämningen ”bråk” att användas istället för ”bråkform” eller 
”bråktal”.  
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2 Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Då bråk har tonats ned i undervisningen och decimaltalen har fått mer utrymme är ett 
syfte med arbetet att undersöka vad elever i årskurs 6 har för erfarenheter av 
undervisning kring bråk och hur de beskriver kopplingen till decimaltal samt om 
eleverna ser något samband mellan talformerna i undervisningen. Syftet med den här 
undersökningen är också att undersöka vad elever har för tankar kring undervisning i 
arbetsområdet tal i decimalform och bråk.  
 
2.2 Frågeställningar 

Följande frågeställningar är formulerade utifrån studiens syfte: 
• Vilka erfarenheter har elever av undervisning kring bråk? 
• Vad har elever för erfarenheter av undervisning kring tal i decimalform? 
• Hur hanterar elever beräkningar med bråk och decimaltal samt sambanden 

mellan dessa? 
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3 Bakgrund 
I det här avsnittet kommer definitioner av begreppen decimaltal, bråk samt 
konkretisering och laborativt material presenteras tillsammans med tidigare forskning 
kring begreppen. Kapitlet inledes med definitioner av begreppen. I avsnittet kommer jag 
även beskriva samband mellan bråk och tal i decimalform samt några svårigheter och 
missuppfattningar som rör bråk och decimaltal.  
 
3.1 Definitioner 

3.1.1 Definition av 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, 2015).   

 
McIntosh (2008) menar att decimaltal är tal med siffror på båda sidor om 
decimaltecknet och att alla siffror utgör ett decimaltal. Siffrorna på decimaltecknets 
vänstra sida ökar tiofalt i värde, det vill säga att siffrorna blir tio gånger större för varje 
position, exempelvis blir siffran 2, 20 som tiotal och 200 som hundratal. Talen på 
decimaltecknets högra sida minskar tiofalt i värde, det vill säga att siffran till höger är 
värd en tiondel av siffran till vänster, exempelvis blir siffran 2; 0,2 som tiondel och 0,02 
som hundradel. Malmer (2002) anser att decimaltal kan beskrivas med hjälp av en 
meterlinjal som är indelad i decimeter, centimeter och millimeter. När eleverna själva 
upptäcker att avståndet mellan två siffror på en linjal är indelad i mindre delar är det, 
enligt Malmer (2002), en bra tid att introducera decimaltal för eleverna. 

 
3.1.2 Definition av bråk 

I bråkform har man ett tal i som är skrivet som a/b där både a och b är heltal. 
I  bråkform kallas a täljare, b nämnare och strecket (/) bråkstreck. Exempel på tal  
i bråkform är 1/2, 5/8, 16/40 och 36/100. När man skriver 5/8 betyder det ”5  
dividerat med 8” eller ”fem åttondelar”. Ett tal som är skrivet i bråkform kan  
ibland vara mer exakt än om man försöker skriva det i decimalform. Om man till  
exempel vill ha talet 2/3 i decimalform så dividerar man 2 med 3. Då får man att  
2/3  =  0,666  666  ... Divisionen går inte jämnt ut, utan ger en oändlig rad av sexor  
efter kommatecknet. Därför kan det vara bättre och enklare att ha talen skrivna i  
bråkform i matematiska uträkningar (Nationalencyklopedin, 2015). 

 
McIntosh (2008) beskriver två sätt att se på bråk; som ett tal eller som ett sätt att 
beteckna ett tal på. När bråken betecknas som ett tal kan två bråk med samma innebörd 
ses som två olika tal, till exempel 2/4 = 1/2. Malmer (2002) menar att bråken tillkommit 
naturligt då talen har behövts och att den vanligaste användningen av bråk bland barn är 
hälften och halv. Dessa uttryck använder barn vid uppdelning.   
 
3.1.3 Definition av konkretisering och laborativt material 

Ett material i matematik kan inte vara konkret då inlärningen inte sitter i materialet utan 
inlärningen hos eleverna sker när de får laborera med materialet. Av den anledningen 
kommer termen laborativt material användas vid beskrivning av olika material. 
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Matematiken kan däremot beskrivas på ett annat sätt för eleverna så att matematiken 
utgår ifrån elevernas erfarenheter och intressen. Därav kan matematiken konkretiseras i 
undervisningen.  
 
Denna definition är min egen sammanfattning utifrån den litteratur som behandlar 
laborativt material och konkretisering av matematikundervisningen (Löwing & Kilborn, 
2002, 2003; Löwing, 2008). 
 
3.2 Decimaltal  

McIntosh (2008) beskriver decimalsystemet som effektivt och vi kan skriva både stora 
och små tal med få siffror med hjälp av decimalsystemet och tiopotenser. Även om vi 
kan skriva både väldigt stora och väldigt små tal med hjälp av detta finns det tal som är 
omöjliga att skriva exakt i decimalform. Dessa tal finns då ofta representerade som bråk 
och ett exempel som McIntosh (2008) använder sig av är talet en tredjedel. När 
decimaltalen införs i undervisningen läggs det inte lika mycket fokus på positionernas 
värde som det görs när tiotal, hundratal och tusental introduceras i 
matematikundervisningen. Ska eleverna ges möjlighet att skapa en förståelse för 
decimaltalen behöver de en konkretion av decimaltalen som de kan överföra i olika 
sammanhang. Löwing (2008) menar att elever har svårt att sätta decimaltalen i ett större 
sammanhang om de lär sig decimaltal i form av meter, decimeter, centimeter och 
millimeter. Man bör därför, enligt Löwing (2008), behandla decimaltal som heltal och 
delar av tal utan specifika enheter.  

3.2.1 Decimaltecknet 

I ett decimaltal utgör siffrorna på båda sidor om decimaltecknet hela talet. Det som är 
svårt för många är att det är entalet som är mittpunkten i ett decimaltal och inte 
decimaltecknet, som många elever tror. Detta grundar sig i att eleverna tror att 
decimaltalet består av två heltal istället för ett decimaltal. Talen på vänster sida av 
entalet är tiotal, hundratal, tusental och så vidare. På höger sida finns tiondelar, 
hundradelar, tusendelar och så vidare (McIntosh, 2008).  

Runt om i världen ser decimaltecknet lite olika ut, i Sverige används kommatecknet 
som decimaltecken medan decimaltecknet skrivs med en punkt i andra delar av världen. 
Denna skillnad är något som elever behöver ha kunskaper om och den kunskapen ska de 
få genom undervisning i ämnet matematik och genom användning av miniräknare där 
det ofta är en punkt som markerar att talet är ett decimaltal. Detta är ofta något som 
eleverna har sett redan innan de möter decimaltal i undervisningen. Decimaltal 
förekommer i vardagen och då oftast i form av resultat vid tävlingar eller som kostnad i 
affären då decimalerna kan uttryckas som kronor och ören där örena ibland kan skrivas 
med mindre siffror (McIntosh, 2008).  

3.2.2 Svårigheter och missuppfattningar 

Missuppfattningar kring decimaltal handlar om hur kunskaperna kring decimaler och 
decimalsystemet lärs in från första början (McIntosh, 2008). Är det svårt att förstå när 
undervisningen kring decimaltal påbörjas kan missuppfattningarna finnas kvar resten av 
livet (McIntosh, 2008). Ubuz och Yayan (2010) beskriver tal i decimalform som ett 
område som kännetecknas av inlärningssvårigheter istället för som McIntosh (2008) 
beskriver, ett område som kännetecknas av missuppfattningar. Många 
inlärningssvårigheter menar de är kopplade till decimalernas betydelse och betydelsen 
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av decimalernas position när de står i ett decimaltal. En annan vanlig missuppfattning 
som McIntosh (2008) beskriver och som rör decimaltal beror på hur vi läser ut 
decimaltalen. Många gånger läses decimaltalen ut som två heltal till exempel läses 6,25 
ut som ”sex och tjugofem” istället för ”6 hela och 25 hundradelar” (McIntosh, 2008). 
Han menar att det är lätt att uppfatta siffrorna på båda sidor om decimaltecknet som två 
skilda tal.  
 

Läser vi på liknande sätt det nakna talet 6,25 som ”sex och tjugofem” finns 
risken att eleverna uppfattar att siffrorna på vardera sida om decimaltecknet inte 
hör ihop, att det är en sammansättning av två skilda tal  
(McIntosh, 2008, s. 40).   

 
McIntosh (2008) beskriver fler missuppfattningar kring decimaltal och att dessa kan 
grunda sig på att eleverna inte förstår decimalsystemet och att detta kan leda till att 
eleverna tror att ett tal med många decimaler är ett litet tal då decimaler betyder små 
delar (McIntosh, 2008). Även Ubuz och Yayan (2010) menar att en vanlig 
missuppfattning kring decimaltal är att ju fler decimaler det finns i ett tal, desto mindre 
är talet. De skriver också att en annan vanlig missuppfattning är att eleverna tror att få 
decimaler betyder ett litet tal. Sweeney och Quinn (2000) beskriver sambandet mellan 
decimaltal, bråk och procent. De citerar en elev som beskriver decimaltal, eleven säger 
då:  

ett decimaltal är någonting som gör talen mer förvirrande  
(Sweeney & Quinn, 2000, s. 324).  
  

Även antalet nollor i ett decimaltal och att nollorna inte har någon betydelse är en vanlig 
missuppfattning. McIntosh (2008) beskriver ytterligare en vanlig missuppfattning: att 
det inte finns några decimaluttryck mellan två intilliggande tiondelar, exempelvis 
mellan 0,4 och 0,5; eller mellan två intilliggande hundradelar så som 0,35 och 0,36.   
 
Löwing och Kilborn (2002) anser att en bidragande orsak till att elever ofta har svårt att 
dividera och multiplicera med decimaltal är att de saknar kunskaper om hur de ska 
dividera och multiplicera med bråk. Då decimaltal ofta handlar om mätning och enheter 
är det lättare för eleverna att byta enhet när de ska dividera ett decimaltal. När 
författarna beskriver multiplikation med decimaltal menar de att det är svårare att 
konkretisera en multiplikation än en division. De anser att många elever har svårt att 
förstå hur ett tal kan bli mindre vid multiplikation och förklarar detta med att eleverna 
ofta får lära sig att multiplikation som upprepad addition, men att denna uppfattning av 
multiplikation ändrar sig när de får se hur de ska multiplicera med decimaltal (Löwing 
& Kilbron, 2002). 
 
Sammanfattning Decimaltal och decimalsystemet är effektivt när man har kunskaper 
om begreppen och behärskar positionssystemet. Det går dock inte alltid att uttrycka ett 
exakt tal i decimalform. Decimaltal är vanliga i vardagen, jämfört med bråk. Ett 
decimaltal är hela talet, det vill säga att siffrorna på båda sidor om decimaltecknet utgör 
ett enda decimaltal och hur decimaltecknet skrivs beror på var i världen man bor. Vi i 
Sverige använder oss av ett kommatecken för att markera heltal och decimaler ifrån 
varandra. I undervisning är det viktigt att man uttrycker sig rätt då man använder tal i 
decimalform, till exempel ”sex hela och 25 hundradelar” istället för ”sex och tjugofem”. 
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3.3 Bråk 

McIntosh (2008) menar att bråk kan användas för att uttrycka mängd eller andel av 
kvantitet. Malmer (2002) anser att bråk kommer till användning när de behövs och det 
vanligaste är att barn använder halv eller hälften när de ska dela upp någonting. Även 
proportionalitet och rationella tal kan ses som en del av begreppet bråk (Cortina, 
Visnovska & Zuniga, 2014). 
 
