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En studie av tre undervisningssessioner i matematik för årskurs 5 

 

Teaching about decimals  

A study of three teaching sessions in mathematics for grade 5 

 

 

 

Sammanfattning 
Under VFU-perioder har elever visat svårigheter gällande förståelsen för decimaltal. För 

att få en ökad förståelse för undervisning av decimaltal har studien riktas mot lärares 

åsikter och undervisning om decimaltal. I undersökningen har tre lärare i årskurs 5 

deltagit genom intervjuer och observationer av tre undervisningssessioner. En 

elevdiagnos har delats ut i slutet av undervisningssessionerna för att se vad eleverna har 

tagit till sig av undervisningen. Studiens resultat visar att bland annat lärare uppfattar 

decimalernas positioner som en övergripande svårighet för eleverna och att decimaltal 

är lätt att koppla till vardagen. Två av tre lärare nyttjar inte språket till fullo trots att det 

är en betydelsefull del i undervisningen och för elevernas förståelse. Däremot visar 

samtliga lärare att de nyttjar tallinjen med fördel vid introduktionen av decimaltal. 

 

Nyckelord 
Decimaltal, mellanstadiet, positionssystem, undervisning 

 

Tack! 
Vi vill inleda vårt arbete med ett stort tack till alla medverkande, utan er hade studien 

inte varit möjlig att utföra. Ett stort tack riktas även till vår handledare Berit Roos 

Johansson för all vägledning under kursens gång.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jennie Olausson & Ida Wangejad  

Antal sidor 30  



  
 

ii 

 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 

2 Syfte och frågeställningar ______________________________________________ 2 
2.1 Syfte ___________________________________________________________ 2 
2.2 Frågeställningar __________________________________________________ 2 

3 Teoretisk bakgrund ___________________________________________________ 3 
3.1 Definition av decimaltal ____________________________________________ 3 

3.2 Positionssystemet _________________________________________________ 3 
3.3 Undervisning om decimaltal _________________________________________ 4 

3.3.1 Svårigheter och missuppfattningar med decimaltal ___________________ 5 

3.3.2 Möjligheter med undervisning om decimaltal ________________________ 6 

4 Metod ______________________________________________________________ 8 
4.1 Metodval ________________________________________________________ 8 
4.2 Urval ___________________________________________________________ 8 

4.3 Datainsamlingsmetoder ____________________________________________ 8 

4.4 Genomförande ___________________________________________________ 9 
4.5 Databearbetning och tillförlitlighet ___________________________________ 9 

4.5.1 Reliabilitet och Validitet _______________________________________ 10 

4.6 Etiska ställningstagande ___________________________________________ 11 

5 Resultat och analys __________________________________________________ 12 
5.1 Vad finns det, enligt lärarna, för svårigheter eller möjligheter vid undervisning 

om decimaltal? _____________________________________________________ 12 
5.1.1 Resultat ____________________________________________________ 12 

5.1.2 Analys _____________________________________________________ 13 

5.2 Hur väljer läraren att undervisa om decimaltal? _________________________ 14 

5.2.1 Resultat ____________________________________________________ 14 

5.2.2 Analys _____________________________________________________ 18 

5.3 Vilka kunskaper och brister visar eleverna i förhållande till observationen? ___ 23 
5.3.1 Resultat ____________________________________________________ 23 

5.3.2 Analys _____________________________________________________ 24 

6 Diskussion __________________________________________________________ 26 
6.1 Metoddiskussion _________________________________________________ 26 

6.1.1 Intervjuer ___________________________________________________ 26 

6.1.2 Observationer _______________________________________________ 26 

6.1.3 Elevdiagnoser _______________________________________________ 26 

6.2 Resultatdiskussion _______________________________________________ 27 

6.2.1 Vad finns det, enligt lärarna, för svårigheter eller möjligheter vid 

undervisning om decimaltal? ________________________________________ 27 

6.2.2 Hur väljer läraren att undervisa om decimaltal? ____________________ 28 



  
 

iii 

6.2.3 Vilka kunskaper och brister visar eleverna i förhållande till observationen?

 _______________________________________________________________ 29 

6.2.4 Sammanfattning av resultatdiskussion ____________________________ 29 

6.3 Vidare forskning _________________________________________________ 30 

Referenser ___________________________________________________________ 31 

Bilagor _______________________________________________________________ I 
Bilaga A, Intervjufrågor ________________________________________________ I 
Bilaga B, Elevdiagnos ________________________________________________ II 

Bilaga C, Observationsschema _________________________________________ III 

Bilaga D, Brev till vårdnadshavare_______________________________________ V 
Bilaga E, Bilder på material ___________________________________________ VI 
Bilaga F, Resultatet av elevdiagnoserna, redovisat i tabeller __________________ VII 

 



  
 

1 
 

1 Inledning 
Taluppfattning är en viktig del för att kunna förstå och använda matematiken. I 

läroplanen är tal och taluppfattning en stor del av det centrala innehållet. Rationella tal 

ingår i det centrala innehållet först i årskurs 4-6 och det är då eleverna blir introducerade 

för området (Skolverket 2011). Det kan med stor sannolikhet betyda att området inte har 

diskuteras tidigare med eleverna och blir på så vis en ny aspekt i 

matematikundervisningen i årskurs 4-6.  

 

Under våra VFU-perioder har vi fått en uppfattning av att decimaltal är en kritisk del i 

undervisningen eftersom många elever upplevs ha svårt för området. Enligt Löwings 

(2008) studie, utförd på cirka 500 elever i årskurs 6 och årskurs 8, visar det sig att de 

flesta av eleverna inte klarar av huvudräkning med decimaltal samt att skillnaden mellan 

årskurserna är minimal. Undervisning om decimaltal måste därför utvecklas och elever 

behöver utveckla sin taluppfattning. Enligt Löwing (2006), Riesbeck (2006) och 

McIntosh (2008) handlar undervisning mycket om kommunikationen mellan pedagog 

och elev samt att det är betydelsefullt för elevers förståelse att lärare nyttjar det 

matematiska språket i undervisningen. Vidare menar Riesbeck (2006) att elever behöver 

integreras i kommunikationen samt känna delaktighet i dialogen. På så vis är det 

väsentligt att läraren förstår att kontexten och elevers förförståelse kan vara avgörande 

för hur de förstår en uppgift eller ett område.  

 

Under taluppfattning och tals användning i det centrala innehållet för årskurs 4–6 finns 

det fyra punkter kopplade till decimaltal som lärarna ska undervisa om:  

 
• Rationella tal och deras egenskaper. 

• Positionssystemet för tal i decimalform […]   

• Tal i […] decimalform och deras användning i vardagliga situationer.  

[…] 

• Centrala metoder för beräkningar med […] enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, 

huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas 

användning i olika situationer (Skolverket 2011:64). 

 

För att öka säkerheten i undervisningen om decimaltal och för att kunna öka förståelsen 

hos eleverna har vi valt att fördjupa oss inom området. Vår undersökning grundas på tre 

lärarintervjuer, observationer av tre undervisningssessioner samt med en tillhörande 

elevdiagnos. Vi vill på så vis undersöka hur lärare undervisar om decimaltal, vilka 

kunskaper eleverna visar i förhållande till undervisningen och lärarnas tankar kring 

undervisningen. Undersökningen kommer att göras i årskurs 5, eftersom det oftast är då 

decimaltal blir introducerade mer ingående för eleverna. Förhoppningen är också att 

lärare ska kunna inspireras och bli mer uppmärksamma i sin undervisning om 

decimaltal. 
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2 Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur tre lärare undervisar om decimaltal, vilka 

kunskaper eller brister som eleverna visar i förhållande till undervisningen samt lärarnas 

tankar kring undervisning om decimaltal.  

 

2.2 Frågeställningar 
Följande frågeställningar är formulerade utifrån studiens syfte: 

 Vad finns det enligt lärarna för svårigheter eller möjligheter vid undervisning 

om decimaltal? 

 Hur väljer läraren att undervisa om decimaltal? 

 Vilka kunskaper och brister visar eleverna i förhållande till undervisningen?  
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3 Teoretisk bakgrund 
I det här kapitlet redogörs för tidigare forskning kring decimaltal och undervisning om 

decimaltal. Inledningsvis redovisas definitionen av begreppen decimaltal och 

positionssystemet. Avslutningsvis redovisas forskning kring undervisning om 

decimaltal med tillhörande delar som svårigheter och missuppfattningar samt 

möjligheter med undervisning om decimaltal.  

 

3.1 Definition av decimaltal 
Enligt McIntosh (2008) finns det fyra grundprinciper för ett decimaltal: 

 Siffrorna som finns på båda sidorna om decimaltecknet är tillsammans ett tal.  

 Entalet är talets mittpunkt och siffran till vänster om decimaltecknet är alltid 

entalet.  

 Åt vänster om decimaltecknet blir värdet tio gånger större för varje position och 

åt höger blir värdet tio gånger mindre för varje position.  

 Nollan används som platsmarkering, till exempel 0,054. 
  

Med decimalsystemet går det att uttrycka otroligt höga eller låga tal med få siffror. 

Decimaltecknet kan uttryckas som ett kommatecken eller en punkt, vanligast i Sverige 

är kommatecknet. Till vardags används decimaler oftare i skrift än i tal, till exempel blir 

2,50 meter i skrift två och femtio meter i tal. Barn blir exponerade för decimaltal långt 

innan de får undervisning om dem i skolan, ofta genom priser eller mätningar 

(McIntosh 2008). 

 

3.2 Positionssystemet 
En viktig aspekt för att ha en god taluppfattning är att ha förståelse för 

positionssystemet och dess platsvärde för hela tal, bråk och decimaltal (Reys m.fl. 1995; 

Malmer 2002). En förståelse av god taluppfattning innebär också att kunna jämföra till 

exempel två decimaltal som uttrycks i samma representationsform (Reys m.fl. 1995). 

Lärare behöver vid flera tillfällen i sin undervisning avstämma med eleverna så att de 

förstår betydelsen av positionssystemet (Malmer 2002). Positionssystemet är ”ett 

system som används för att skriva matematiska tal och där en siffras plats (position) i 

talet bestämmer värdet på den” (NE.se 2000-). Malmer menar att ”vårt positionssystem 

är decimalt, dvs dess bas är tio. Talsystemet är uppbyggt av tio symboler, siffrorna 1-9 

jämte nollan, som fungerar som platshållare” (Malmer 2002:128). I ett tal som 345,12 

är siffran fem precis till vänster om decimaltecknet entalssiffran. Siffran fyra precis till 

vänster om entalssiffran är tiotalssiffran och står för fyrtio. Siffran tre till vänster om 

tiotalssiffran blir hundratalssiffran och den betyder trehundra. Siffran ett till höger om 

decimaltecknet är tiondelssiffran och står för en tiondel av en hel. Siffran två till höger 

om tiondelssiffran står för hundradelen och innebär att det är två hundradelar av en hel 

(NE.se 2000-).  

 

Enligt Malmer (2002) är det av vikt att elever, särskilt elever med symbolosäkerhet, får 

ta del av en visuell bild av vad siffrorna i ett tal är värda tillsammans med en 

sifferskrivning för talen. Elever är i behov av att ta del av talen på ett varierande sätt. 

Den matematiska tallinjen med origo som startposition gör det svårt för många elever 

att förstå. Elever vill ofta börja på ett, men vid första strecket är det noll. Det kan bli 

enklare att förstå genom mätningar med en linjal som är indelad i centimeter, eftersom 

då räknas antalet längdenheter, vilket gör det mer självfallet att börja vid noll. När 

eleverna mäter med en linjal kommer de att se att sträckan emellan 0 och 1 är indelat i 
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mindre delar. Fortsättningsvis går det att diskutera om att det existerar tal som är mindre 

än 1 (Malmer 2002).  

 

3.3 Undervisning om decimaltal 
Den didaktiska kvaliteten i kommunikationen är mest betydelsefull för undervisningen 

och grundas på tre delar ”[l]ärarens egen kunskap om det hon skall undervisa om […] 

Lärarens förmåga att lyfta fram poängerna i det hon skall undervisa om […] Att ta 

hänsyn till elevernas förförståelse och abstraktionsförmåga” (Löwing 2006:19). Enligt 

Löwing (2006) litar många lärare ofta på läromedlet, men läromedlet och lärarens 

kunskap kan skiljas åt, vilket många lärare inte alltid är medvetna om. Det kan i sin tur 

göra det svårare för eleverna att förstå eftersom läraren kan ge en förklaring medan 

boken kan ge en annan. Läraren behöver även förklara för eleverna vad de ska få ut av 

undervisningen och inte bara förklara vad de ska göra under lektionen, vilket kan vara 

nödvändigt att göra i en gemensam genomgång. Det är också viktigt med 

individualisering, då alla elever inte får förståelse genom samma förklaringar samt att 

vissa elever kan behöva få konkreta exempel. Därför behöver läraren få kännedom om 

elevens ursprungliga problem eller oförståelse (Löwing 2006). Ubuz och Yayan (2010) 

har gjort en studie som testade lärarnas kunskaper om tal i decimalform genom 

uppgifter som att läsa av tallinje, sortera decimaltal, avrunda till närmsta decimaltal och 

göra uträkningar med både addition och subtraktion. Det visade sig att lärarna har 

liknande svårigheter med decimaltal som elever har. Lärarens kunskaper inom ett ämne 

är nödvändiga för undervisningen, eftersom kunskaperna har en betydande roll för att ge 

en komplett förståelse hos eleverna. Ett sätt för lärare att få bättre kunskaper om 

decimaltal är på så vis att bli mer medvetna om elevernas misstolkningar (Ubuz & 

Yavan 2010).  

 

Riesbeck (2006) har kommit fram till tre olika redskap såsom vardagliga bilder, 

miniräknare och tallinje, vilka alla utvecklar olika språkliga inriktningar samt 

tolkningar. Hon undersökte dessa redskap genom två decimaltalstudier där hon hade 

konstruerat olika uppgifter som eleverna skulle lösa. Studierna visar på att eleverna har 

svårare att förstå med hjälp av en vardaglig bild. Det kan skilja sig emellan elevers 

förkunskaper, vilket leder till att eleverna inte vet hur de ska uttrycka sig och använder 

då ett vardagligt perspektiv. Medan ”miniräknaren inte förutsätter förståelse utan 

ersätter förståelse […] [och] med tallinjen inbjuds eleven till delaktighet genom 

interaktion och till tolkningsmöjligheter som kan gestalta matematisk förståelse” 

(Riesbeck 2006:45). 

 

En utgångspunkt ”för att lära matematik är att man arbetar med och reflekterar över ett 

tillrättalagt matematisk innehåll” (Löwing 2006:55). Löwing (2006) menar att det är av 

stor vikt att läraren visar tillvägagångssätt för hur en uppgift kan lösas. Det är på så vis 

till fördel att inleda undervisningssituationen genom att ge en instruktion kring hur 

eleverna ska utföra ett arbete. Det kan då vara nödvändigt att tillsammans lösa en 

uppgift med eleverna, dels för att ge dem ett konkret exempel på hur de ska arbeta men 

även för att läraren kan få reda på elevernas förkunskaper. Det skapas problem om 

läraren vid genomgången inte är tydlig med vad eleverna ska lära sig (Löwing 2006). 

Som lärare går det inte att kräva att eleverna på egen hand ska hitta och förstå 

uppbyggnaden hos decimaltalen, något som Löwing (2006) har uppmärksammat i sin 

klassrumsforskning. Decimaltal har specifika regler varav alla regler inte alltid kan 

upptäckas utan kan behöva förklaras (Löwing 2006). Undervisning betyder inte fokus 

på arbetsform och arbetssätt, utan dessa är endast ramar för undervisningen. Dessa 

ramar kan vara nödvändiga för motivationen, men de innehåller inte någon matematik i 
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sig (Löwing 2006). Utifrån Löwings observationer kretsade undervisningen mer kring 

”att göra än om att upptäcka och förstå och ledde inte till önskat resultat” (Löwing 

2006:18). 

 

3.3.1 Svårigheter och missuppfattningar med decimaltal 

Det är vanligt med missuppfattningar kring tal i decimalform och det beror vanligtvis på 

”bristande erfarenhet eller otillräcklig undervisning” (McIntosh 2008:3). Under 

elevernas första skolår lägger lärarna ner mycket tid för att förklara positionernas värde 

när det kommer till ental, tiotal och hundratal. När eleverna sedan ska lära sig 

decimaltal lägger läraren inte någon större kraft på att förklara positionernas värde, utan 

tar dem oftast för givet (Löwing 2008). Riesbecks (2006) decimaltalsstudier visade 

också på att elever behöver integreras i kommunikationen samt känna delaktighet i 

dialogen. Om eleven inte förstår den fakta som presenteras kan den komma att uppfattas 

som meningslös eller främmande, vilket leder till att eleven inte känner delaktighet. Det 

är därför av vikt att läraren förstår att kontexten och elevers förförståelse kan vara 

avgörande för deras förståelse av en uppgift eller ett område (Riesbeck 2006). En vanlig 

missuppfattning kommer av att vi talar om ett decimaltal som två tal, till exempel två 

och femtio, vilket ger en uppfattning av att siffrorna inte hör ihop med varandra 

(McIntosh 2008). En bidragande orsak till elevers problem kan handla om att de inte 

förstår språket. Läraren behöver på så vis utnyttja det matematiska språket och inte bara 

använda ett förenklat eller vardagligt språk eftersom det kan förvirra eleverna eller 

skapa nya problem och missförstånd (Löwing 2006). Språket som läraren använder sig 

av är således väsentligt för elevernas förståelse av decimaltal. Talet 3,46 kan till 

exempel sägas som tre komma fyrtiosex eller som tre komma fyra sex. Men båda kan ge 

risk för misstolkningar av positionernas värden. Om läraren säger tre komma fyrtiosex 

kan eleven tro att tre komma fem (3,5) är ett lägre tal, eftersom fem är lägre än 

fyrtiosex. Om läraren säger tre komma fyra sex är det lätt att missa att fyra är tiondelar 

och sex är hundradelar (Löwing 2008; McIntosh 2008). 

Svårigheter med att förstå platsvärdet i decimaltal syns i samband med uppgifter som 

att läsa av en tallinje, sortera tal, avrunda till närmsta decimaltal och göra uträkningar 

med både addition och subtraktion. Dessa uppgifter användes en studie för att kartlägga 

lärares ämneskunskaper (Ubuz & Yayan 2010). Elever misslyckas ofta med tolkningen 

samt användningen av decimaltal på ett korrekt sätt, vilket då leder till att de vill 

övergeneralisera ett tidigare använt koncept för att kunna hantera decimaltal (Moody 

2011). En av dessa strategier kan benämnas ”’longer is larger’” (Moody 2011:10) där 

decimalerna verkar bli ett nytt tal, som att 2,322 anses högre än 2,5 (Moody 2011; 

McIntosh 2008; Malmer 2002). Det beror på att eleverna inte har förstått platsvärdet och 

missuppfattningar finns om att talets värde påverkas av antal decimaler (McIntosh 

2008). En annan strategi är ”’shorter is larger’” (Moody 2011:10) då anses 0,5 högre än 

0,85. En del elever ger en matematiskt baserad förklaring till denna strategi som en 

sammanblandning med nämnaren i bråktal, på så vis att många decimaler skulle betyda 

att talet har många små delar och att det därför måste vara ett mindre tal (McIntosh 

2008; Moody 2011). Nollans roll är särskilt problematisk för många elever då de ofta 

ignorerar nollor till vänster om andra siffror i ett decimaltal, till exempel som att talen 

0,6 och 0,006 är identiska med varandra. Men det största problemet är inte att eleverna 

uppfinner nya strategier utan problemet är att de fortsätter att arbeta med gamla 

strategier även om de har fått ny undervisning (Roche 2010; McIntosh 2008; Moody 

2011). Oavsett hur tydlig förklaring en lärare ger är det inte säkert att den räcker till 

eftersom den inte alltid stämmer överens med elevernas föreställningsvärld (Moody 

2011). 
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Decimaltal är rationella tal och därför finns det oändligt många tal emellan två 

decimaltal, vilket gör att de skiljer sig från naturliga tal (Löwing 2008). Enligt McIntosh 

(2008) är en ytterligare missuppfattning hos en del elever att decimaltecknet uppfattas 

som en mittpunkt, med ett heltal till höger och ett till vänster om decimaltecknet, istället 

för att tänka att entalet är mittpunkten. En annan missuppfattning är att det inte kan 

finnas andra decimaltal mellan två tiondelar, till exempel 0,2 och 0,3, eller två 

hundradelar, till exempel 0,77 och 0,78, eftersom det inte finns några hela tal mellan 

naturliga tal (McIntosh 2008). 

 

Enligt Malmer (2002) har standardalgoritmer många regler att utgå ifrån vilket gör att 

det är flera moment att hålla reda på. Det kan vara extra svårt för elever med svagt 

arbetsminne. Reglerna kan ofta komma i vägen för den pågående processen och elever 

kan plötsligt växla räknesätt under arbetet eftersom de gör onödiga fel. Räknandet 

bidrar då med så många felsteg att de istället mister lusten och ger upp (Malmer 2002). 