Med hjälp av tal i bråkrepresentation kan det vara lättare att redovisa en division mer 
korrekt än om svaret ska avrundas till decimaler då det finns divisioner som ger 
periodisk utveckling av decimaler, vilket innebär att decimalerna kommer upprepa sig i 
samma ordning i oändlighet. Exempel på detta är 1/3=0,33333… (Vejder & Roth, u.å). 
Även om bråk inte är lika vanligt i vår vardag längre ligger bråk till grund för att kunna 
förstå decimaltal och procentbegreppet samt även senare i skolåren då bråk kan ses som 
en förkunskap till algebra. Inom matematiken används bråk främst för att uttrycka 
storleken av olika andelar. Det första mötet med bråk bör, enligt McIntosh (2008), vara 
uppdelning i lika stora delar. I detta skede ska eleverna även möta hur bråken benämns 
(McIntosh, 2008). Anderberg och Källgården (2007) anser att bråkbegreppet ska vara en 
baskunskap för alla och att eleverna på ett konkret och systematiskt sätt får tillägna sig 
god förståelse för begreppet, hur bråk skrivs, vad de har för storlek samt hur bråk kan 
storleksordnas. Anderberg och Källgården (2007) beskriver hur eleverna kan lära sig 
bråkens betydelse genom att de får kunskaper om att nämnaren benämner en enhet, till 
exempel tredjedel, och att täljaren anger antalet, till exempel två.  
 
När McIntosh (2008) beskriver de vanligaste bråken i vardagen, skrivs det att det är ”en 
halv av” och ”en fjärdedel av” som är de bråk som är vanligast i vardagen (s 28). Den 
vanligaste användningen av dessa bråk i vardagen är, enligt McIntosh (2008), vid 
matlagning eller bakning. Även om sambandet mellan mått och bråk är naturligt för 
vuxna behöver eleverna undervisas om detta för de ska kunna skapa sig den 
erfarenheten. I undervisningen är området bråkräkning något som får för lite tid för att 
eleverna ska kunna ges möjligheten att ta till sig de kunskaper som de behöver 
(McIntosh, 2008).  
 
3.3.1 Svårigheter och missuppfattningar 

Barn har ofta erfarenheter av bråk redan innan de börjar arbeta med området i 
matematikundervisningen. De erfarenheter de har handlar om bråk som del av mängd 
och då ofta i form av pengar eller pizza. Barn kan också ha erfarenhet av bråk som del 
av helhet. En missuppfattning som rör bråk är att barn inte förstår att delarna måste vara 
lika stora, till exempel kan ett barn säga att de vill ha den största halvan av pizzan. När 
till exempel tredjedelar introduceras beskriver McIntosh (2008) att eleverna inte förstår 
att delarna ska vara lika stora, utan de tror att de kan få en tredjedel genom att dela 
helheten på mitten och sedan dela ena halvan i två. Detta borde då bli tredjedelar 
eftersom helheten är delad i tre delar. Flera svårigheter och missuppfattningar kan 
undvikas genom att lärare använder sig av exempel som eleverna kan stöta på i 
vardagen, exempelvis kan 50/100 visas på annat sätt än ½ tårta då en tårta sällan delas i 
100 bitar (McIntosh, 2008).  
 
Kilborn (2014) anser att lärare hellre undervisar kring decimaltal då det kan vara 
krångligt och svårt att förklara för eleverna hur de ska göra när de ska förlänga och 
förkorta bråk för att kunna utföra matematiska operationer. Detta anser även Löwing 
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och Kilborn (2002). De beskriver svårigheten att genomföra matematiska operationer 
med bråk och att detta problem ofta löses med att skriva om bråket till decimaltal. Lo 
och Luo (2012) ger en annan anledning till att elever inte får lika mycket undervisning 
kring bråk, och det är att lärarna själva är osäkra inom området bråk och framförallt när 
de ska förklara hur eleverna ska genomföra matematiska operationer med bråk. Att 
skriva om bråk till decimaltal löser enbart problemet för tillfället, men inte på längre 
sikt då bråk ofta ses som ett förstadium till algebra (Löwing & Kilborn, 2002).  
 
Sammanfattning Bråk kan ses ur som en uppdelning av en kvantitet eller en mängd. 
Den vanligaste användningen av bråk i vardagen och de vanligaste bråken är ”en halv” 
och ”en fjärdedel” (McIntosh, 2008). Då bråk inte finns i vardagen i samma 
utsträckning idag speglar detta sig i matematikundervisningen i form av att tidsåtgången 
för bråk är mindre jämfört med decimaltal (Kilborn, 2014). Minskad undervisning av 
bråk kan också bero på lärares osäkerhet inom området bråk (Lo & Luo, 2012). 
 
3.4 Samband mellan bråk och tal i decimalform 

Både bråk och decimaltal är centrala begrepp inom matematiken. I Lgr 11 (Skolverket, 
2011) står det att ”Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagen” ska 
vara en central del av undervisningen kring taluppfattning och tals användning. 
Eleverna ska också ha kunskaper kring sambandet procentbegrepp, bråk och decimaltal. 
Genom att eleverna har kunskaper om sambandet mellan bråk och decimaltal kommer 
de ha lättare för sambandet till procent senare i undervisningen.  
 
Vid beräkningar med decimaltal behöver det finnas en medvetenhet om decimaler och 
att decimaltalet ska placeras rätt. Förståelse för decimaltecknet och var det ska placeras 
kan läras genom grundläggande kunskaper om bråkräkning då decimaltal är ett enklare 
sätt att skriva bråk på, till exempel skrivs bråket 7/10 som 0,7 och bråket 27/100 som 
0,27. 27/100 och 0,27 kan också skrivas som {2/10 + 7/100} för att göra det tydligare 
för eleverna. För de elever som har skapat sig förståelse för bråk och hur operationer 
med bråk utförs är det lättare att hantera operationer med decimaltal (Löwing & 
Kilborn, 2003). Även Löwing (2008) anser att elever som ”omvandlar” bråk till 
decimaltal när de ska göra matematiska operationer med bråk och att detta leder till att 
eleverna saknar kunskaper kring bråk. Löwing (2008) beskriver också att en anledning 
till det är att flera läromedelsförfattare ”hoppar över” bråk i läromedlen vilket leder till 
att eleverna inte undervisas om denna form av tal. Även Kilborn (2014) beskriver denna 
utveckling av läromedel. Han anser att detta inte är i enhet med styrdokumenten 
(Skolverket, 2011) där en del av syftet för matematikundervisning beskrivs  
 

Genom undervisning ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet 
med grundläggande matematiska begrepp och metoder och dess användbarhet. 
(Skolverket, 2011, s. 62).  
 

Kilborn (2014) resonerar om varför decimaltalen får mer utrymme i läromedlen, och 
han anger att en anledning kan vara att man vill underlätta undervisningen för de elever 
som har svårt för matematik eller som är lågpresterande. Genom att skriva bråk som 
decimaltal ”slipper” lärare beskriva för eleverna hur de ska göra för att förlänga och 
förkorta bråk när de ska utföra matematiska operationer med bråk. McIntosh (2008) 
beskriver hur olika läromedel används lite olika i arbetsområdet bråk. McIntosh (2008) 
lägger mycket vikt vid baskunskaper kring bråk och motiverar det med att baskunskaper 
kring bråk krävs för att kunna förstå både tal i decimalform och procentbegreppet. 
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Kunskaper kring bråk ses också som ett förstadium till algebra, vilket gör att McIntosh 
(2008) beskriver att det är fel att inte undervisa eleverna kring bråk.   
 
Ett område inom bråk som McIntosh (2008) beskriver är utbytbara bråk. Utbytbara bråk 
innebär att det finns flera bråk som har samma innebörd . Ett sätt att göra detta tydligt 
för eleverna är, enligt McIntosh (2008), att utgå från en kvadrat som delas på mitten. 
Efter det får eleverna nya kvadrater som de delar först i halvor och sedan halvorna i 
halvor, det vill säga i fjärdedelar och så vidare.  
 
3.4.1 Svårigheter och missuppfattningar 

McIntosh (2008) beskriver också svårigheter som rör sambandet mellan bråk och tal i 
decimalform är att eleverna tolkar 1/9 som 0,9.  Eleverna tror då att 1/9 nästan är en hel 
då de har lärt sig att 0,9 nästan är en hel. Det finns även fler svårigheter med sambandet 
mellan decimaltal och bråk, svårigheterna eller missuppfattningarna handlar om att 
eleverna tolkar bråken som decimaltal som är lika som bråkens nämnare. Exempel som 
McIntosh (2008) använder är att eleverna tror att 1/5 är lika stort som 0,5.  Andra 
exempel på missuppfattningar är av 2/5 skrivs som 2,5 i decimalform. Dessa 
missuppfattningar kan rättas till genom att eleverna får arbeta med taluppfattning i 
samband med bråkbegreppet (McIntosh, 2008). 
 
Vid beräkningar med bråk underlättar värdet på nämnarna operationen om de är samma. 
Svårigheten med matematiska operationer med bråk är att inte addera mätetalen 
(nämnarna) med varandra. Detta innebär att eleverna adderar både nämnare och täljare 
när de adderar med bråk. Till exempel ska eleverna bara addera täljarna i additionen 
2/4+1/4. Det är samma princip när det operationer som ska göras med decimaltal 
(Löwing & Kilborn, 2003). 
 
Sammanfattning Både decimaltal och bråk är centrala begrepp som ska ingå i 
matematikundervisningen. Eleverna ska ges förutsättningar att lära sig matematiska 
begrepp och teorier samt hur de kan användas i vardagen.  Kilborn (2014) menar att en 
anledning till att mer undervisning läggs på decimaltal är för att det i vissa fall kan vara 
lättare att förklara för eleverna än vad bråk är. Det är också viktigt att eleverna får 
arbeta med taluppfattning för att undvika missuppfattningar, till exempel kan 1/9 bli 0,9 
eller 2/5 bli 2,5 (McIntosh, 2008).  
 
3.5 Konkretisering och laborativt material 

McIntosh (2008) och Malmer (2002) skriver om laborativt material och hur det kan 
användas för att undervisningen ska bli mer konkret och lättare att förstå för eleverna. 
Malmer (2002) beskriver att den matematiska kunskapsprocessen bör ha sin 
utgångspunkt i en konkret situation. Denna situation måste uppfattas som meningsfull 
av eleverna för att de ska kunna skapa förståelse. Olika material används vid olika 
arbetsområden och därför kommer de laborativa materialen beskrivas utifrån det 
arbetsområde där de är bäst lämpade att användas. Även Löwing och Kilborn (2002) 
beskriver användning av laborativt material och vikten av att ha ett syfte med 
användningen av materialet i undervisningen.  Syftet med användning av laborativt 
material bör vara att skapa ett matematiskt språk och ett tänkande på längre sikt. 
Malmer (2002) anser att ett laborativt arbetssätt i matematik är nödvändigt då eleverna 
behöver en konkret undervisning samt att det bidrar till en varierad undervisning som 
skapar stimulans och omväxling. Viktigt med laborativt material är att det ska finnas i 
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klassrummen då det blir enklare för eleverna att hämta det material de behöver använda 
sig av samt att det blir en naturlig del i undervisningen (Malmer, 2002). 
 
Löwing och Kilborn (2002) anser att det inte är all matematik som går att konkretisera. 
Den matematiken som går att konkretisera är den matematik som eleverna använder sig 
i vardagslivet, det vill säga den matematik som eleverna stöter på när de tittar på, eller 
själva utövar, idrott eller när eleverna är och handlar (eller är med sina föräldrar i 
affären). I matematiken finns det områden där det är svårt att förklara på ett mer konkret 
sätt, till exempel subtraktion med negativa tal. Lo och Luo (2012) visar hur matematik 
kan konkretiseras för att ge siffrorna en innebörd när eleverna ska genomföra 
matematiska operationer. Exempel som används är 6/2 som inte betyder någonting utan 
är ett naket tal, men när divisionen får beskrivningen:  

 
Jill har 6 brownies. Hon vill dela dessa lika mellan sina två kompisar. Hur 
många brownies får varje kompis? (Lo & Luo, 2012, s. 485).  

 
Roche (2010) beskriver ett laborativt material som kan användas för att eleverna ska 
kunna skapa en djupare förståelse mellan bråk och decimaltal. Materialet går ut på att 
eleverna ska färglägga en ”chokladkaka” och hur mycket de får färglägga varje gång 
bestäms av två tärningar, en vanlig med siffrorna 1-6 och en tärning med bråken 1/10, 
1/100 och 1/1000. Eleverna slår båda tärningarna och färglägger så mycket som 
tärningarna visar och sedan skriver de ner hur mycket de har färglagt den aktuella 
omgången med både bråk och decimaltal och sedan hur mycket de har färglagt totalt (Se 
bilaga D).  
 
Även Sweeney och Quinn (2000) beskriver spel som laborativt material och det kan 
vara spel där eleverna får ge svaret i tre former; i decimalform, som bråk och som 
procent.   
 
3.5.1 Decimaltal 

Laborativt material som kan användas vid arbete med decimaltal är tiobasmaterial, 
meterlinjal, centimo-material, måttband och tidtagarur. Tidigare kunde även pengar 
användas för att ge eleverna en tydligare bild av decimaler med hjälp av tioöringar och 
femtioöringar. Även språket är en viktig del i undervisningen för att eleverna ska ges en 
möjlighet att skapa en förståelse för decimalsystemet. Som nämnts tidigare är det viktigt 
att decimaltalen läses ut som ett decimaltal och inte som två heltal (McIntosh, 2008). 
 
Malmer (2002) beskriver centimo-materialet som ett material som belyser 
positionssystemet. Materialet består av entalskuber, tiotalsstavar, hundraplatta och 
tusenkub. Detta material benämns även som tiobasmaterial i annan litteratur och är även 
det material som de flesta eleverna har stött på och som har används under den 
verksamhetsförlagda utbildningen.  
 
Moody (2011) beskriver ett annat material som kan användas vid undervisning kring 
decimaltal. Moody använder ett material som kallas ”Decipipes” och innehåller rör i 
olika längder och där det längsta röret representerar talet ett (1). De kortare rören 
symboliserar tiondelar och hundradelar. Materialet kan ha olika enheter och det är den 
som använder materialet eller den uppgift som ska lösas som avgör vilken enhet det är 
som ska användas.  
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3.5.2 Bråk 

McIntosh (2008) menar att eleverna behöver arbeta med taluppfattning och 
bråkbegreppet för att kunna skapa sig en förståelse för det. Ett sätt att göra bråk 
tydligare för eleverna är att använda sig av en tallinje. Förutom att tydliggöra bråken får 
eleverna en annan bild av bråk med hjälp av tallinjen och att bråken är ett annat sätt att 
skriva ett tal på. Denna tallinje kan även användas för att visa på samband mellan bråk 
och decimaltal. Coswell (2007) arbetar med playdough i sin undervisning kring bråk. 
Eleverna får då arbeta med playdough-lera när de undervisas om bråk. Eleverna kan få 
kavla ut lera i olika färger. Den första färgen kan delas i halvor och den andra färgen 
kan delas i fjärdedelar, som sedan läggs över halvorna för att visa hur bråk kan ha 
samma betydelse. Hon menar på att eleverna då får en djupare förståelse för bråken och 
eleverna får även en annan bild av det matematiska begreppet bråk. Coswells (2007) 
egna erfarenheter av användning av laborativt material i undervisningen är att eleverna 
behöver använda laborativt material även i årkurs 4-6 samt att eleverna blir mer 
engagerade att lära sig. Hon menar också på att eleverna har lättare att gå från den 
konkreta till abstrakta matematiken genom att använda laborativa material för att skapa 
djupare kunskaper om begreppen. 
 
Tiobasmaterial som kan användas för decimaltal kan även användas vid arbete med 
bråk. Exempel kan varje del i hundraplattan beskrivas som 1/100 och tiostavarna kan 
beskrivas som 10/100 och 1/10. Det laborativa materialet kan här visa på hur vissa bråk 
är utbytbara, det vill säga att det finns andra bråk som betyder samma sak men som kan 
skrivas med mindre siffror (McIntosh, 2008).  
 
Ett annat laborativt material som kan användas vid bråkräkning är ”bråkstake” eller 
”bråkremsor”. Med hjälp av detta material får eleverna en blick över olika hur olika 
bråk skiljer sig åt samt hur de förhåller sig jämfört med varandra. Det blir också lätt för 
eleverna att storleksordna bråk med hjälp av en ”bråkstake” (Anderberg & Källgården, 
2007). Bråkresmor är ett material som är lätt att tillverka själv av färgat papper. En färg 
kan då motsvara en viss del av en hel, till exempel en halv, en tredjedel. De bråk som 
kan användas är allt från en hel (1) till tiondelar (1/10) då det blir för små bitar av 
pappret om till exempel tjugondelar (1/20) skulle klippas till och det blir då lätt att tappa 
bort någon del samt att det finns en risk att det kommer kastas papper mellan eleverna i 
klassrummet. En bråkremsa kan se ut som exemplet nedan (fig. 1). Med hjälp av 
bråkremsor blir det också lättare att jämföra två bråk med varandra då de olika bråken är 
utklippta i olika färger som eleverna själva ansvarar för och som de kan ta fram och 
använda vid jämförelse av två bråk.  
 

1/1 En hel 
½ En halv ½ En halv 

1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 
Fig 1. Exempel på bråkremsa 
 
Malmer (2002) beskriver Cuisenairs färgstavar som har flera användningsområdet där 
ett område är bråk. Cuisenairs färgstavar består av tio stavar i olika längder och varje 
längd har en färg. Stavarna har ingen bestämd enhet då tanken är att de ska kunna 
användas inom olika arbetsområden inom matematiken. 
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3.5.3 Språkets roll i undervisning  

Malmer (2002) beskriver språkets betydelse i matematikundervisningen. I matematiken 
är det viktigt att lärare tänker på vilket språk som används i matematiken. Genom att 
använda ett korrekt matematiskt språk hjälper det eleverna att skapa en förståelse för 
matematiken. Malmer (2002) anser också att även senare i undervisningen kan korrekt 
användning av matematiskt språk fördjupa kunskaperna. Även i styrdokumenten 
(Skolverket, 2011) finns språkets roll i matematiken skrivet, då i form av en förmåga 
som ska bedömas. I styrdokumenten (Skolverket, 2011) står det att eleverna ska kunna: 

 
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och 
redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.  
(Skolverket, 2011, s. 63).  
 

Språket kan ses som en konkretisering av matematiken i undervisningen. Språket spelar 
en stor roll för förståelse i matematikundervisningen. Genom språket är det också lättare 
att koppla matematiken till elevernas vardag (Löwing & Kilborn, 2002). Löwing (2006) 
anser också att det är viktigt att använda sig av ett korrekt matematiskt språk i 
undervisningen. Hon ger exempel från undervisning kring decimaltal där hon anser att 
det är viktigt att läsa ut hela decimaltalet som heltal, tiondelar, hundradelar och 
tusendelar.  
 
Sammanfattning Laborativa material och konkretisering är en viktig del i 
matematikundervisningen för att eleverna ska ha lättare att förstå vad det handlar om. 
Det är inte all matematik som går att konkretisera, utan det är den matematiken som 
eleverna kommer använda i vardagen som behöver och kan konkretiseras. Laborativa 
material kan se lite olika ut beroende på inom vilket arbetsområde i matematik som det 
ska användas i. Laborativa material behöver inte vara dyra i inköp då ett laborativt 
material kan utgöras av ett par tärningar och ett A4-papper med en ”chokladkaka” 
indelad i tiondelar, hundradelar och tusendelar uppritad på. I ett inlärningsstadie är det 
viktigt med vilket språk som används i undervisningen, men språket är viktigt även i 
den övriga matematikundervisningen för att eleverna ska befästa kunskaperna. För att 
eleverna ska kunna lära sig det matematiska språket och använda de matematiska 
termerna behöver detta inkluderas i undervisningen.  
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4 Metod 
I det här kapitlet kommer metoden samt val av metod att presenteras. Även 
tillvägagångssätt för studien kommer att presenteras i detta avsnitt.  
  
4.1 Val av metod 

Den metod som är vald för den här studien är både en kvalitativ och kvantitativ metod. 
Kvalitativ metod är ett sätt att samla in data på och ett tillvägagångssätt är att genomföra 
intervjuer. Inom den kvantitativa metoden är enkäter en vanlig metod för att samla in 
data. I denna studie är den kvantitativa data insamlad genom beräkningsuppgifter (se 
bilaga C).  
 
Denscombe (2009) beskriver intervjuer som en metod att samla in data på. Intervjuer är 
den metod som är mest lämplig att använda när den data som ska samlas in handlar om 
åsikter, uppfattningar, känslor eller erfarenheter. Då denna studie undersöker elevers 
erfarenheter och tankar kommer intervjuer användas som metod.  
 
Denscombe (2009) och May (2011) beskriver olika typer av intervjuer: strukturerade 
intervjuer, semistrukturerade intervjuer, ostrukturerade intervjuer, personliga intervjuer 
och gruppintervjuer.  
 
4.1.1 Strukturerade intervjuer 

Den strukturerade intervjun är hårt styrd av forskaren. Både frågor och svar är 
utformade och liknar ett frågeformulär. Denna form av intervju samlar in kvantitaiv data 
(Denscombe, 2009) och har därför valts bort i denna studie. 
 
4.1.2 Semistrukturerade intervjuer 

I likhet med den strukturerade intervjun finns det färdiga frågor som ska behandlas 
under intervjun. Den stora skillnaden mellan strukturerade och semistrukturerade 
intervjuer är att forskaren är mer flexibel vid en semistrukturerad intervju. Den som 
intervjuas ges också en möjlighet att utveckla sina svar och ge mer utvecklade svar på 
de frågor som ställs (Denscombe, 2009). Genom en semistrukturerad intervju ges 
intervjuaren en möjlighet att skapa ett personligt och mer intimt samtal än vad som kan 
göras vid en strukturerad intervju. I en semistrukturerad intervju kan det vara lättare för 
respondenterna att svara med sina egna ord och termer jämfört med en strukturerad 
intervju (May, 2011). Denna metod av intervju har används i studien, då intervjuerna 
med eleverna behövde vara styrda till viss del men det skulle även finnas utrymme för 
följdfrågor utifrån den information som kom fram under intervjuerna.  
 