Riesbecks (2006) decimalstudier visade att algoritmräkning kan vara problematisk för 

elevernas förståelse vid räkning med decimaltal. Algoritmer är en procedur som elever 

kan utföra utan att ha en större förståelse för uträkningen om de kan reglerna för 

algoritmräkning (Riesbeck 2006). En regel för standardalgoritm med addition och 

subtraktion med decimaltal är bland annat att decimaltecknen ska stå under varandra, 

om eleverna vet det så kan de lösa uppgiften utan att ha förståelse för uträkningen. Den 

enda metoden för att få elever att få förståelse är att få dem bli säkra på taluppfattningen 

(Malmer 2002).  

 
3.3.2 Möjligheter med undervisning om decimaltal 

För att stärka och förbättra förståelsen för decimaltal är elever i behov av att få testa ett 

varierande material med fysiska och visuella exempel. Material som ”[t]iobasmaterial, 

meterlinjaler och måttband, tidsangivelser i sportprogrammen i TV, pengar etc [tar] 

fram olika aspekter av talen och deras struktur” (McIntosh 2008:41). De kan användas 

som modeller vid presentationer av decimalsystemet. Tillsammans med förklaringar ger 

de en mer komplett bild än att endast använda till exempel pengar där enbart två 

decimaler kan utnyttjas (McIntosh 2008). Enligt Malmer (2002) är det viktigt för elever 

att ta del av övningar kring lägespositionen för olika tal, till exempel på en meterlinjal 

eller ett måttband. Meterlinjalen är bland det främsta redskapet för att presentera tal i 

decimalform (Malmer 2002). ”Metern motsvarar en hel och de olika längdenheterna, 

deci-meter, centi-meter och milli-meter motsvarar tion-del, hundra-del och tusen-del” 

(Malmer 2002:130). Meterlinjalen, som enhet och helhet, är även ett bra verktyg ihop 

”med Cuisenairematerial eller andra stavar om 10 cm och småkuber med sidan 1 cm för 

representera tiondelar och hundradelar” (McIntosh 2008:42). 

 

För att få en förståelse för att ”1,5 är större än 1,12 är det under den inledande 

undervisningen lämpligt att utläsa talen som ’en hel och fem tiondelar’ och ’en hel, en 

tiondel och två hundradelar’ eller ’en hel och tolvhundradelar’ osv” (McIntosh 

2008:41). Att uttrycka till exempel talet ett komma fem ökar inte förståelsen. Det är på 

så vis nödvändigt att ständigt tala och uttala tal i decimalform och inte bara arbeta med 

det skriftligt (McIntosh 2008). För att hjälpa eleverna att avgöra talens storlek behöver 

de läsa ut talen själva och när de gör de ska de uttala talen med samma antal decimaler, 

till exempel istället för att säga 0,9 och 0,15 bör de säga 90 hundradelar och 15 

hundradelar. De kan då bli mer påtagligt för eleverna vad storleksförhållandet är 

(Malmer 2002).  
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Det är betydelsefullt att uppmärksamma varje situation, som när och var decimaltal 

uppträder i elevers omvärld som till exempel ”priser i affärer och i annonser, längdmått, 

vikt, volym” (McIntosh 2008:41). Det är då nödvändigt att uppmärksamma och samtala 

om belopp eller mått som är formulerade i två olika enheter, till exempel åtta meter och 

femtio centimeter, eller om det bara är en enhet, till exempel åtta komma fem meter 

eller åttahundrafemtio centimeter. Men båda enheterna behöver vara med när talet 

uttrycks som två hela tal såsom fem kronor och femtio öre. Om eleverna är säkra på 

positionerna går det att uttrycka fem komma femtio kronor (McIntosh 2008). Vid 

sportsammanhang är det sekunder samt delar av sekunder och för att synliggöra detta 

går det att spela upp sportprogram där tidtagning blir synlig i bild (McIntosh 2008). Det 

behöver förklaras varför decimalform inte används när det kommer till minuter, timmar, 

dygn, månader och år. Det är även nödvändigt att diskutera hur ordet decimaler hänger 

samman med decimeter, deciliter och decennium (McIntosh 2008). Ett annat förslag på 

en aktivitet som kan vara till hjälp för elevernas förståelse är att ”räkna uppåt och nedåt. 

Fortsätt till exempel serier som ’0,1; 0,2; 0,3 …’, ’0,3; 0,6; 0,9 …’, ’0,01; 0,02; 0,03 

…’, ’0,25; 0,50; 0,75 …’, ’2; 1,9; 1,8 …’, ’3; 2,5; 2…”  (McIntosh 2008:43).  

 

I vardagen förekommer räkneoperationer med decimaltal men på grund av att 

miniräknaren används mycket numera behöver eleverna lära sig att avrunda för att 

möjliggöra överslagsräkning (Malmer 2002). Elever behöver även veta att de flesta 

miniräknare avlägsnar nollor i slutet av decimaltal till exempel att 5,50 blir istället till 

5,5 på miniräknaren (McIntosh 2008). Dessutom kan miniräknaren ta fram onödigt 

många decimaler, vilket oftast är besvärligt att räkna med för hand. Därför är det då 

nödvändigt att kunna avrunda samt att ha kunskap om avrundningsreglerna. Vissa 

elever saknar kunskapen och avlägsnar då endast de efterkommande siffrorna, såsom att 

de istället skulle avhugga 0,8272449 till 0,82 (Anderberg & Källgården 2007).  

 

Noemí och Hoyuelos Máximos (2014) har gjort en studie som har granskat spel för 

dator och läsplatta för att undersöka deras påverkan på inlärningsprocessen. Det har 

visat sig att spel har stor potential för att utveckla kunskaper inom matematik, eftersom 

de har en positiv effekt på användarnas inlärningsprocess. Spel bjuder in eleverna med 

enkla metoder och gör dem till ledare för deras egen inlärning. Huvudmålet med seriösa 

spel är inte nöje. Istället är de ett redskap för att utveckla lärandet genom att motivera 

och underhålla eleverna. Med hjälp av läromedlet Decimats har Roche utvecklat spelet 

”Colour in decimats” (Roche 2010:5), även kallat för Färglägg decimaler (Nationellt 

Centrum För Matematikutbildning). Enligt Roche (2010) är det en aktivitet som kan 

hjälpa eleverna att förstå decimalernas platsvärde och uppmuntrar eleverna till att 

använda matematiska termer för att beskriva decimaler. Decimats är en modell som 

tydligt visar proportionerna mellan ental, tiondel, hundradel och tusendel. Spelplanen 

består av tio rutor som representerar tiondelar. En av rutorna är uppdelad i tio delar, som 

motsvarar hundradelar. I sin tur är en av hundradelarna uppdelad i tio stycken 

tusendelar. I spelet ska två tärningar användas, en vanlig tärning och en tärning som det 

står 
1

10
, 

1

100
, 

1

100
, 

1

1000
, 

1

1000
, 

1

1000
. Tärningarna ska slås samtidigt. Om den ena tärningen 

visar 4 och den andra tärningen visar 
1

100
 ska fyra hundradelar av spelplanen målas i en 

färg. En ny färg ska användas vid varje slag för att lätt kunna följa uträkningen. Efter 

varje slag ska eleverna räkna ihop hur stor del av spelplanen som är färgad. Den som 

först har färglagt en hel, eller den som är närmast en hel, vinner (Roche 2010). Även 

McIntosh (2008) har föreslagit en liknande aktivitet. Med hjälp av ett rutnät får eleverna 

färglägga delar av en hel, vilket kan hjälpa elevernas förståelse.  
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4 Metod 
I det här kapitlet redovisas metodval, urval, datainsamlingsmetoder, genomförande, 

databearbetning och tillförlitlighet av undersökningen samt de forskningsetiska 

ställningstagande som vi har tagit hänsyn till i vår studie. 

 

4.1 Metodval  
För att kunna svara på våra frågeställningar behövs intervjuer med lärarna, 

observationer av undervisningssessionerna och diagnoser för eleverna. Studien bygger 

därför på trianguleringsmetoden eftersom de tre metoderna har nyttjats. Enligt Löwing 

(2008) behöver undervisningen analyseras med hjälp av dessa metoder för att kunna få 

en överblick av undervisningen i ett klassrum. Genom att ha använt sig av flera metoder 

ger de forskaren en bredare bild av det som undersöks, eftersom undersökningen 

fokuserar på samma problem från flera olika håll (Denscombe 2009).  

 

4.2 Urval  
Ett målinriktat urval handlar om att forskaren vill ha relevanta svar på sina 

forskningsfrågor. Urvalet blir på så vis inte slumpmässigt eftersom att deltagarna ska 

kunna bidra med relevanta svar på forskningsfrågorna (Bryman 2008). I vår 

undersökning har ett målinriktat urval nyttjats eftersom vi valde ut lärare som skulle 

påbörja ett arbete med decimaltal under det skede då undersökningarna gjordes. I 

studien har tre lärare deltagit, tre undervisningssessioner har observerats därav två i 

halvklass. En diagnos för samtliga elever har även nyttjats. I undersökningen deltog två 

klasser med totalt 33 elever i årskurs 5 från två olika skolor. För att få se lärarna i deras 

vardagliga undervisningsmiljö valde vi att observera undervisningssessionen i deras 

klassrum. Anledningen till att dessa tre lärare valdes ut var för att vi under vår 

utbildning har haft VFU på dessa skolor. Vi hade därför en bra kontakt med lärare på 

skolorna och kunde på så vis lätt få information om möjligheterna fanns för att 

genomföra studien.  

 

4.3 Datainsamlingsmetoder 
Intervjuer är lämpliga att använda sig av när det som studeras handlar om människors 

åsikter eller erfarenheter. Den typ av intervju som blev aktuell att använda i studien var 

en semistrukturerad intervju. Det är en intervju med ett förutbestämt ämne och med 

öppna planerade frågor, men som även ger plats för den intervjuade att uttrycka sina 

egna åsikter (Denscombe 2009). Det fanns inga svarsalternativ till våra intervjufrågor 

och därmed kunde lärarna ge utvecklade svar utifrån sina egna kunskaper och 

erfarenheter. För att få reda på lärares åsikter om decimaltal har vi intervjuat tre lärare 

som arbetar i årskurs 5. Intervjuerna gjorde vi utifrån våra frågeställningar och för att få 

en djupare förståelse för varför lärarna valde att göra vissa didaktiska val i sina 

planeringar samt undervisningar. Frågorna som ställdes till lärarna var redan 

förbestämda utifrån intervjufrågor men följdfrågor kunde tillkomma (se bilaga A). 

Svaren spelade vi in med hjälp av röstmemon från mobiltelefon och surfplatta.  

 

Observationer bygger på det som människor gör, istället för vad de berättar (Denscombe 

2009). Anledningen till att använda observationer tillsammans med intervjuer var för att 

se om det som läraren sa stämde överens med dennes ageranden. Den typ av 

observation som var aktuell var en systematisk observation, som är vanliga vid 

observationer av klassrumssituationer. Vid en systematisk observation är den som 

observerar endast iakttagande, och är på så sätt inte delaktig i själva observationen 
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(Denscombe 2009). I vår studie blev observationerna ljudinspelade för att lättare kunna 

gå tillbaka och få en mer rättvis bild av en situation.  

  

Elevdiagnoser brukar användas för att ”ge en kompletterande bild av elevernas 

kunnande i form av styrka, svagheter och missuppfattningar som grund för planering av 

den fortsatta undervisningen” (McIntosh 2008:157). I undersökningen har vi använt oss 

av en elevdiagnos (se bilaga B) som vi själva har utformat. Tanken med den var att testa 

några baskunskaper som behövs för att förstå decimaltal.  

 

4.4 Genomförande  
Intervjuerna gjordes enskilt och till större del innan genomförd lektion. På grund av 

tidsbrist delades frågorna upp vid ett tillfälle, för att ta de fem första frågorna innan 

lektionen och resten efter lektionen. Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan 

för att kunna välja ut relevant information till studien. Vi valde att spela in intervjun för 

att undvika missförstånd eller utebliven information. Tanken med intervjufrågorna (se 

bilaga A) var att ta reda på hur lärare uppfattar som väsentligt i undervisning kring 

decimaltal. Inledningsvis började intervjuerna med frågor om lärarens utbildning och 

erfarenheter för att få en bild av lärarens bakgrund, men också för att få en naturlig start 

på intervjun. Därefter följde frågor kring decimaltal och undervisning om decimaltal 

såsom hur den tänkta lektionen var uppbyggd. Sedan uppkom frågor kring svårigheter 

och möjligheter med undervisning om decimaltal och vad lärare kan behöva tänka på. 

Avslutningsvis följde en öppen fråga ifall läraren ville tillägga något utöver de frågor 

som var ställda. 

 

Vi observerade tre undervisningssessioner där läraren hade en inledande genomgång 

med decimaltal för eleverna. Samtliga lärare använde sig av Matte direkt. Borgen. 5B 

(Andersson & Picetti 2005), som vidare i studien kommer att kallas för Matteborgen. 

Det observerades hur lärarna valde att undervisa kring decimaltal och fokus låg på hur 

lärarna förklarade decimaltal, vilka representationsformer samt övningar som lärarna 

använde sig av i undervisningen. Vi placerade oss långt bak i klassrummet för att med 

mindre sannolikhet störa elever eller lärare under lektionen. Det som var väsentligt för 

undersökningen noterades i det sedan tidigare förberedda observationsschemat (se 

Bilaga C). Vi använde även röstmemo från surfplatta och mobiltelefon för 

ljudinspelning och dessa låg framme vid tavlan. Inspelningen gjordes för att stärka vad 

som sades av läraren samt göra vår undersökning mer säker och korrekt. 

Ljudinspelningarna transkriberades sedan för att kunna använda och ta ut relevant 

information till vår studie. Eleverna fick i slutet av undervisningssessionen besvara samt 

räkna ut några uppgifter om decimaltal (se bilaga B). Uppgifterna var till för att kunna 

bedöma vad av lektionen som eleverna tog till sig. Däremot kunde vi inte med säkerhet 

veta elevernas tidigare kunskaper, utan vi utgick från vad eleverna kunde ha lärt sig från 

genomgången.  

 

4.5 Databearbetning och tillförlitlighet  
Relevanta delar för studien valdes ut efter transkriberingen av intervjuerna. Övriga delar 

transkriberades inte eller valdes bort efteråt. Lärarnas svar jämfördes därefter med 

varandras samt med tidigare forskning för att hitta mönster i det insamlade materialet.  

En jämförelse gjordes även mellan data från observationerna. Därav undersöktes 

materialen för att välja ut det som ansågs vara av relevans för studien. Sedan 

analyserades resultatet med tidigare forskning för att se samband eller olikheter med 
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tidigare forskning gentemot svaren. Observationerna jämfördes med intervjuerna för att 

se om lärarnas uppfattning om vad de tror stämmer överens med vad de gör. 

 

Elevdiagnoserna studerades och sammanfördes i tabeller för att lättare kunna hitta 

mönster och se samband mellan vad som kunde ha lett en majoritet till rätt eller fel svar. 

Det som studerades var endast till för att jämföra vad eleverna klarade eller inte klarade 

utifrån vad som observerades. Det var för att kunna se möjliga samband med elevsvaren 

och lärares undervisning kring decimaltal samt vad som kunde ha saknats i lärarens 

undervisning. Vi tog på så vis hänsyn till vad som togs upp och inte togs upp i 

undervisningen samt möjliga tillfällen som inte togs tillvara på under lektionen. 

 
4.5.1 Reliabilitet och Validitet  

Reliabilitet handlar om precisionen i mätprocessen hos de metoder som har använts 

(Johansson & Svedner 2010). Reliabilitet kan också benämnas som tillförlitlighet, hur 

trovärdigt eller pålitligt det som vi mäter är samt frågor kring huruvida resultatet blir 

detsamma om studien görs om eller om det berörs av tillfälliga händelser och villkor 

(Bryman 2008). Observationerna ljudinspelades för att sedan kunna gå tillbaka 

upprepade gånger för att jämföra med eller tillägga något till våra noteringar i 

observationsschemana. Vi spelade också in intervjuerna för att inte missa viktig 

information. Eftersom vårt observationsschema och våra intervjufrågor var 

förutbestämda och kopplade till vårt syfte samt våra frågeställningar skulle någon annan 

kunna göra om studien, för att få ett liknande resultat. Men vi kan aldrig veta om det 

skulle bli detsamma, eftersom Denscombe (2009) menar att det kan vara beroende av 

vilka som gör observationen och hur deras allmänna tillstånd befinner sig. Det kan 

också variera på hur läraren känner sig vid intervjutillfället samt vilka tankar denne har 

om decimaltal och undervisning. Dessutom är det beroende på hur eleverna mår vid 

tillfället eftersom välmående påverkar kunskapsinhämtningen. På så vis skulle 

undersökningen kunna ge olika resultat beroende på observatörer, elevgrupp, lärare och 

tillfälle.  

 

Validitet betyder att ”resultaten ger en sann bild av det som undersökts” (Johansson & 

Svedner 2010:83). Validitet handlar på så vis om att bedöma ifall de resultat som har 

framställts ur en undersökning förbinder sig med varandra eller inte (Bryman 2008). 

Studien bygger på tre olika insamlingsmetoder vilka kan ha stärkt det resultat som har 

framkommit. Däremot baseras undersökningen på en förhållandevis liten grupp 

deltagare. Genom att endast undersöka tre lärare kan det bli svårt att få en fullständig 

bild av hur en undervisning kring decimaltal generellt sett ser ut. Vi kunde även inte 

med säkerhet veta elevernas tidigare kunskaper utan vi kunde endast utgå ifrån 

elevdiagnosernas resultat och vad de observerade lektionerna innehöll, samt vad lärarna 

berättade vid intervjutillfällena. Under observationerna och intervjuerna påverkade vi 

inte lärarna mer än att vi ställde förutbestämda frågor med eventuella följdfrågor samt 

närvarade och antecknade under observationen. Däremot kan några av lärarna ha känt 

sig påverkade av innehållet i elevdiagnosen i sin undervisning. Denscombe (2009) 

menar att om individer vet att fokus ligger på dem kan det med hög sannolikhet bidra 

till att de agerar annorlunda än vad de brukar göra (Denscombe 2009). Det kan betyda 

att någon eller flera lärare i studien kände sig uttittade eller hade tanken på att de skulle 

bli bedömda, vilket kan ha påverkat deras undervisning. Resultatet som vi har fått fram 

från insamlingen av data har varit betydelsefullt för studien samt hjälpt oss med att 

kunna svara på syftet och våra frågeställningar.  
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4.6 Etiska ställningstagande 
Det är väsentligt att följa en god forskningssed. På så vis ska studien i största möjliga 

mån ha analyserats objektivt samt hänvisats korrekt till de valda delarna i innehållet. 

Vetenskapsrådet har angett individskyddskravet som ett grundläggande krav för 

forskningsetiska ställningstaganden. Det menas att ingen får ”utsättas för psykisk eller 

fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning” (Vetenskapsrådet 2002:5). 

Individskyddskravet kan sedan delas upp i fyra huvudkrav, vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). 

Vi har tagit till oss syftet med dessa krav och anpassat dem till studien. 

 

Informationskravet innebär att deltagarna ska få information om syftet med forskningen 

och att det ska framgå att det är frivilligt att delta i undersökningen (Vetenskapsrådet 

2002). I vår undersökning har information meddelats via ett brev till vårdnadshavare (se 

bilaga D) eftersom elever skulle vara delaktiga genom elevdiagnosen. De kunde också 

komma med i observationens ljudinspelning, även om fokus låg på hur lärare valde att 

undervisa om decimaltal. Det har skett mailkontakt med lärarna samt att de har fått 

muntliga svar om frågor har uppkommit på plats. Samtyckeskravet betyder att 

deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan. Det ingår också 

medgivande från vårdnadshavare om deltagarna är under 15 år (Vetenskapsrådet 2002). 

Även denna information framgick i brevet till vårdnadshavare. De elever som inte hade 

fått en underskrift eller medgivande från vårdnadshavare har därför valts bort från 

undersökningen. Lärares medgivande har vi fått muntligt samt via mailkontakt. 

Konfidentialitetskravet handlar om att det inte ska gå att identifiera vilka personer som 

har deltagit i undersökningen (Vetenskapsrådet 2002). Med det i åtanke har vi valt att 

inte skriva ut namn på lärare, elever eller skola för att undvika att känslig information 

sprids. Betydelsen av nyttjandekravet handlar om att de uppgifter som har samlas in 

endast får nyttjas för den aktuella undersökningen (Vetenskapsrådet 2002). Det betyder 

att det vi har samlat in från observationerna, intervjuerna och elevdiagnoserna inte får 

brukas utanför vår tilltänkta studie. 
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5 Resultat och analys 
I det här kapitlet redovisas resultatet av undersökningen samt en analys av resultatet 

som kopplas till den teoretiska bakgrunden. Resultatet och analysen är uppdelade 

utifrån studiens frågeställningar som i sin tur är indelade i underrubriker. 