4.1.3 Ostrukturerade intervjuer 

En ostrukturerad intervju har sin utgångspunkt i ett tema eller ämne som informanten 
får prata fritt om. Informanten får utrymme att tänka själv och svaren blir ofta väl 
utvecklade (Denscombe, 2009; May 2011). Denna form har också valts bort då syftet 
med studien är att undersöka ett mindre område inom matematiken, och inte matematik 
som skolämne.  
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4.1.4 Personliga intervjuer 

Den personliga intervjun är den vanligaste formen av intervju. Den kan vara 
semistrukturerad eller ostrukturerad. Den här formen av intervju är den som är lättast 
när det gäller att hitta tid och möjlighet då det endast är forskaren och informanten som 
ska hitta en tid då båda kan träffas för att genomföra intervjun. Data som ges under en 
personlig intervju kommer direkt från källan då det är informanten som är källan för 
sina svar (Denscombe, 2009).  
 
Då det är de enskilda elevernas erfarenheter och tankar kommer semistrukturerade 
intervjuer att genomföras. May (2011) anser att intervjuer är den metod som ger en 
inblick i människors biografier, upplevelser, åsikter, värderingar, ambitioner, attityder 
och känslor. Det är intervjuarens ansvar att vara medveten om fördelar och nackdelar 
med intervjuer som forskningsmetod (May, 2011).   
 
4.1.5 Enkät 

Då eleverna redan hade fått information om undersökningen gavs ingen beskrivning av 
uppgifterna mer än att eleverna behövde göra dem för att de skulle komplettera 
intervjuerna som gjorts tidigare i undersökningen. Frågorna i en enkät kan vara öppna 
eller fasta (Denscombe, 2009). De uppgifter som användes för att komplettera 
intervjuerna var både öppna och fasta. De uppgifter som eleverna skulle beskriva sina 
tankegångar på är i den här undersökningen öppna frågor. Denscombe (2009) beskriver 
att i fasta frågor har informanten alternativ att välja mellan, medan de i öppna frågor ges 
utrymme för beskrivning.  
 
4.2 Genomförande 

Under det här avsnittet kommer processen för arbetsgången att presenteras.  
 
4.2.1 Urval  

Urvalet av elever som blev tillfrågade att delta i intervjuundersökningen var ett 
bekvämlighetsurval ur den synvinkeln att eleverna är kända sedan tidigare, genom VFU 
i de båda utvalda klasserna. Valet av dessa elever föll också på att undersökningen 
behövdes göras snabbt och smidigt, och eftersom jag bor i samma kommun som skolan 
ligger i föll valet på den skolan. Bekvämlighetsurval beskrivs av Denscombe (2009) 
som ett urval där informanterna är kända sedan tidigare, vilket eleverna som deltagit i 
undersökningen är.  
 
Informationen om undersökningen lämnades ut till 40 elever, varav 18 svarade. Endast 
10 vårdnadshavare godkände att deras barn deltog i undersökningen. 8 elever svarade 
nej och 22 elever svarade inte alls och dessa elever blir i detta fall bortfall. Bryman 
(2011) beskriver bortfall och att det då är en felkälla som inte rör urvalsprocessen. 
Bortfall kan också uppstå när individerna väljs ut och ett exempel är när respondenter 
inte vill samarbeta, i detta fall inte vill delta i en intervju (Bryman, 2011). De 
kompletterande beräkningsuppgifterna genomfördes anonymt med samtliga elever och i 
samråd med undervisande lärare då de var intresserade av att använda uppgifterna för 
bedömning i området. 
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4.2.2 Intervjuer 

Intervjuerna gjordes med 10 elever i årkurs sex. Eleverna går i en skola där eleverna är 
indelade i två klasser i varje årskurs. Skolan ligger i en mellanstor stad i södra Sverige. 
Alla intervjuer gjordes på den skola där eleverna går. Då intervjuerna genomfördes 
under skoltid vid två tillfällen samma vecka på grund av nationella prov, kunde inte 
intervjuernas göras dagarna efter varandra. Tidsåtgången för varje intervju var inte 
speciellt lång, men intervjuerna spelades ändå in för att underlätta transkriberingen 
efteråt samt för att ingen data skulle missas, vilket är en risk när alla svar ska antecknas 
för hand (Denscombe, 2009).  
 
Innan intervjuerna genomfördes med eleverna skrevs ett brev (se bilaga A) till 
vårdnadshavare där information om projektet gavs och där vårdnadshavarna skulle 
godkänna elevernas deltagande i projektet. Innan breven till vårdnadshavarna delades ut 
togs kontakt med en av de lärare som undervisar i årskurs 6 på den aktuella skolan, och 
ett godkännande till information gavs. Efter detta samlade de båda lärarna in talongen 
där elevernas vårdnadshavare gav samtycke eller inte gav samtycke till att deras barn 
deltog i undersökningen. Under tiden dessa samlades in genomfördes intervjuer med de 
elever där vårdnadshavare hade gett sitt godkännande till deltagande.  
 
Innan intervjuerna genomfördes skrevs även en intervjuguide (se bilaga B) som följdes 
under intervjuerna. Det lämnades utrymme för eventuella följdfrågor i guiden. 
Inspiration till frågorna i intervjuguiden väcktes av den tidigare forskning som finns 
inom området för bråk och decimaltal, vilket underlättade analysen av svaren. I enhet 
med Denscombe (2009) är frågorna i intervjuguiden öppna frågor där eleverna själva 
fick formulera och motivera sina svar. Öppna frågor är ett kännetecken för 
semistrukturerade intervjuer.  Frågorna var inte heller ledande, utan de var formulerade 
för att eleverna skulle kunna svara fritt men ändå vara lite styrda av det valda ämnet för 
undersökningen.  
 
De första intervjuerna som gjordes var så kallade pilotundersökningar för att testa 
intervjuguiden. Då dessa elever gav bra och genomtänkta svar användes dessa svar i 
undersökningen och eleverna är inräknade i de tio intervjuer som är genomförda. 
Bryman (2011) anser att pilotundersökningar ska göras för att säkerställa att 
intervjufrågorna fungerar på det sätt som det är tänkt att de ska göra, och också för att 
säkerställa att undersökningen i sin helhet blir bra (Bryman, 2011).  
 
Hela intervjuerna transkriberades efterhand att de gjordes, och även i den ordning som 
intervjuerna gjordes. Transkriberingarna gjordes på dator, vilket underlättade analysen 
då alla intervjuer återfanns i samma dokument. Detta gjorde det också lätt att analysera 
svaren från varje fråga utifrån alla tio elever som deltagit i intervjuer. Denscombe 
(2009) menar att det ibland kan vara svårt att höra vad som sägs i en intervju om det är 
flera personer som pratar samtidigt eller om det är ljud utifrån som stör. Ytterligare 
påverkan kan vara att eleverna pratar otydligt eller om de mumlar fram ett svar. I något 
fall var det svårt att höra vad eleven svarade, men eftersom intervjuerna var inspelade 
kunde jag lyssna på detta svar flera gånger under transkriberingen.  
 
4.2.3 Analys 

När intervjuerna transkriberats analyserades dessa utifrån de frågor som ställdes under 
intervjuerna för att kunna kategorisera svaren.  Denscombe (2009) menar att analysen 
används för att identifiera grundläggande element i undersökningen för att kunna 
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upptäcka nyckelkomponenter som kan användas för en djupare förståelse.  Kärnelement 
beskrivs av Denscombe (2009) som återkommande teman som är avgörande för 
undersökningen. Detta kan leda till olika kategorier. När analysen gjordes gjordes den 
dels utifrån intervjuguiden, men också utifrån undersökningens frågeställningar och 
syfte. Detta ledde till att resultaten redovisas utifrån frågeställningarna och resultaten 
sammanfattas med kopplingar mot undersökningens syfte. När analysen gjordes 
upptäcktes brister i intervjuerna. Dessa brister i intervjuerna ledde till att ny kontakt 
togs med en av lärarna som undervisar eleverna i matematik och tid bestämdes för att 
genomföra kompletterande beräkningsuppgifter med alla elever i de båda klasserna. 
 
När de kompletterande beräkningsuppgifterna analyserades gjordes analysen uppgift för 
uppgift och resultaten kopplades till undersökningens frågeställningar. Resultaten från 
beräkningsuppgifterna kopplades också ihop med svaren från intervjuerna då resultaten 
kompletterar varandra och svaren från intervjuerna kan stödjas med svaren från 
beräkningsuppgifterna.  
 
4.2.4 Kompletterande beräkningsuppgifter 

Efter analys av intervjuerna var resultatet lite tunt och beslutet att genomföra 
kompletterande beräkningsuppgifter (se bilaga C) togs. Anledningen var att se om 
eleverna klarar av att räkna med bråk och decimaltal, då eleverna uppger i intervjuerna 
att de tycker att det är lättare att arbeta med decimaltal än med bråk. Efter ny kontakt 
med en av lärarna som undervisar eleverna bestämdes det att alla elever i de båda 
klasserna skulle genomföra kompletteringsuppgifterna. När dessa gjordes var det sju 
elever borta vilket resulterade i att 33 elever svarade på uppgifterna. De kompletterande 
uppgifterna genomfördes under de ordinarie lärarnas matematiklektioner då jag ej var 
närvarande.  
 
4.3 Etiska överväganden  

Vetenskapsrådet (2005) har angett fyra krav för forskare att förhålla sig till vid 
forskning. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, 
och nyttjande kravet. Innebörden av informationskravet är att deltagarna i forskningen 
ska veta vad syftet med forskningen är. Undersökningen ska även beskrivas noggrant 
för de tilltänkta deltagarna. I den information som ges angående forskningen ska det 
framgå att det är helt frivilligt att delta i undersökningen. I mitt arbete har information 
meddelats via ett brev till föräldrarna/vårdnadshavare (se bilaga A). Samtyckeskravet 
innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan. I 
samtyckeskravet ingår också godkännande från förälder eller vårdnadshavare om de 
tilltänkta deltagarna är under 15 år och undersökningen är av etisk känslig karaktär. I de 
fall där de tilltänkta deltagarna ska delta aktivt krävs alltid ett samtyckte till deltagande. 
Även denna information framgår i brevet som gått ut till föräldrar (bilaga A). 
Konfidentialitetskravet innebär att det inte ska gå att läsa ut vilka personer som har 
deltagit i undersökningen. Innebörden av det fjärde och sista kravet, nyttjandekravet, är 
att den data som samlas in endast får användas för den aktuella undersökningen.  
 
4.4 Kvalitetskriterier 

I det här avsnittet kommer de olika kvalitetskriterierna validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet beskrivas och kopplas till studien. 
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4.4.1 Validitet 

Validitet i en intervju handlar om respondenten talar sanning. Detta kan, enligt 
Denscombe (2009), vara svårt att kontrollera i de fall intervjun berör den intervjuades 
uppfattningar, känslor och erfarenheter. Bryman (2011) använder sig av begreppet 
”tillförlitlighet” när han skriver om validitet. Han beskriver fyra delkriterier för 
validitet; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 
konfirmera. Trovärdighet motsvarar intern validitet, det vill säga att resultaten i en 
undersökning är säkerställda med de regler som finns och att resultaten rapporteras till 
de personer som deltagit i undersökningen. Överförbarhet innebär extern validitet, det 
vill säga att det sker en bedömning ifall resultaten går att överföra till en annan miljö 
(beskrivs mer under 4.4.3 Generaliserbarhet). Pålitlighet kan jämföras med reliabilitet 
(beskrivs senare). Möjlighet att styrka och konfirmera motsvarar objektivitet, och detta 
innebär att forskaren försöker säkerställa att denne har agerat i god tro. Att agera i god 
tro innebär i sin tur att inte medvetet låta sina egna värderingar påverka 
undersökningens resultat (Bryman, 2011).   
 