 

5.1 Vad finns det, enligt lärarna, för svårigheter eller möjligheter vid 
undervisning om decimaltal? 
5.1.1 Resultat 

5.1.1.1 Vad finns det för svårigheter? 

Både lärare B och lärare C berättar i intervjun att det är viktigt att tänka på vilka 

svårigheter som en lärare kan stöta på i en klass. Lärare B syftar på vilka sorters 

svårigheter varje enskild elev har och lärare C diskuterar klassen som en enhet. Lärare C 

upplever att eleverna är uppdelade i flera kunskapsnivåer, med elever som förstår allt av 

genomgången och med elever som inte kan ta in information i helklass, som måste få 

mer tid. Utifrån intervjun med lärare A och lärare C finns det svårigheter med elevernas 

förståelse av positionssystemet. Lärare C anser att eleverna behöver vara säkra på 

positionssystemet för att kunna arbeta ingående med decimaltal. Det är därför 

nödvändigt att ge eleverna tillräckligt mycket förkunskaper. Lärare A upplever att 

eleverna inte vet var de olika positionerna i ett decimaltal finns eller vad de betyder. För 

att underlätta för eleverna brukar lärare A ge dem en lathund som visar var varje del ska 

stå. Läraren anser att det är väsentligt att vara tydlig i undervisningen så att eleverna lär 

sig rätt från början, annars kan svårigheter uppkomma. 

 

I intervjun berättar lärare A inte att eleverna har svårare med decimaltal än något annat 

moment inom matematiken. Däremot uppfattar Lärare C att decimaltal inte alltid är lätt 

för eleverna att ta till sig. Även om decimaltal finns i deras närhet kan de vara abstrakta 

för dem och enheterna kan vara otydliga. Lärare B tror att decimaltal har blivit mer 

abstrakt eftersom eleverna inte mäter i hemmet på samma sätt som tidigare. Även 

hanteringen av pengar har blivit mer abstrakt eftersom kontokort används till betalning 

istället. Ibland kan det därför vara nödvändigt att använda pengar som laborativt 

material för att göra avrundningen mer konkret. 

 
5.1.1.2 Vad finns det för möjligheter? 

I intervjun berättar lärare A att det inte finns många möjligheter med undervisning om 

decimaltal, men det finns en del spel som ger eleverna en möjlighet till att lättare lära 

sig decimaltal. Lärare A brukar anordna tävlingar för eleverna, såsom att eleverna får 

stå två och två i led. När läraren säger till exempel avrunda 3,8 får den som svarar 

snabbast gå och ställa sig sist i ledet och den andra får sätta sig ner. Det går att hitta 

många spel på nätet som andra lärare har gjort och det går även att göra sina egna spel 

om tid finns. Lärare B berättar att det finns goda möjligheter med längder, kassakvitton 

och filmer. Vid undervisning av decimaltal anser lärare B att det är av fördel att visa 

konkreta exempel innan eleverna börjar arbeta själva. I lärarens nuvarande klass 

behöver eleverna i större utsträckning få studera decimaltal och avrundning. Eleverna 

behöver veta hur de ska avrunda ett pris när de är i affären och till exempel ska köpa 

något för 49,90 kronor. I lärare C:s intervju kopplar även denne lärare möjligheter med 

decimaltal till att de finns i vardagen. Eleverna kan få som läxa att ta reda på var de kan 

hitta decimaltal. Det går sedan att diskutera deras svar i helklass och skriva upp dem på 

tavlan. Läraren menar att det finns goda möjligheter med att använda meterlinjalen i 

undervisningen, eftersom det är lätt att koppla längd till decimaltal. Därför blir längd 

mer konkret än vikt och volym. En annan möjlighet för att hjälpa eleverna är spelet 
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Färglägg decimaler, eftersom spelet hjälper eleverna att få en bild av olika decimaler. 

Lärare C anser dock att eleverna inte ska spela spelet förrän de har en grundläggande 

förståelse för positionerna.  

 

5.1.2 Analys 

5.1.2.1 Vad finns det för svårigheter? 

Enligt Malmer (2002) och Reys m.fl. (1995) är en väsentlig grund för en god 

taluppfattning är att ha en tydlig uppfattning av positionssystemet. Lärare A och lärare 

C menar särskilt att positionssystemet är en svårighet när det kommer till elevernas 

förståelse av decimaltal. För att lättare hjälpa vissa elever att lära sig positionssystemet 

ger lärare A dem en lathund för att göra varje position synlig.  

 

För att ge en god undervisning behöver läraren ha förståelse för ”elevernas förförståelse 

och abstraktionsförmåga” (Löwing 2006:19), vilket Lärare B och lärare C visar sig göra 

genom att fundera över de svårigheter som kan komma av decimaltal och vad som kan 

ha gjort det mer abstrakt. Vid undervisningen om decimaltal anser lärare B att det är 

viktigt att visa konkreta exempel innan eleverna börjar arbeta själva. McIntosh (2008) 

anser också att konkreta hjälpmedel tillsammans med förklaringar kan ge en tydligare 

bild för eleverna vid introduktioner av decimalsystemet. Lärare B menar även att det 

kan vara nödvändigt att använda pengar för att göra avrundning mer konkret. Precis som 

McIntosh (2008) menar behöver elever ta del av fysiska och visuella exempel som 

pengar för att stärka förståelsen för decimaltal.  

 
5.1.2.2 Vad finns det för möjligheter? 

Lärare B och Lärare C anser att flera möjligheter med undervisning om decimaltal går 

att hitta i vardagen. Lärare C nämner att det går att nyttja att elever själva kan hitta 

decimaltal i deras omgivning medan lärare B nämner exempel som att använda längder, 

kassakvitton och filmer. Det stämmer överens med McIntosh (2008), som menar att det 

är väsentligt att lyfta fram situationer som när och var decimaltal påträffas i elevers 

närhet, som längdenheter, priser i butiker och sportsammanhang på TV. Lärare C 

nämner även i intervjun fördelen med att använda enheten meter istället för enheter för 

vikt eller volym vid presentation av decimaltal, eftersom mätning är mer konkret. Även 

Malmer (2002) uppfattar meterlinjalen som ett av de främsta redskapen för att 

presentera tal i decimalform, eftersom metern är naturligt uppdelad i tiondelar, 

hundradelar och tusendelar. 

 

Lärare C beskriver Roches (2010) spel, Färglägg decimaler, som en möjlighet för 

eleverna att visualisera decimalernas förhållanden till varandra. Även Roche menar att 

Färglägg decimaler kan gynna elevernas förståelse för decimalernas platsvärde och 

uppmuntrar eleverna till att nyttja ett matematiskt språk när de beskriver decimaler 

(Roche 2010). Lärare C:s beslut att låta eleverna använda spelet när de har fått en 

grundförståelse för decimaler anses rimligt eftersom eleverna behöver kunskap om 

addition med decimaltal. Lärare A anser att spel och tävlingar är bra för elevernas 

motivation. Även Noemí och Hoyuelos Máximo (2014) menar att interaktiva spel är 

fördelaktigt för elevers inlärningsprocess genom att spelen bland annat kan skapa 

motivation. Den motivation som skapas av interaktiva spel kan troligtvis gälla för spel i 

allmänhet. En tävling som beskrivs är att eleverna får stå två och två i led. Läraren ber 

eleverna avrunda ett tal och eleven som svarar snabbast får gå och ställa sig sist i ledet 

och den andra får sätta sig ner. Tävlingsmoment kan vara fördelaktigt, men det kan vara 

problematiskt om den eleven som behöver mest övning blir utslagen först. Det hade 

varit bättre om den elev som var snabbast fick gå och sätta sig, så att de elever som 
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behöver mer övning får den. Det kan även finnas starka elever som behöver mer tid på 

sig vid huvudräkning. Dessa elever kan få en otillräcklig bild av deras egen förmåga 

eftersom de har mer kunskaper än vad de hinner visa. De kan då få minskad motivation 

av tävlingen. Därför behöver lärare känna sina elever och begrunda möjliga utfall innan 

liknande tävlingar används i ett klassrum. Löwing (2006) poängterar att undervisning 

inte handlar om arbetssätt utan att det är endast en ram som kan påverka motivationen, 

men innehåller inte matematik i sig. Därför bör lärare vara medvetna om att tävlingar 

inte bara är ett motiverande arbetssätt utan de ska även ge eleverna möjlighet till att 

förstå ett matematiskt innehåll. 

 

5.2 Hur väljer läraren att undervisa om decimaltal? 
5.2.1 Resultat 

5.2.1.1 När är det lämpligt att börja arbeta med decimaltal? 

Lärare C nämner i intervjun att undervisningen om decimaltal inte 

borde ske innan fjärde klass, för att inte missgynna de elever som har 

svårt för matematik. Det är bra att påbörja undervisningen med hjälp 

av tallinjen i fjärde klass och att sedan gå in djupare med 

räkneuppgifter och liknande i femte klass. Däremot anser lärare A och 

lärare B att decimaltal kan introduceras i lågstadiet, eftersom det är vanligt att 

decimaltal förekommer i vardagen. I intervjuerna med lärare B och lärare C upplever de 

att bråk är svårare för eleverna att förstå än decimaltal.  Lärare B kan därför tänka sig att 

det skulle vara bättre med mer decimaltal och mindre bråk på lågstadiet. Läraren anser 

också att det är av vikt att tidigt börja prata om decimaltal samt att integrera decimaltal i 

andra ämnen, till exempel slöjd.  

 
5.2.1.2 Elevernas förkunskaper samt planerat innehåll av lektionen 

Samtliga lärare berättar under intervjun att de inför observationen ska inleda kapitlet 

decimaltal. Decimaltal är inget nytt för eleverna, eftersom de har arbetat med decimaltal 

under höstterminen. Då undervisade lärare A och lärare B om positionssystemet för 

decimaltal och ska denna gång arbeta mer med uträkningar. Lärare B har däremot 

arbetat med standardalgoritmer innan. Inför det nya kapitlet har lärare C gjort en 

fördiagnos med eleverna för att se vad som behöver repeteras innan något nytt 

presenteras. Därför vet lärare C i förväg att eleverna har otillräcklig förståelse för bland 

annat vad ett decimaltecken är och kommer förklara det.  