I arbetet har hänsyn tagits till validitet och försök till att agera i god tro och inte låta 
mina egna värderingar påverka resultatet har funnits. Vid tolkningar av intervjuerna har 
kunskaper om eleverna försökts hållas borta från analysen av svaren. 
 
4.4.2 Reliabilitet 

Reliabilitet beskriver hur väl en undersökning är pålitlig i de mätningar som görs och att 
mätningarna inte påverkas av valet av forskningsinstrument (Bryman, 2011; 
Denscombe, 2009). Denscombe (2009) menar att forskaren har en tendens att vara nära 
knuten till undersökningen och att detta kan påverka undersökningen reliabilitet. En hög 
tillförlitlighet baseras på att liknande svars ges av flera personer och eventuella 
skillnader beror på variationer hos de personer som intervjuas (Denscombe, 2009).  
Bryman (2011) använder sig av begreppet pålitlighet vid beskrivning av reliabilitet. I 
undersökningar bör forskare anta ett granskande synsätt för att kunna säkerställa att det 
skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse av hur forskningsprocessen har 
genomförts (Bryman, 2011).  
 
I arbetet stärks elevernas svar i intervjuerna med beräkningsuppgifter vilka höjer 
reliabiliteten då det blir synligt om eleverna har samma uppfattning om sina 
matematiska kunskaper som de svarar att de har i intervjuerna.  
 
4.4.3 Generaliserbarhet 

Kvalitativa undersökningar görs ofta intensivt och med få respondenter, vilket försvårar 
generalisering av svaren och de slutsatser som dras av forskaren. I dessa fall bör istället 
termen ”överförbarhet” användas då det ger en annan ingångsvinkel (Denscombe, 
2009).  Bryman (2011) använder sig också av begreppet överförbarhet av den 
anledningen att kvalitativa forskningar ofta enbart undersöker en liten del av 
befolkningen i det valda undersökningsområdet. När endast en liten grupp personer 
väljs ut får undersökningen ett djup istället för en bredd, och detta gör att det kan vara 
svårt att överföra resultaten till andra miljöer än den miljön där undersökningen är gjord 
i (Bryman, 2011).  
 
När arbetet utökades med beräkningsuppgifter är möjligheten att generalisera elevernas 
svar högre än om endast intervjuer hade genomförts. Det är nu lättare att stämma av 
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med elever på andra skolor om den undervisningen de har erbjudits motsvarar den 
undervisning som eleverna som har deltagit i denna studie har erbjudits.  
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5 Resultat 
Resultaten från intervjuerna och beräkningsuppgifterna kommer att presenteras och 
kopplas till undersökningens frågeställningar. Resultaten av analyserna av intervjuerna 
och beräkningsuppgifterna kommer även kopplas emot undersökningens syfte. Eleverna 
som har deltagit i intervjuer har getts namnen Elev 1-10 utifrån den ordning som 
intervjuerna gjordes och transkriberades.   
 
5.1 Vilka erfarenheter har elever av undervisning kring bråk? 
5.1.1 Resultat  

Sex av de tio intervjuade eleverna svarar att de inte har arbetat så mycket med bråk 
vilket leder till att eleverna inte kommer ihåg så mycket av undervisningen kring bråk. 
Att eleverna inte kommer ihåg så mycket från undervisningen kring arbetsområdet bråk 
kan betyda att eleverna inte har befäst de kunskaper som de kan behöva ha i 
arbetsområdet bråk. När eleverna beskriver hur undervisningen ser ut svarar samtliga 
eleverna att det kan vara en kort genomgång och sen får de arbeta själva i 
matematikböckerna. En av de intervjuade eleverna beskriver sina erfarenheter av bråk:  
 

Jag tycker att bråktal är rätt svårt i sig. Vi har inte jobbat med det så mycket, så 
man kommer inte ihåg så jättemycket i från det. Bråk är ju inget vi jobbar med 
hela tiden utan det blir bara när det kapitlet kommer i matteboken. Vi jobbade 
med det under ett litet tag, men nu var det länge sen vi jobbade med bråk.  
(Elev 2) 

 
Tre av eleverna tycker att det är svårt att räkna med bråk och en av dessa elever säger att 
en anledning till att det är svårt med bråk är för att hen inte vet hur hen ska tänka när det 
kommer till beräkningar och matematiska operationer med bråk.  
 

Det som är svårt för mig är när man ska skriva… när man ska räkna med bråk. 
Ibland är det svårt för jag vet inte hur jag ska tänka. (Elev 6)  
 

Tre andra elever svarar att de tycker att bråk är ganska lätt, medan två av de övriga 
eleverna säger att de tycker att det är svårt att förstå själva begreppet bråk och vad det 
innebär. 

Det är ganska svårt att förstå bråk och när vi jobbar med det behöver jag mycket 
hjälp och ganska ofta. Det som är svårast är när jag ska räkna med bråk, men 
jag vet egentligen inte varför jag tycker att det är svårt att räkna med bråk.  
(Elev 7) 
 

Andra områden kring bråk som eleverna tycker är svåra är att förlänga och förkorta bråk 
för att kunna jämföra två bråk med varandra. 
 

Det kan vara att förlänga och förkorta, alltså att hitta vilka tal man ska använda 
sig av när man ska förlänga eller förkorta ett bråk. (Elev 8)  

 
En aspekt till att eleverna tycker att det är svårt att räkna med bråk kan vara att eleverna 
inte har fått arbeta lika mycket med bråk som med andra områden inom matematiken. 
När eleverna tycker att det är svårt att räkna med bråk behöver de mycket hjälp, men 
tyvärr finns inte den tiden för lärarna då det ibland kan vara stökigt under 
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matematiklektionerna. Fem av de intervjuade eleverna uppger att det kan vara stökigt 
under lektionerna och en elev säger att det finns de elever som inte jobbar någonting 
under lektionerna.   
 

Under lektionerna sitter alla elever vid varsin bänk och så får man räcka upp 
handen om man behöver hjälp. Ibland så kan det dröja lång tid eftersom det ofta 
blir att läraren hjälper de som är mest stökiga och så. (Elev 5) 
 

Sex av de intervjuade eleverna uppger att de under matematiklektionerna sitter mest 
tysta på sina platser och arbetar med uppgifter i matematikboken. En av eleverna svarar 
att läraren ibland har en kort genomgång och sen får eleverna arbeta själva i sina 
matematikböcker.  
 

Vi jobbar ganska mycket i boken. Och de som har kommit efter de jobbar bara i 
boken. Men vi som jobbar snabbare kanske kan ibland få arbeta med andra 
uppgifter på lösblad eller så gör vi uppgifter tillsammans. (Elev 1) 

 
Sammanfattning De intervjuade eleverna har ingen bra erfarenhet av undervisning 
kring bråk. Det var länge sedan de fick bråkundervisning, vilket har lett till att eleverna 
inte kommer ihåg hur undervisningen kring bråk bedrivits. Då flera elever sa att de 
jobbar mycket i matematikboken under lektionerna tolkas det som att det är den 
vanligaste undervisningsformen för de elever som är intervjuade. 
 
5.2 Vad har elever för erfarenheter av undervisning kring tal i 

decimalform? 
5.2.1 Resultat  

Eleverna har lättare att beskriva vad de tycker är svårt med decimaltal jämfört med 
frågan om vad de tycker är svårt med bråk. De beskriver också att tal i decimalform 
förekommer i fler områden, till exempel taluppfattning, geometri och problemlösning. 
Av elevernas svar under intervjuerna framgår det att de har arbetat mer och under längre 
tid med decimaltal än vad de har gjort med bråk.  
 
Det blir också tydligt under intervjuerna att eleverna har bättre erfarenheter av 
undervisning kring decimaltal, även om vissa elever själva anger att det är lätt att blanda 
ihop siffrorna i decimaltalen och att det finns en risk att eleverna säger fel på tiotal och 
tiondel, hundratal och hundradel och så vidare. Två elever säger också att de har lätt för 
att glömma bort vad de olika positionerna i positionssystemet heter och en av dessa 
elever har dessutom lätt för att blanda ihop siffror i ett decimaltal. 
 

Det är svårt med decimaltal för att man typ blandar ihop alla siffror och så. Det 
är liksom svårt att komma ihåg tiondelar, hundradelar och så här. Det blir så 
mycket siffror och är det ett stort tal så blir det svårt att uttala det. (Elev 5) 

 
En elev beskriver decimaltalen som: 
 

Vanliga tal fast mindre (Elev 10) 
 
Tre av eleverna tycker också att det kan vara svårt att göra beräkningar med decimaltal. 
Två av dessa tre säger att de tycker att det är svårt att multiplicera och dividera med 
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decimaltal och en elev säger själv att det kan bero på att de ofta får göra beräkningarna 
för hand eftersom det inte finns miniräknare till alla elever. Även detta uttalande från 
eleven kan betyda att eleven inte har befäst kunskaper kring decimaltal när eleven vill 
förlita sig på miniräknaren:  
 

Det kan ju vara svårt att räkna ut det. Oftast så räknar vi i huvudet, jätteofta, 
men ibland får man använda ett lösblad och någon gång kan man kanske få 
använda en miniräknare. (Elev 1) 
 

En annan elev uppger också att hen tycker att det kan vara svårt att placera ut 
decimaltecknet på rätt plats vid beräkningar med decimaltal.  
 

Det blir lite jobbigare när man ska räkna ut. Det är väl svårt att få med 
decimaltecknet i uträkningen. (Elev 2) 

 
Sammanfattning Eleverna har arbetat mer med decimaltal och det har kommit in i flera 
områden i matematiken än vad de har gjort med bråk. Detta har lett till att eleverna 
anser att det är lättare att räkna med decimaltal, även om det finns områden som 
fortfarande är svåra för eleverna. Eleverna är även mer medvetna om vad de tycker är 
svårt med decimaltal jämfört med bråk. Undervisningen kring decimaltal skiljer sig inte 
från undervisningen av andra arbetsområden inom matematiken då majoriteten av 
eleverna säger att de sitter i sina bänkar och räknar. För det mesta räknar de hela 
lektionerna, men det händer att läraren har en genomgång i början av lektionen.  
 
5.3 Hur hanterar elever beräkningar med bråk och tal i decimalform 

samt samband mellan dessa? 
5.3.1 Resultat  

5.3.1.1 Hur hanterar elever beräkningar med bråk? 

När eleverna svarade på uppgifterna som kompletterar intervjuerna fick eleverna två 
uppgifter där de skulle addera två bråk med varandra. Den första uppgiften, 3/5+1/10 
löste endast 16 av de 33 eleverna som var närvarande när uppgifterna genomfördes. 
Lösningsfrekvensen på uppgiften var 48,5%. Den andra uppgiften med beräkning av 
bråk var att eleverna skulle beräkna 1/4+4/8. På den här uppgiften var  
lösningsfrekvensen 57,6%. Detta visar att eleverna inte har befäst kunskaperna som de 
behöver för att kunna addera med bråk. Dessa uppgifter borde anses som relativt enkla 
för elever i slutet av årskurs 6. 
 