 

Samtliga lärare använder sig av läromedlet Matteborgen, men Lärare B nämner i 

intervjun att det inte finns någon komplett matematikbok, utan lärare måste hela tiden 

komplettera det som boken inte tar upp. Lärare A berättar däremot under intervjun att 

matematikboken används i en större omfattning i undervisningen och läraren väljer att 

ha korta genomgångar så att eleverna snabbt kan arbeta vidare i boken. Under 

observationen kommer lärare A och B tillsammans med eleverna att göra de 

gemensamma uppgifterna. Lärare A:s elever kommer även arbeta med det första 

delområdet från Matteborgen. Lärare B nämner i intervjun att läraren tänker diskutera 

med eleverna om hur och när decimaltal används. De ska gemensamt studera en tallinje 

och placera in decimaltal på den. De kommer att diskutera vad en tiondel och en 

hundradel är. Läraren ska också arbeta med avrundning samt få med standardalgoritm 

med addition och subtraktion. Därtill förklarar läraren att det inte är säkert att alla 

exempel går att utföra, eftersom det avgörs beroende på hur mycket information som 

eleverna är mottagliga för. Om eleverna tappar fokus tänker läraren avbryta 

genomgången.  
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Under intervjun vet lärare C inte på förhand hur den observerade lektionen kommer att 

vara uppbyggd. Det är beroende på vilka kunskaper som eleverna visar upp under 

genomgången. Däremot kommer lärare C utgå ifrån vad heltal är och vad de står för. 

Läraren kommer att använda sig av en positionssticka (se bilaga E) och en meterlinjal, 

samt elevernas individuella whiteboards för att få reda på vad eleverna förstår samt veta 

hur lektionen ska utvecklas.  

 
5.2.1.3 Användning av Matteborgen 

Under observationen går lärare B igenom de mål och matematikord som inleder 

decimaltalskapitlet. Sidorna från Matteborgen är scannade till datorn och visas i storbild 

på smartboarden. Lärare B ger även konkreta vardagsexempel på varför målen är bra för 

eleverna att kunna, som att det är bra att ha kunskap om decimaltal vid handling i 

affären. Ett av målen är att eleverna ska kunna avgöra om deras uträkningar är rimliga, 

varav läraren ger ett konkret exempel ”jag var och köpte… två chokladkakor som 

kostade fjorton och femtio styck, och jag fick betala hundrafemtio kronor, är det 

rimligt? Vad kan det ungefär kosta?” Läraren nämner ofta i observationen decimaltal 

som ”fjorton och femtio” särskilt när det kommer till priser. Efter målen läses 

matematikorden avrunda, decimaltecken och decimaler upp. Dessa ord går lärare B inte 

igenom utan nämner dem endast snabbt. Däremot förklarar läraren vad avrunda betyder 

samtidigt som de löser den första gemensamma uppgiften. När en elev avrundar frågar 

läraren eleven hur den tänkte. De kommer då fram till hur avrundning används och inte 

bara vad det betyder. Även lärare A går igenom matematikorden genom att peka på 

decimaltecknet på ett av talen och frågar vad det heter. Lärare A får svaret 

kommatecken, och hanterar det på följande sätt; ”kommatecken, säger ni det i matten? 

Det är i och för sig ett kommatecken så det är inte helt fel men vad säger man i 

matten?”. Sedan ger läraren ordet till en elev som svarar decimalkomma och lärare A 

svarar ”ta bort kommat”, ”decimaltecken, absolut”. Därefter frågar läraren; ” vad brukar 

man kalla de siffrorna som står efter decimaltecknet? För det kan vara flera stycken, det 

behöver inte bara vara en eller två, det kan ju vara tio”. Här får lärare A hjälpa eleverna 

genom att förklara att decimaler är ett samlings-ord för alla siffror efter decimaltecknet. 

När en elev svarar tiondel förklarar läraren ”[j]ag förstår hur du tänker men jag tänker 

på ett gemensamt ord för allihop”, utan att förklara vidare vad en tiondel är. 

 

Både lärare A och lärare B valde att lösa de gemensamma uppgifterna i Matteborgen 

med eleverna: 

 
1. Ungefär hur många kilogram väger en pingvin?  

2. Avrunda pingvinens och sälungens vikt. Ungefär hur många kilo väger de sammanlagt?  

3. På djurshoppens kvitto står det 67,83 kr. Hur många kronor ska man betala? 

4. Ungefär hur mycket skiljer det i längd mellan pytonormen och mamban? (Andersson & Picetti 

2005:93) 

 

Vikterna och längderna samt tillhörande bilder till uppgifterna finns i Matteborgen.  

 
5.2.1.4 Användning av tallinjen 

Tallinjen använder samtliga lärare genom att rita upp den på whiteboarden, men utöver 

det använder lärarna tallinjen på olika sätt. Lärare A placerar ut heltal på båda 

tallinjerna, en med värdena 3-4 och en med värdena 7-8. Sedan pekar läraren på fyra 

olika positioner på linjen och frågar eleverna vad det ska stå för tal där. Talen läraren 

frågar efter är 3,2; 3,9; 7,1 och 7,7. Lärare B förklarar att en tallinje kan kallas för talrad 

och sifferlinje, men att läraren föredrar att kalla den för tallinje. Lärare B jämför sedan 
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tallinjen med en linjal genom att få eleverna att tänka att ena änden är 5,0 centimeter 

och den andra är 6,0 centimeter. Läraren förklarar därefter sambandet mellan till 

exempel 5,1 och 5,10, som att det alltid går att lägga till en osynlig nolla. För att 

förklara hur tiondelar och hundradelar hör ihop nämner lärare B ”två är lika med tjugo” 

och även att ”femman är femtio”. Eleverna får även öva på att uttrycka till exempel 5,1 

som ”fem komma tio” när de sätter upp varsin lapp mellan 5,1 och 5,9 (se bilaga E). 

När det är klart tar läraren delen som var mellan 5,0 och 5,1 och gör en förstoring av 

den på tallinjen under, för att dela upp biten i hundradelar (5,00–5,10). Läraren har 

sedan samma rutin för den tallinjen som för den första. Lärare C:s elever får sätta ut 

talen 1,3; 1,35 och 1,4 på tallinjen med hjälp av en meterlinjal. Lärare C berättar i 

intervjun att det görs på grund av att flera elever har visat sig ha svårigheter med 

storleksordningen för liknande tal på fördiagnosen. Läraren låter också eleverna förklara 

sambandet mellan decimaltalen och sträckan i meter, decimeter och centimeter. 

 

5.2.1.5 Avrundning 

Lärare A väljer att avrunda de fyra talen som är utsatta på tallinjen.  

 
Nu är det ju så att man kan avrunda dessa tal. Man kan avrunda dem till heltal beroende på 

var någonstans de är på den här linjen. För man avrundar inte sju komma sju och sju 

komma ett till samma heltal. Om vi ska avrunda sju komma ett till närmaste heltal, vad 

avrundar vi till då? (Lärare A) 

 

Andra tal som avrundas är 3,5 och 7,5 för att visa att vid fem tiondelar ska talet 

avrundas uppåt. Lärare B visar hur avrundning går till genom en modell:  1-49; 50-99 

. Vid en av de gemensamma uppgifterna i Matteborgen försöker en av lärare B:s 

elever avrunda 7,05: 

Lärare B: Avrundar vi den till åtta? Hur tänker du? 
Elev 1: Om man säger att de står femtio istället för noll fem skulle man avrunda de uppåt. 
Lärare B: Ja, men nu står det inte femtio, nu står det faktiskt noll fem, visst gör det? 
Elev 1: Ja 
Lärare B: Då står det egentligen, det finns inga tiondelar men fem hundradelar, var hamnar 

den femman då för någonstans? Om vi tittar på det här? Var hamnar den? 
Elev 2: Man avrundar neråt.  

Talet 7,05 uttrycker läraren som ”sju, noll, fem”. Vid avrundning av ett tal i vikt 

nämner läraren först ett tal i kilogram, som ”5,4 kilo” och sedan nämns det i 

kilogram och i hektogram, ”5 kilo och 4 hekto”. Vidare får eleverna avrunda tal 

som lärare B har hämtat från olika kvitton som fanns i lärarens hem. Här använder 

läraren tallappar som sätts upp på tavlan när eleverna har avrundat ett tal (se 

bilaga E).  

5.2.1.6 Positionssystemet 

Här presenterar lärare B platsvärdet för eleverna: 

Lärare B: Nej det är inte det, här har vi ett decimaltecken. Vad är det man börjar med, jag 

tänker, tänk i kronor och ören, kommer ni ihåg det? 
Elev: Ental? 
Lärare B: Just det, det här är ett ental, det visar hur många enkronor du har, flyttar du häråt 

så blir det ju, tiotal, hundratal, tusental, känner ni igen det? Men vad kallas den här för då? 

Den lilla femman här? Vad är det då? 
Elev: Tiondel? 
Lärare B: Tiondel ja! Visst. Vad är det då? Vad är det för värde på den? 
Elev: Hundradel 
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Lärare B: Hundradel ja! Den visar hur många delar du har av hundra och om jag nu hade 

satt en femma här till då, vad hade det varit för värde på den? 
Elev: Tusendel 
Lärare B: Tusendel ja! Det här ska vi jobba med lite mer sen. 

Lärare A väljer att uttrycka decimaltal till exempel som ”tre komma femtiosex” vid talet 

3,56. Lärare C är däremot mer noggrann med att poängtera att eleverna ska säga hur 

många heltal, tiondelar och hundradelar som ett tal har. Det observeras när läraren vid 

ett tillfälle frågar eleverna hur två meter och en decimeter uttrycks med decimaltal: 

 
Elev 1: Två komma tio? 

Lärare C: Igår sa jag så här att [säger elevens namn] känner att hon kan det här, hon har lätt 

för det här eller hur? Men får vänta en vecka, fjorton dagar med att säga två komma en 

meter. Jag vill inte att ni säger två komma en meter nu i klassrummet under en period. Jag 

vill att ni ska bli helt säkra på språket innan. Vad är det vi ska säga här? Någon som 

kommer ihåg hur man ska säga här? 

Elev 2: Två hela och en tiondel. 

Lärare C: Två hela och en tiondels meter [här betonas det som läraren lade till]. 

.  

 

Lärare C förklarar att om det inte finns några hela delar ska en nolla finnas framför 

decimaltecknet, ”om det inte är något så är det noll, men den ska man skriva ut då, 

nollan, annars är det något annat heltal. […] För det här handlar ju om att man ska skilja 

heltalet från de andra [delarna].” Lärare C använder sig sedan av en positionssticka (se 

bilaga E), där eleverna får sätta ut lappar för tusental, hundratal, tiotal, ental, tiondel, 

och hundradel i talet 4 267,39. Lärarenen förklarar sedan att ”det ökar hela tiden. Det 

blir tio gånger större för varje gång till vänster”. Därefter fortsätter inte läraren med att 

förklara att det blir tio gånger mindre för varje steg åt höger. Lärare C:s elever får även 

använda sina whiteboards för att skriva ner det högsta talet av två alternativ och sedan 

visa upp svaret för läraren. Läraren nämner även under intervjun att whiteboards ger 

läraren möjligheten att se vilka elever som har tillräckliga kunskaper och vilka som 

behöver mer hjälp. Eleverna får även skriva ett tal mellan 35 och 40, ett tal mellan 3,5 

och 4,0 samt ett tal mellan 0,1 och 0,2. 

 
5.2.1.7 Standardalgoritm 

Lärare B väljer att demonstrera uppställningar i addition och subtraktion på tavlan med 

priser från kvitton. Läraren förklarar då att det viktigaste vid standardalgoritm med 

decimaltal är att ”hur många tal man än skriver så måste decimaltecknet alltid följa, i 

rak linje”. Läraren talar också om för eleverna att de vid uppställningar alltid ska se till 

att talen har lika många decimaler. Lärare C väljer att gå igenom räkneuppgifter för 

standardalgoritm med både addition och subtraktion, först med tal utan decimaltecken, 

437+437 och 935-482, sedan lägger läraren till decimaltecken på den ena operationen, 

9,35–4,82 och eleverna får göra en algoritm igen. Då förklarar läraren också att det är 

väsentligt att decimaltecknet följer en rak linje, så att entalen hamnar under entalen, 

tiondelarna hamnar under tiondelarna och så vidare. Läraren demonstrerar även 

operationen 9,35–4,8 på tavlan, för att visa att entalen stå under varandra så att alla 

siffror hamnar på rätt position. Läraren föreslår även att eleverna lägger till en nolla vid 

hundradelspositionen i talet 4,8. 

 
5.2.1.8 Fortsatt undervisning 

Under intervjun nämner lärare A att den fortsatta undervisningen kommer att varvas 

med räkning i boken och olika spel samt gruppövningar, något som brukar vara 

uppskattat hos eleverna.  För den fortsatta undervisningen berättar lärare B i intervjun 
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att denne ska gå igenom multiplikation och division med decimaltal för att se vad 

eleverna har svårt för. Under lektionernas gång kommer det att utredas ifall något 

behöver repeteras. Läraren kommer då att avgöra om alla elever behöver repetition eller 

om någon elev eller mindre grupp behöver enskild hjälp. För att ta reda på elevers 

svårigheter brukar lärare B samla in elevernas räknehäften för att få en uppfattning av 

situationen. Läraren nämner även att det alltid finns en grovplanering men att den inte 

alltid går att förhålla sig till, utan är beroende av elevernas kunskaper. Lärare C nämner 

i intervjun att läraren behöver se till att eleverna kan storleksordningen mellan tiondelar 

och hundradelar i den fortsatta undervisningen. Lärare C kommer att fortsätta att 

använda sig av elevers whiteboards i undervisningen för att kunna identifiera möjliga 

problem hos enskilda elever. Utifrån det kommer läraren sitta i mindre grupper med de 

elever som behöver enskild hjälp innan de går vidare med decimaltal. Vidare tänker 

lärare C arbeta med andra konkreta redskap än meterlinjalen, så att eleverna även kan 

koppla fler material till decimaltal. Läraren använder sig av exempel som meter i 

inledningen eftersom det är mer konkret än till exempel vikt, volym eller kilometer, som 

kan upplevas som abstrakt för eleverna. Det som är abstrakt med till exempel kilogram 

kan vara att det inte finns någon benämning för 10 gram, och att det är ett steg som lätt 

kan glömmas bort. 

 

5.2.2 Analys 

5.2.2.1 När är det lämpligt att börja undervisa om decimaltal? 

Lärare A och lärare B anser att decimaltal kan introduceras redan på lågstadiet, eftersom 

decimaltal finns tillgängligt i elevernas vardag. Det är precis som McIntosh (2008) 

skriver att barn är omgivna av decimaltal långt innan de får undervisning om dem i 

skolan. Därför bör eleverna tidigt lära sig decimaltalets betydelser. Medan lärare C 

anser att det inte ska undervisas om decimaltal innan fjärde klass och enligt läroplanen 

behöver inte decimaltal ingå i undervisningen förrän i årskurs 4-6 (Skolverket, 2011). 

Lärare B nämner även i intervjun att det kan vara till fördel att integrera decimaltal i 

andra ämnen exempelvis slöjd, vilket kan kopplas till McIntoshs (2008) mening om att 

det är väsentligt att ta tillvara på situationer där decimaltal kan förekomma. 

 
5.2.2.2 Elevernas förkunskaper samt planerat innehåll av lektionen. 

Enligt Löwing (2006) litar lärare ofta på läromedlet och det kan bidra till att eleverna får 

två olika förklaringar, vilket i sin tur kan göra förståelsen svårare för eleverna. Lärare B 

tycks vara medveten om att läromedlet inte helt går att lita på och att det behövs tillföras 

ytterligare information samt ha kunskap om det som boken tar upp, vilket kan bidra till 

att minska klyftan av missförstånd som annars kan uppstå.  

 

Det är fördelaktigt att inleda undervisningen med en genomgång. Det kan även vara av 

fördel att lösa en uppgift tillsammans med eleverna för att ge dem exempel på olika 

metoder och få kännedom om elevernas förkunskaper (Löwing 2006). Samtliga lärare 

inleder undervisningssessionerna med en genomgång angående området, men 

utsträckningen varierar. Lärarna har inte mycket gemensamma beräkningsuppgifter med 

eleverna, men de går igenom uppgifter som att placera ut olika tal på en tallinje. Lärare 

A och Lärare B löser tillsammans några uppgifter inför det nya kapitlet och får då med 

tillvägagångssätt kring hur en uppgift kan lösas. De kan vid tillfällena även få reda på 

elevernas förkunskaper, något som Löwing (2006) skriver är viktigt att ta hänsyn till. 

Lärare C har dessutom redan i förväg tagit reda på elevernas förkunskaper genom en 

fördiagnos. 
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5.2.2.3 Användning av Matteborgen 

Enligt Löwing (2006) behöver läraren förklara för eleverna vad de ska få ut av 

undervisningen i den gemensamma genomgången. Det gör lärare B vid inledningen av 

observationen genom att berätta att eleverna ska börja med ett nytt kapitel. Därtill går 

läraren igenom målen och ger konkreta vardagsexempel på varför målen är bra för 

eleverna att kunna. En av förutsättningarna för en god undervisning är ”[l]ärarens 

förmåga att lyfta fram poängerna i det hon skall undervisa om” (Löwing 2006:19), 

vilket läraren på så vis gör under den observerade lektionen.  

 

När Lärare B går igenom matematikorden nämner läraren dem snabbt utan en förklaring 

kring vad de betyder. Däremot förklarar läraren avrunda i samband med en uppgift kort 

därefter och längre in i lektionen påpekar läraren var decimaltecknet finns i ett 

decimaltal (se 5.2.1.6 Positionssystemet). Läraren behöver ta hänsyn till elevernas 

förkunskaper för att kunna uppnå en god undervisning (Löwing 2006). Det mest logiska 

skulle då vara att fråga eleverna vad orden betyder för att direkt kontrollera deras 

förkunskaper och förklara orden i sammanhanget. Ett av målen är att eleverna ska kunna 

dessa ord och vad de innebär, vilket lärare B även förklarar under lektionen. Därför 

finns funderingar kring varför läraren inte förklarar alla matematikorden, särskilt ordet 

decimaler, eftersom eleverna aldrig får reda på dess betydelse under lektionen. Lärare B 

utrycker ofta decimaltal som ”fjorton och femtio”. Enligt McIntosh (2008) skriver att 

till vardags blir till exempel 2,50 meter i skrift två och femtio i tal, vilket ger en 

uppfattning av att siffrorna i talet inte hör ihop med varandra. Löwing (2006) menar att 

läraren då behöver utnyttja det matematiska språket för att motverka förvirrning. 

 

Löwing (2006) anser att många lärare litar på läromedlet, vilket är en kritisk punkt i 

undervisningen. Lärare A håller sig till matematikorden i läromedlet till den grad att 

läraren inte utvecklar elevens svar om tiondel i samband med decimaler. Ett sätt för 

lärare att få bättre kunskaper om decimaltal är att bli mer medvetna om elevernas 

misstolkningar (Ubuz och Yayan 2010), vilket Lärare A är under intervjun. Läraren 

nämner även att det är av vikt att eleverna lär sig rätt från början (se 5.1.1.1 Vad finns 

det för svårigheter?). Däremot visar inte läraren samma medvetenhet i observationen. 

Därför borde läraren ha tagit tillvara på elevens svar, eftersom eleven visar en 

förkunskap som inte kan placeras rätt. Det är speciellt viktigt eftersom Löwing (2006) 

menar att som lärare går det inte att kräva att eleverna på egen hand ska hitta och förstå 

uppbyggnaden hos decimaltal. Det är dock vanligt att lärare inte lägger någon större 

kraft på att förklara positionernas värde hos decimalerna (Löwing 2008). 

 

När en elev kallar decimaltecknet för ett kommatecken hjälper lärare A eleven att 

komma på vad tecknet kallas för genom att utveckla det eleven redan vet. Läraren 

förklarar även för eleven att den har rätt i att det är ett kommatecken men att det kallas 

för någonting annat inom matematiken. Genom den förklaringen bekräftar läraren att 

elevens förförståelse inte är meningslös utan att den bara behövs utvecklas till ett 

matematiskt språk. Det kan kopplas till att elever behöver känna delaktighet i 

kommunikationen. Om eleven inte förstår det som presenteras kan det leda till att eleven 

inte kan känna delaktighet. Det är därför väsentligt att läraren förstår att kontexten och 

elevers förförståelse kan vara avgörande för elevers förståelse av en uppgift eller ett 

område (Riesbeck 2006). Lärare A visar sig ha förståelse för elevens svar och tar 

tillvara på elevens förförståelse genom att hjälpa eleven att själv komma på vad tecknet 

kallas, utifrån det eleven redan vet. Vidare kan det här sammanhanget tillsammans med 

andra liknande visa att eleverna vid inkorrekt svar får chansen att rätta sig själva, vilket 

kan leda till att eleverna kan uppleva att de befinner sig i en godkännande 
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klassrumsmiljö, där det är tillåtet att svara fel. Det kan stärka lärarens kommunikation 

med eleverna samt dennes vilja att veta att de förstår och på så vis kan eleverna bli 

delaktiga. 