Eleverna fick även två uppgifter där de skulle jämföra två bråk med varandra. Även i 
denna uppgift skiljde det mycket procentmässigt i lösningsfrekvensen. 51,5% av 
eleverna löste uppgiften 4/7 > 2/4, medan 87,9% av eleverna löste uppgiften 2/5 < 3/4. 
De här uppgifterna bekräftar elevernas svar i intervjuerna, då de själva uttryckte att det 
var svårt att jämföra två bråk som inte har samma nämnare. 
 
5.3.1.2 Hur hanterar elever beräkningar med tal i decimalform? 

I intervjuerna svarade eleverna att de tycker att decimaltal är lättare än bråk. När 
beräkningsuppgifterna analyserades stämde inte elevernas svar från intervjuerna med 
resultaten av beräkningsuppgifterna. Eleverna har svårt att räkna med decimaltal och det 
var tydligast i den första av de två beräkningsuppgifterna med decimaltal. Uppgiften 
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0,9+0,18 hade en lösningsfrekvens på 45,5% , vilket motsvarar 15 av de 33 elever som 
gjorde uppgifterna. Alternativa svar som eleverna gav var: 0,27; 0,28; 0,27; 0,27; 1,8; 
0,27; 0,27; 1,8; 0,27; 1,8; 0,27; 0,27; 0,27; 0,27; 0,27; 1,8; 2,7. 
 
Den andra uppgiften var 6,8+7,7 och i denna uppgift var lösningsfrekvensen 75,8%. Här 
hade de flesta elever gjort uppställningar när de räknade uppgiften. Alternativa svar som 
eleverna gav: 14,4; 13,5; 15,5; 13,15; 14,05; 15,5.  
 
5.3.1.3 Hur hanterar elever samband mellan bråk och tal i decimalform? 

När eleverna jämför ett bråk och ett decimaltal med varandra visar eleverna goda 
kunskaper. I den första uppgiften: Jämför talen, använd < eller > för att markera vilket 
tal som är störst a) 4/5   0,65 var lösningsfrekvensen 78,8% vilket betyder att 26 av 
eleverna svarade rätt på uppgiften.  
 
I den andra uppgiften: Jämför talen, använd < eller > för att markera vilket tal som är 
störst b) 0,8    2/6 var svarsfrekvensen 72,7%, vilket betyder att 24 av eleverna svarade 
rätt på uppgiften. Totalt på dessa två uppgifter svarar 50 av 66 elever rätt.  
 
Eleverna hade ytterligare en uppgift som behandlar sambandet mellan bråk och 
decimaltal. Där skulle eleverna skriva om decimaltalet 0,6 till bråk. Här var 
lösningsfrekvensen 57,6%, 19 elever uppgav minst ett bråk som kan skrivas som 0,6 när 
det skrivs som decimaltal. Av de bråk som eleverna skrev var det blandat. Det var också 
en variation på hur många bråk som eleverna hade skrivit. Det bråk som var vanligast 
att eleverna skrev var 6/10 (18 elever) följt av 3/5 (10 elever). Några elever hade gett 
exempel på andra decimaltal och skrivit om dem till bråk, och de har också visat att de 
har kunskaper om hur man konvertera bråk till decimaltal och decimaltal till bråk.  
 
Vilka samband mellan bråk och tal i decimalform ser då elever i undervisningen? 

Alla elever kommer inte ihåg ifall de har fått arbeta med samband mellan tal i 
decimalform och bråk. Endast en av de intervjuade eleverna uppger att det har funnits 
uppgifter i matematikboken där eleverna har fått konvertera bråk till decimaltal och 
decimaltal till bråk.  
 

Det fanns uppgifter i matematikboken där vi skulle konvertera bråk till 
decimaltal och decimaltal till bråk. (Elev 10) 

 
En annan elev uppger att de har arbetat med samband mellan bråk och decimaltal och 
att de har fått arbeta med båda formerna av tal då det inte alltid är att man kan använda 
sig av exempelvis bråk. Eleven säger att det är bättre att använda decimaltal vid 
idrottstävlingar där idrottarnas tider visas i form av decimaltal eftersom det är smidigare 
än att skriva om tiderna till bråk.  
 

Det blir mer exakt, som vid tävlingar så använder man decimaltal. Jag tror att vi 
använder bråk för att vi ska dela det i lika många delar... (Elev 6) 
 
Vi skriver talen på olika sätt för att det kanske är lättare att använda bråktal, 
men ibland när man måste vara mer exakt använder man decimaltal istället. Vi 
använder decimaltal när man skriver till exempel 0,23 eftersom det är svårt att 
skriva det med bråk. (Elev 10) 
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Sammanfattning När eleverna fick göra beräkningsuppgifter för att komplettera 
intervjuerna stämde inte resultaten på uppgifterna överens med det eleverna tidigare 
sagt i intervjuerna. Resultaten av beräkningsuppgifterna visade att eleverna har svårt att 
räkna med decimaltal och i intervjuerna uppgav eleverna att de hade lätt för decimaltal. 
Resultaten av beräkningsuppgifterna visar dock att eleverna klarar av att räkna med 
decimaltal när de gör uppställningar. 
 
5.4 Resultatsammanfattning 

Efter analys av både intervjuer och kompletterande beräkningsuppgifter visar det sig att 
eleverna har erbjudits undervisning kring både bråk och tal i decimaltal. De båda 
analyserna visar att eleverna har erbjudits mer undervisning kring tal i decimalform. 
Analysen av beräkningsuppgifterna visade också att eleverna har svårare att räkna med 
decimaltal än vad de intervjuade eleverna uppgav i intervjuerna.  
 
De beräkningsuppgifter som behandlar decimaltal och bråk visar att många elever är 
osäkra på positionssystemet. Ett tydligt exempel på detta är uppgiften där eleverna ska 
lösa uppgiften 0,9+0,18. Det är här många elever som svarar att det blir 0,27. För att 
eleverna ska ges möjlighet att ta till sig dessa kunskaper är det inte bara undervisningen 
kring bråk som behöver utvecklas. Även undervisningen om taluppfattning och 
positionssystemet behöver utvecklas.  
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6 Diskussion 
I det här avsnittet kommer val av metod, resultat från intervjuer och test att diskuteras 
samt kopplas till tidigare forskning. Avslutningsvis kommer förslag till vidare forskning 
att ges. 
 
6.1 Metoddiskussion  

Valet av metod föll på att genomföra semistrukturerade intervjuer med eleverna enskilt 
då det är intresset för elevernas olika uppfattningar och erfarenheter av 
matematikundervisningen som ligger till grund för undersökningen. Det är möjligt att 
fler svar och fler tankar från eleverna hade kommit fram om intervjuerna hade 
genomförts i grupper. Vid gruppintervjuer är det viktigt att alla elever får komma till 
tals och inte bara sitta tysta och hålla med i det de andra säger. Det var också en 
anledning till att valet föll på att intervjua eleverna enskilt. Det är också möjligt att mer 
utvecklade svar från eleverna hade givits under intervjuerna om beräkningsuppgifterna 
hade genomförts innan eller under intervjuerna. Hade beräkningsuppgifterna 
genomförts innan intervjuerna hade de legat till grund för intervjuerna och det är även 
möjligt att fler elever hade ställt upp på intervju om de hade vetat att utgångspunkt för 
dessa skulle vara beräkningsuppgifterna.  
 
Innan undersökningen fanns funderingar på att göra enkäter, tester eller intervjuer med 
elever. Till en början valdes enbart intervjuer. Efter analys väcktes funderingar på hur 
elever behärskar beräkningar med bråk och decimaltal. Valet blev då att genomföra 
kompletterande beräkningsuppgifter där alla elever i två klasser fick delta anonymt.  
 
Denscombe (2009) beskriver analysfasen i en undersökning och menar då att analysen 
kan leda till kategorier.  I analysen var utgångspunkten frågeställningarna och syftet för 
undersökning. Analysen av intervjuerna utgick också från intervjuguiden för att kunna 
göra en jämförelse av elevernas erfarenheter av undervisning då de går i två klasser. 
Trotts detta samarbetar lärarna och diskuterar ofta vad de ska göra på 
matematiklektionerna. Hade eleverna fått lösa matematiska uppgifter under intervjun 
hade det kunna ge andra resultat och det hade blivit tydligare vad det är eleverna har 
svårt för i de olika talområderna decimaltal och bråk.  
 
Antalet respondenter för undersökningen kan ha påverkats genom formuleringar i det 
informationsbrev som har gått ut till elevernas vårdnadshavare, samtidigt är det flera 
elever som har sagt att det är de själva som har sagt att de inte vill ställa upp på en 
intervju. I samband med utdelning av informationsbrev till vårdnadshavarna hade 
information om en annan, mer omfattande, undersökning gått ut. Detta har de 
undervisande lärarna uppgett som en anledning till att det är många elever och/eller 
vårdnadshavare som har sagt nej till deltagande i denna undersökning.  
 
När resultaten från intervjuerna har transkriberats och analyserat kan egna kunskaper i 
ämnet plockats in och kopplats till den kunskap som finns om respondenterna från den 
VFU som är gjord i de klasser eleverna går i och detta kan ha påverkat resultaten och 
analysen av elevernas svar under intervjuerna. Att inga bättre kunskaper om elevernas 
förkunskaper fanns kan också ha påverkat resultaten och analyserna av svaren kan då ha 
antagit att eleverna har mer kunskaper än de har visat eller att det har antagits att 
eleverna har lite kunskaper om bråk och decimaltal sedan tidigare, vilket också kan ha 
påverkat analysen. Information om elevernas förkunskaper hade kunnat skaffas genom 
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att låta alla elever fylla i en enkät eller gett dem uppgifter som de hade fått lösa och 
sedan valt ut elever för intervjuer. Hade alla elever fått delta i en enkätundersökning 
innan är det möjligt att fler elever hade ställt upp på intervju vilket i sin tur hade kunnat 
ge mer utvecklade och genomtänkta svar.  
 
Då intervjuerna endast är gjorda med ett fåtal elever i två klasser på samma skola och 
intervjuerna bygger på elevernas egna tankar och erfarenheter av undervisning kring 
bråk och decimaltal i matematik, är det svårt att säga att resultaten går att generalisera.  
Efter undersökningen med de kompletterande beräkningsuppgifterna är det enklare att 
generalisera resultaten då fler elever gjorde uppgifterna än antalet elever som 
intervjuades samt att resultaten från de kompletterande beräkningsuppgifterna styrker 
elevernas uttalanden från intervjuerna.  
 
Sammanfattning Valet av metod föll på intervjuer då det är den metod som är mest 
lämpad för undersökning av personers erfarenheter och tankar. Valet att komplettera 
intervjuerna med beräkningsuppgifter gjordes för att stärka elevernas uttalanden från 
intervjuerna. Valet av informanter utgörs av ett bekvämlighetsurval och de elever som 
har ställt upp på intervju är kända sedan tidigare, då genom verksamhetsförlagd 
utbildning, VFU. Valet av dessa elever gjordes också då det är lättare att genomföra en 
intervju med en person som är känd sedan tidigare. 
 
6.2 Resultatdiskussion 

Här kommer resultaten från intervjuer och test diskuteras. Resultatet kommer att 
kopplas till den tidigare forskning som finns. Den här delen av diskussionen kommer att 
presenteras utifrån studiens syfte, elevers erfarenheter och kunskaper kring bråk, elevers 
erfarenheter och kunskaper kring decimaltal samt hur elever hanterar samband mellan 
bråk och decimaltal.  
 
6.2.1 Elevers erfarenheter och kunskaper kring bråk 

Både McIntosh (2008) och Kilborn (2014) menar att bråk inte är lika vanligt i vår 
vardag som det var förr och detta är en anledning till att eleverna inte ges lika mycket 
undervisning kring bråk som andra områden inom matematiken. I intervjuerna svarar 
eleverna också att bråk inte ges lika mycket utrymme i undervisningen som vissa andra 
matematikområden. Många elever sa att de inte har fått så mycket undervisning kring 
bråk och att det var länge sedan de arbetade med bråk i matematiken. McIntosh (2008) 
anser också att bråkbegreppet ligger till grund för andra matematiska begrepp och 
arbetsområden inom matematiken. Anderberg och Källgården (2007) menar att bråk 
räknas som baskunskaper i matematiken och att eleverna ska få kunskaper om detta på 
ett konkret och systematiskt sätt. Vid analys av elevintervjuerna visas det att eleverna 
inte har fått möjlighet att skaffa sig dessa baskunskaper kring bråk och eleverna uppger 
också att de vill arbeta mer med laborativa material vilket också kan tolkas som att 
eleverna inte har fått undervisning kring bråk på det konkreta och systematiska sätt som 
Anderberg och Källgården (2007) beskriver.  
 
I intervjuerna säger eleverna att den vanligaste formen av konkretisering av bråk är med 
hjälp av en pizza eller chokladkaka som läraren ritar upp på tavlan. Enligt McIntosh 
(2008) är detta den vanligaste formen av konkretisering och det är även den erfarenhet 
av bråk som eleverna har med sig sedan tidigare. Då detta är den erfarenhet eleverna har 
sedan tidigare är pizzor och chokladkakor en bra utgångspunkt när bråk introduceras i 
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undervisningen. Med hjälp av bilder på pizzor eller chokladkakor får eleverna en 
konkretisering av matematiken, vilket kan underlätta inlärning och förståelse för 
begreppet bråk. Dock finns det även andra representationsformer, till exempel en 
tallinje, som med fördel kan användas i matematikundervisningen då eleverna inte blir 
låsta i en representationsform.  
 
Kilborn (2014) anser att lärare kan tycka att det är krångligt eller svårt att beskriva hur 
eleverna ska förlänga och förkorta bråk för att underlätta vid jämförelser eller vid 
beräkningar med bråk och att de istället väljer att undervisa eleverna om decimaltal.  
 
Som människor vill vi göra det lätt för oss genom att försöka undvika det vi tycker är 
svårt, och som lärare finns det en risk att vi tar med detta in i klassrummet när vi väljer 
att inte undervisa om det som vi själva inte känner oss helt säkra på (Lo & Luo, 2012). 
Detta leder i vissa fall att eleverna inte ges den undervisning som de har rätt till. Ges 
elever inte undervisning kring bråk uppfylls inte syftet med matematikundervisningen.  
 
Då bråk är ett matematiskt begrepp som eleverna behöver ha kunskaper om kräver det 
att eleverna ges undervisning kring begreppet och arbetsområdet. När förståelsen för 
bråk ska utvecklas behöver eleverna få den tid som de behöver för att kunna genomgå 
den process där kunskaperna utvecklas och fördjupas (Malmer, 2002). Eleverna bör få 
möjlighet till samtal kring bråk för att befästa kunskaper. Undervisningen bör vara 
varierad och konkretiseras i möjligaste mån och eleverna bör även få matematiska 
problem kontinuerligt där de ska använda sig av bråk.  
 
Att skillnaden i lösningsfrekvenserna på de två beräkningsuppgifterna med bråk var så 
stor procentmässigt förvånade till en början, men vid närmare eftertanke har den andra 
uppgiften två lösningar, 3/4 eller 6/8. Eftersom eleverna inte hade fått någon 
information om att de ska förenkla bråket så långt som möjligt accepteras båda svaren. 
De båda beräkningsuppgifterna visar att eleverna har arbetat med bråk, men som flera 
elever sa i intervjuerna så har de inte jobbat speciellt mycket med bråk. När uppgifterna 
genomfördes i den ena av klasserna sa läraren att hen vet vad de ska arbeta med i 
matematiken under nästa vecka: bråkräkning. Hen se också att det var bra att eleverna 
fick göra dessa uppgifter nu innan de ska arbeta med bråk då läraren också fick en liten 
blick över vad eleverna kan och inte kan.   
 
Efter analys av elevernas svar på de kompletterande beräkningsuppgifterna dras 
slutsatsen att eleverna har fått mer undervisning kring jämförelse av bråk än vad de har 
fått kring beräkningar med bråk. Då eleverna nyligen skrivit nationella proven i 
matematik och efter analys av beräkningsuppgifterna är det tydligt att eleverna inte har 
fått någon specifik repetition av bråk inför proven. Detta kan även påverka resultaten i 
denna undersökning då de även kan visa en bild av undervisningssituationen som den 
ser ut i skolorna.  
 
Sammanfattning Att bråk inte är lika vanligt i vår vardag längre märks i både 
intervjuer och vid beräkningsuppgifterna. Eleverna hade svårt för beräkningsuppgifterna 
med bråk och i intervjuerna hade de svårt att sätta ord på vad de tycker är svårt med 
bråk. Att eleverna hade svårt att räkna med bråk kan ha berott på att eleverna inte hade 
fått undervisning om detta när de gjorde beräkningsuppgifterna för att komplettera 
intervjuerna. Analys av beräkningsuppgifterna visar att eleverna har mer kunskaper om 
hur två bråk jämförs än hur två bråk adderas. Även om eleverna har kunskaper om hur 



  
 

26 

två bråk jämförs hade eleverna svårt att förkorta bråk så långt som möjligt i en av 
beräkningsuppgifterna.  
 
6.2.2 Elevers erfarenheter och kunskaper kring tal i decimalform 

Decimaltal är effektivt utifrån det synsättet att det går att skriva både stora och små tal 
med hjälp av decimaler (McIntosh, 2008). Att det går att skriva små tal med decimaltal 
uppgav en elev under intervjuerna. Det uttalandet stämmer till viss del. Huruvida eleven 
även har koll på att även stora tal kan skrivas med decimaltal gavs inget svar på från 
eleven själv, men uttalandet visar inte på full förståelse för decimaltal.  
 
Även vid fortsatt arbete med decimaltal menar Löwing (2008) att det behövs 
konkretisering av decimaltal och att använda meterlinjal inte behöver vara det bästa 
sättet att introducera decimaltal på, medan Malmer (2002) menar på att meterlinjalen 
visst är det som ska användas för att på bästa sätt introducera decimaltal för eleverna. 
Vad som är bäst att använda när decimaltal ska introduceras anser jag beror på vad 
eleverna har för förkunskaper, vet de att en decimeter är en tiondels meter tycker jag att 
meterlinjalen kan användas men att den i annat fall kan göra eleverna mer förvirrade. 
Det viktigaste är att eleverna får varierad undervisning och får flera exempel på hur 
decimaltal kan konkretiseras på olika sätt. 
 
Vid fortsatt arbete med decimaltal uppgav eleverna att de tycker att det är svårt att 
dividera och multiplicera med decimaltal. Detta menar även Löwing och Kilborn (2002) 
att många elever har svårt för. De menar också att den vanligaste typen av uppgifter 
med division i olika läromedel ofta handlar om enheter och där eleverna tillåts göra 
enhetsbyten för att kunna räkna med hela tal istället för med decimaltal. De beskriver 
detta som en form av konkretisering inom matematiken och det är lättare att 
konkretisera division med decimaltal jämfört med multiplikation med decimaltal. När 
eleverna lär sig multiplicera får de lära sig att multiplikation är upprepade addition 
vilket leder till att eleverna får svårt att förstå att produkten i en multiplikation kan bli 
mindre än faktorerna. Här är det svårt att arbeta med laborativt material för att visa 
eleverna hur produkten blir mindre än faktorerna vid multiplikation.  
 
Vid inlärning av decimaltal är det viktigt att eleverna uppfattar att hela decimaltalet är 
ett tal, och inte två tal som skiljs åt med hjälp av ett kommatecken. Här är det viktigt att 
den undervisande läraren tänker på vilket språk som används och hur decimaltalen läses 
ut. Läses decimaltalen ut med heltal, tiondelar, hundradelar och tusendelar kan detta 
komma underlätta inlärningen för eleverna. Endast en elev pratade om det matematiska 
språkets betydelse under intervjun. Den eleven vill att det ska vara mer diskussioner i 
mindre grupper under matematiklektionerna och att eleverna då ska använda det 
matematiska språket. Utifrån det svaret går tankegångarna till att vikten av det 
matematiska språket inte har lyfts speciellt mycket under lektionstid, utan det har 
framkommit brister inom de kommunikativa kunskaperna i matematik under de 
nationella proven i matematik som eleverna har gjort.  
 
I intervjuerna sa eleverna att de tycker att det är lätt att räkna med decimaltal. Detta 
stämmer inte med de lösningar eleverna gav på de två beräkningsuppgifterna med 
decimaltal som genomfördes för att komplettera intervjuerna. Av 33 elever svarade 15 
elever rätt på uppgiften 0,9 + 0,18. Jämfört med uppgiften 6,8 + 7,7 där 25 av de 33 
eleverna löste uppgiften korrekt. När eleverna räknade den andra uppgiften ställde de 
flesta av eleverna upp talet i en algoritm. Anmärkningsvärt och intressant är att eleverna 
inte har använt sig av uppställning i den första uppgiften också. Upplever de den som 
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”så enkel” att det inte behövs eller kan det bero på att eleverna inte behärskar lodrät 
addition av tal med olika antal decimaler? Att några elever gav andra svar på den andra 
uppgiften med decimaltal skulle kunna vara räknefel då eleverna har försökt räkna 
uppgiften i huvudet, eller med vågrät addition. I den andra uppgiften, beräkna 
decimaltalet 6,8 + 7,7, har eleverna visat att de kan lösa matematiska uppgifter genom 
en inlärd metod där de inte behöver ha förståelse för vad de gör. Den första uppgiften, 
beräkna decimaltalet 0,9+0,18, där eleverna inte har använt uppställning i samma 
utsträckning visar eleverna att de inte har förstått positionssystemet och positionernas 
värde.  
 
När den första uppgiften av de två uppgifterna med decimaltal analyserades blev det 
tydligt att eleverna inte har förstått positionernas betydelse och eleverna räknar talet 
som att det står 9 + 18 vilket ger svaret 27, och eftersom det står 0,9 och 0,18 har 
eleverna skrivit 0,27. Att tillämpa regler för addition av heltal är en vanlig 
missuppfattning när det gäller decimaltal. Dock brukar denna missuppfattning vara 
vanlig när eleverna börjar arbeta med decimaltal första gången. Dessa svar pekar också 
på hur pass viktigt det är med det matematiska språket i undervisning kring decimaltal. 
Hade eleverna fått undervisning kring decimaler där läraren är noga med att uttala talen 
som ”0 hela och 9 tiondelar plus 0 hela och 18 hundradelar” finns det en möjlighet att 
eleverna hade befäst dessa kunskaper på ett annat sätt än vad de visar här att de har 
gjort.   
 
Sammanfattning Eleverna som har gjort beräkningsuppgifterna och de elever som har 
intervjuats visar att de har arbetat mer med decimaltal än med bråk. Detta säger flera 
författare är vanligt i undervisningen. Löwing (2008) påstår att mer utrymme i 
läromedel lämnas till decimaltal på bekostnad av bråk. Språket är också en viktig del i 
undervisningen. Analys av beräkningsuppgifterna visar på att eleverna inte har 
förståelse för positionssystemet då eleverna har svårt för beräkningen 0,9+0,18. 
Eleverna visar på kunskaper kring uppställning av algoritmer och beräkning av dessa, 
dock behöver det inte betyda att eleverna förstår vad de gör och varför de gör det. 
Algoritmer är en metod som eleverna har lärt sig räkna med. Förståelse för 
positionssystemet kan ökas genom undervisning där läraren är medveten om språkets 
roll i undervisningen och att decimaltal uttalas med heltal, tiondelar, hundradelar och 
tusendelar.  
 
6.2.3 Hur hanterar elever samband mellan bråk och tal i decimalform? 

Flera elever uppger att de inte kommer ihåg om de har arbetat med samband mellan 
bråk och tal i decimalform. Det kan finnas olika anledningar till att eleverna inte minns, 
men det är ingenting som framkom i intervjuerna eller i testet som gjordes. En 
anledning kan vara att det var länge sedan eleverna arbetade med antingen bråk eller 
decimaltal eller med båda formerna av tal. En annan anledning till att eleverna säger att 
de inte kommer ihåg detta kan vara att eleverna, medvetet eller omedvetet, har valt att 
lägga andra kunskaper på minnet. Detta kan till exempel vara kunskaper som eleverna 
anser vara viktigare än matematik. Alla elever är unika och alla elever kanske inte har 
det bästa minnet utan att de faktiskt inte kommer ihåg att de har arbetat med samband 
mellan bråk och decimaltal. Det kan också finnas elever som deltog i undersökningen, 
som har matematiksvårigheter. Det är också en aspekt som kan påverka elevernas svar i 
intervjuerna och då påverkar det även resultaten för undersökningen. 
 
När det gäller att jämför bråk och decimaltal har eleverna lätt att se vilket som är störst 
av de två tal de hade att välja mellan. Dock var det svårare för eleverna att skriva om ett 



  
 

28 

decimaltal till bråk samt att ge exempel på fler bråk som kan representera decimaltalet. 
Några elever skrev andra decimaltal som de omvandlade till bråk. Då det var flera 
elever som skrev decimaltalet 0,6 som bråk på olika sätt finns det ingenting som tyder 
på att det är på grund av formuleringen som några elever skriver fler decimaltal och 
omvandlar dessa till bråk istället. Det kan bero på formuleringen i uppgiften, men då 
flera andra elever gav exempel på bråk som alla kan omvandlas till 0,6 kan bero på att 
eleverna kan ha missuppfattat uppgiften och att de kanske inte har fått svar på sin fråga 
när de svarade på uppgifterna.  
 
Det är anmärkningsvärt att bara drygt hälften av eleverna kan göra om 0,6 till bråk. 
Hade de haft kunskap om 0,6 utläses 6 tiondelar borde betydligt fler ha kunnat ange 
bråket 6/10.  
 
McIntosh (2008) menar att det är svårt att skriva om en del bråk till decimaltal och han 
använder då 1/3 som exempel då talet får en oändlig decimalutveckling om det ska 
skrivas om till decimaltal. Att istället låta detta tal representeras som ett bråk kan vara 
bra, däremot bör man som lärare i undervisningen tala om för eleverna att om bråket 1/3 
skulle skrivas som ett decimaltal får det en oändlig decimalutveckling och att man då 
avrundar decimaltalet till 0,33 då eleverna stöter på decimalformen av 1/3 i vardagen, 
exempelvis när de är och handlar och ska köpa en burk läsk.  
 
När Elev 10 säger att det är svårt att skriva 0,23 som bråk kan eleven mena att det är 
svårt att förkorta bråket och att det därför blir svårt att skriva talet som ett bråk. Eleven 
skulle kunna jämföra det med talet 0,25 som kan skrivas som 1/4 när det skrivs som ett 
bråk. Har eleven jämfört dessa två tal blir det blir lättare att följa elevens tankegång, 
men när eleven inte gav något svar på hur han resonerade är detta enbart spekulationer 
om hur eleven har tänkt när hen sa att det är svårt att skriva 0,23 som bråk. Eleven visar 
att hen inte har förstått sambandet mellan bråk och decimaltal. Att skriva 0,23 som bråk 
är egentligen inte så svårt då det skrivs som 23/100. Detta visar att eleven inte har 
förstått att exakta tal anges med bråk. Efter fortsatt analys av intervjuerna visar Elev 6 
att hen har förstått sambandet mellan bråk och tal i decimalform, till skillnad från Elev 
10. Eleven har befäst kunskaper om varför både bråk och decimaltal behövs, både i 
undervisning och i vardagslivet, då eleven uppger i intervju att det är enklare att 
använda decimaltal vid exempelvis idrottsevenemang där resultatet redovisas i tider.  
 
Även om Löwing (2008) anser att elever som ”omvandlar” bråk till decimaltal när de 
ska göra matematiska operationer med bråk och att detta då skulle leda till att eleverna 
saknar kunskaper kring bråk, behöver inte stämma. Anledningen till att eleverna väljer 
att omvandla bråken till decimaltal kan istället tyda på att eleverna har goda kunskaper 
kring både bråk och decimaltal. Är det så att den matematiska operationen som ska 
genomföras med två bråk som kan omvandlas till decimaltal och eleverna tycker att det 
är enklare att räkna med decimaltal anser jag att eleverna visar att de besitter kunskaper 
om både bråk och decimaltal. Som blivande lärare hävdar jag att eleverna ska räkna på 
det sätt som de själva tycker är lättast och som de känner förtrogenhet till. Känner sig 
eleverna mer säkra på att räkna med decimaltal och bråken som ska ingå i den 
matematiska operationen tillåter att de omvandlas, gör eleverna inte något fel. Dock bör 
eleverna undervisas kontinuerligt om både bråk och decimaltal för att skapa förståelse 
för sambandet dem emellan. Som lärare bör man medvetet så ofta som möjligt visa på 
sambandet mellan bråk och decimaltal.  
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Sammanfattning Eleverna har undervisats om både bråk och decimaltal. Det finns stor 
variation mellan eleverna hur de klarar av att hantera beräkningar, både med bråk och 
med decimaltal. Även om många elever har förstått sambandet mellan bråk och 
decimaltal är det anmärkningsvärt få elever som klarar av att skriva om decimaltalet 0,6 
till bråk. För att stärka och fördjupa elevernas kunskaper kring både bråk, decimaltal 
och sambandet mellan dessa behöver lärare på ett medvetet sätt undervisa eleverna 
kring detta och uppmuntra eleverna att om möjligt använda båda formerna.  
 
6.3 Förslag till vidare forskning 

Då det står i Lgr 11 att eleverna ska undervisas om sambandet bråk, decimaltal och 
procent ses det sambandet som en fortsättning på denna forskning. Mycket av den 
litteratur som är använd till denna studie behandlar även procentbegreppet och 
kopplingen mellan procent, bråk och decimaltal. Även i intervjuer har elever pratat om 
sambandet från bråk och decimaltal till procent. Detta hade varit mycket intressant och 
önskemål om att fördjupa sig mer i det finns.  
 
Den här undersökningen kan också göras ur ett lärarperspektiv med utgångspunkt i hur 
lärare undervisar kring decimaltal och bråk, om lärare är styrda till det läromedel som 
används på skolan och hur lärare ställer sig till användning av laborativt material i 
undervisningen.  
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A Brev till föräldrar 
Hej! 
Mitt namn är Elin Pettersson. Jag läser nu sista terminen på lärarutbildningen vid 
Linnéuniversitetet. Just nu skriver jag ett självständigt arbete inom matematik. Syftet 
med arbetet är att se vad elever i årskurs 6 har för erfarenheter av undervisning kring 
arbete med bråk samt om eleverna kan se någon koppling mellan bråkoch tal i 
decimalform.  
 
I mitt arbete är jag intresserad av att intervjua några av eleverna i årskurs 6 och eftersom 
eleverna är under 18 behöver jag ha tillåtelse från er föräldrar/vårdnadshavare. Det är 
helt frivilligt för eleverna att delta i undersökningen och de har rätt att hoppa av om de 
skulle ångra sig i ett senare skede. Resultatet kommer att presenteras i form av ett 
självständigt arbete. I arbetet kommer det inte gå att läsa ut vilka elever som deltagit, 
vilka skola eleverna går på eller i vilken stad intervjuerna är genomförda. De uppgifter 
och den information jag får under intervjuerna kommer endast att användas till detta 
arbete. Intervjuerna kommer spelas in för att jag lättare ska komma ihåg vad som har 
sagts när jag transkriberar dem (skriver ner intervjuerna ordagrant).  
 
Med detta brev vill jag begära tillstånd att er son/dotter deltar i detta arbete. Var vänlig 
och fyll i nedanstående talong och återlämna den till skolan så snart som möjligt. Är det 
något ni önskar diskutera eller om ni har några frågor finner ni kontaktuppgifter nedan. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Elin Pettersson   
 
Ep222dn@student.lnu.se 
 
 
Samtycke till medverkan i projekt (sätt kryss i lämplig ruta) 
 
Jag samtycker till att min son/dotter är delaktig i arbetet   
 
Jag samtycker inte till att min son/dotter är delaktig i arbetet 
 
 
 
Elevens namn _____________________________________ Klass ______________ 
 
____________________________________________________________________ 
Vårdnadshavares namnteckning 
 
_____________________________________________________________________ 
Namnförtydligande 
 
 
 



  
 

II 

Bilaga B Intervjuguide  
 

• Hur det ser ut i klassrummet under matematiklektionerna?  
- Kan ni ge exempel på uppgifter från en matematiklektion? 

 
• Vad tycker du är svårt med decimaltal?  

- Varför är det svårt? 
 

• Vad tycker du är svårt med bråk?	  
- Varför är det svårt?	  

 
• Ibland skriver vi tal som bråk och ibland som decimaltal, varför gör vi det? 

 

• Kan du ge exempel på någon uppgift som ni har gjort där ni har jobbat med både 
bråk och decimaltal? 

 

• Kan du tänka på något sätt gör att det blir lättare att se sambandet mellan tal i 
decimalform och bråk? 



  
 

III 

Bilaga C Kompletterande uppgifter 
 
1. Jämför bråken, använd < eller > för att markera det största bråket 
 
a) 4/7        2/4 
 
b) 2/5        3/4 
 
2. Jämför talen, använd < eller > för att markera det största talet 
 
a) 4/5        0,65 
 
b) 0,8        2/6 
 
3. Räkna bråken, skriv ner hur du gör och vad du tänker 
 
a) 3/5 + 1/10 = ________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
b) 1/4 + 4/8 = _________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
   
4. Gör om decimaltalet till bråk. Kan du ge fler exempel på bråk? 
0,6 _________________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
5. Beräkna decimaltalen 
a) 0,9 + 0,18 =________________________________________________ 
 
b) 6,8 + 7,7=__________________________________________________ 
 



  
 

IV 

Bilaga D Färglägg decimaler 
 

 
 
 
 