 

5.2.2.4 Avrundning 

I vardagen förekommer räkneoperationer med decimaltal men eftersom miniräknare 

oftast nyttjas är det nödvändigt för eleverna att lära sig att avrunda för att möjliggöra 

överslagsräkning (Malmer 2002), något som både lärare A och lärare B vill att eleverna 

ska lära sig. Enligt McIntosh (2008) behöver elever veta att miniräknare kan avlägsna 

nollor i slutet av decimaltal. I observationen nämner Lärare B att ”femman är femtio”, 

för att förtydliga att 5,50 är detsamma som 5,5 (se 5.2.1.4 Användning av tallinjen). När 

en elev tänker på talet 7,05 som 7,5 uppmärksammar lärare B eleverna på att det inte 

finns några tiondelar i 7,05, vilket bidrar till att eleven behöver tänka om. Med tanke på 

att många elever har lätt för att ignorera nollan eftersom de upplever att den inte har 

någon betydelse (Roche 2010; McIntosh 2008; Moody 2011) är det bra att läraren 

uppfattar misstaget och rättar till det. I den observerade undervisningen förklarar lärare 

A för eleverna att ett decimaltal kan ha flera decimaler (se 5.2.1.3 Användning av 

Matteborgen). Vid sammanhanget hade läraren kunnat koppla flera decimaler till 

avrundning med miniräknaren. Dels för att miniräknaren används mycket men även för 

att Anderberg och Källgården (2007) menar att elever har lätt för att avhugga istället för 

att avrunda vid flera decimaler. Därför kan det då ha varit fördelaktigt om läraren hade 

förklarat det också.  

 

Lärare B talar vid ett tillfälle om vikt och nämner då ett tal som både ”5,4 kilo” och ”5 

kilo och 4 hekto”. Det kan kopplas till McIntosh (2008) som menar att det är väsentligt 

att uppmärksamma belopp eller mått som är formulerade i två olika enheter. Båda 

enheterna behöver då vara med när talet uttrycks som två hela tal. Det gör lärare B 

genom att uppmärksamma för eleverna att det går att tala om liknande tal även i vikt.  

 

McIntosh (2008) menar att laborativt material behövs för att stärka förståelsen för 

decimaltal och eleverna behöver ta del av fysiska och visuella exempel. Lärare B har 

även med sig kvitton som används vid avrundning i den observerade undervisningen, 

vilket kan ses som både visuellt och fysiskt exempel. Exemplet med pilarna som visar i 

vilken riktning som talet ska avrundas kan även ses som en konkret modell för att 

visualisera avrundningen tydligare. 

 

5.2.2.5 Användning av tallinjen 

Riesbeck skriver att ”med tallinjen inbjuds eleven till delaktighet genom interaktion och 

till tolkningsmöjligheter som kan gestalta matematisk förståelse”(Riesbeck 2006:45). 

Dessutom anser Ubuz och Yayan (2010) att svårigheter med att förstå platsvärdet kan 

synliggöras i samband med uppgifter som berör tallinjen. Dessa aspekter kan vara 

bidragande anledningar till varför samtliga lärare använder sig av tallinjen för att 

introducera decimaltal. Lärare B presenterar tallinjen genom att jämföra den med en 

linjal som ska motsvara en centimeter, där den ena änden kallas för 5,0 centimeter och 

den andra för 6,0 centimeter. Sedan tar läraren biten som finns mellan 5,0 och 5,1 och 

gör en förstoring av den på tallinjen under, för att dela upp biten i hundradelar. Enligt 

Malmer (2002) kan positionssystemet bli enklare att förstå genom mätningar med en 

centimeterlinjal, eftersom då räknas antalet längdenheter. När eleverna mäter med 

linjalen kommer de att märka att centimetern är indelad i mindre delar. Genom att lärare 

B plockar ut en del och förstorar upp den kan det troligtvis tydliggöra förklaringen av 

storleksskillnaden mellan tiondelar och hundradelar. Missuppfattningen om att det inte 
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kan finnas andra decimaltal mellan två tiondelar (McIntosh 2008), kan då undvikas. 

Löwing (2006) menar att det är nödvändigt för en god undervisning att lärare ta hänsyn 

till elevers abstraktionsförmåga, vilket Lärare B lyckas göra då denne tar något som kan 

uppfattas abstrakt för elever och gör det till något mer konkret. Om läraren också hade 

tänkt gå igenom tusendelar hade det varit lämpligt att utgå ifrån en meterlinjal, som 

lärare C gjorde, istället för en centimeterlinjal eftersom Malmer skriver att ”[m]etern 

motsvarar en hel och de olika längdenheterna, deci-meter, centi-meter och milli-meter 

motsvarar tion-del, hundra-del och tusen-del” (Malmer 2002:130). 

 

5.2.2.6 Positionssystemet 

Enligt Löwing (2006) är en viktig aspekt för undervisningens framgång är att läraren 

visar hänsyn till elevernas förkunskaper. Det gör lärare B genom att fråga eleverna om 

de känner igen ental, tiotal, hundratal och tusental i samband med genomgången kring 

decimalernas värden. Vidare kopplar läraren positionerna som kommer före entalet till 

att de som kommer efter entalet istället blir tiondel, hundradel och tusendel.  
 

Malmer (2002) skriver att lärare i sin undervisning behöver flera tillfällen att stämma av 

med eleverna så att de förstår betydelsen av positionssystemet, något som lärare C visar 

sig göra flera gånger under lektionen, och även med hjälp av fördiagnosen. Läraren vill 

att eleverna under lektionen ska säga hur många heltal, tiondelar och hundradelar som 

ett tal har, något som McIntosh (2008) menar är nödvändigt för att eleverna ska få en 

förståelse för att ett tal med två decimaler inte automatiskt blir högre än ett tal med en 

decimal. Eftersom eleverna blir tillsagda att uttala varje position i ett tal kommer de 

troligen att ha en god uppfattning om positionssystemet för decimaltal, något som både 

Malmer (2002) och McIntosh (2008) anser bör arbetas med muntligt. Genom att 

eleverna talar om decimaltalet som ental, tiondelar och hundradelar kan läraren även 

kontrollera att eleverna förstår positionssystemets betydelse, något som Malmer (2002) 

anser är väsentligt. När lärare C använder sig av positionsstickan är läraren noggrann 

med att förklara att varje position åt vänster blir tio gången högre, men missar att 

förklara att värdet blir tio gånger lägre varje gång åt höger. Läraren agerar därför på 

samma sätt som Löwing (2008) menar är vanligt, att lärare lägger ned mycket tid på att 

förklara ental, tiotal och hundratal. Men det läggs inte någon större ansträngning på att 

förklara decimalernas positionsvärde. Enligt McIntosh (2008) är en vanlig 

missuppfattning hos elever är att de tror att decimaltecknet är mittpunkten istället för 

entalet, vilket lärare C inte heller är tydlig med att förklara.  

 

När lärare C låter eleverna skriva ett tal mellan 35 och 40, ett tal mellan 3,5 och 4,0 

samt ett tal mellan 0,1 och 0,2 ger läraren eleverna en förutsättning till att förstå att det 

kan finnas andra decimaltal mellan två tiondelar. Det är något som McIntosh (2008) 

anser är en svårighet för eleverna att förstå. Läraren ger eleverna uppgiften steg för steg, 

vilket kan göra det lättare för eleverna att förstå. 

 

5.2.2.7 Standardalgoritm 

Lärare B och C ger i observationerna förslag på standardalgoritm som uträkningsmetod 

till diagnosens sista räkneuppgifter, då läraren löser uppgifter tillsammans med 

eleverna. Både lärare B och lärare C väljer att gå igenom algoritmer med eleverna i 

slutet av genomgången. Lärarna ger eleverna en metod för att lösa de sista uppgifterna 

på diagnosen. Malmer (2002) skriver att det är viktigt att eleverna vet att de ska sätta 

decimaltecknen under varandra i en algoritm, vilket båda lärarna är noggranna med att 

förklara. Däremot menar Malmer (2002) att det enda sättet att undvika att eleverna gör 

fel är att se till att de är säkra på positionssystemet.  
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5.2.2.8 Fortsatt undervisning 

Det är nödvändigt att läraren kan ”ta hänsyn till elevernas förförståelse och 

abstraktionsförmåga” (Löwing 2006:19), vilket Lärare C gör, då det inledningsvis hade 

blivit mer abstrakt om denne hade använt sig av vikt och volym, eftersom till exempel 

kilogram inte har någon benämning för 10 gram. Lärare C kommer också 

fortsättningsvis anpassa lektionsupplägget och användandet av materialet efter elevernas 

kunskaper. Enligt McIntosh (2008) och Malmer (2002) är elever i behov av att arbeta 

med decimaltal på ett varierande sätt, vilket lärare A kan få genom att undervisningen 

kommer varvas av räknande i matematikboken samt användandet av spel och 

gruppövningar.  

 

Både lärare B och lärare C nämner vikten med att kunna avgöra om vissa elever 

behöver mer hjälp och hur det ska hanteras. Båda är därför mån om att individanpassa 

undervisningen för elever vid behov, något som Löwing (2006) skriver är viktigt i 

undervisningen. Individanpassning behövs eftersom alla elever inte kan ta till sig 

information på samma sätt och kan behöva ytterligare konkretiseringar. Vidare behöver 

lärare få kännedom om elevens ursprungliga problem eller oförståelse. Lärare B kan 

individanpassa genom att samla in räknehäftena och lärare C genom användning av 

whiteboards under lektionerna, eftersom de då kan kontrollera elevernas kunskaper och 

på så vis få reda på om alla elever hänger med i undervisningen. Riesbecks (2006) 

studie visar att det är av vikt att läraren förstår att kontexten och elevers förförståelse 

kan vara avgörande för elevers förståelse av ett område. Både lärare B och lärare C kan 

också behöva samtala med sina elever för att kunna få en djupare förståelse för deras 

missuppfattningar och problem. Lärarna kan eventuellt få en djupare uppfattning av 

elevers problem när de erbjuder hjälp både individuellt och i mindre grupper.  

 
5.2.2.9 Användning av det centrala innehållet 

I undervisningssessionerna använder samtliga lärare sig av det centrala innehållet 

(Skolverket 2011) på olika sätt. Eftersom lärare A, lärare B och lärare C har en 

genomgång i decimaltal används rationella tal i undervisningen. Lärare A nämner 

decimaltalets egenskaper i form av att ett decimaltal har ett decimaltecken samt kan ha 

ett oändligt antal decimaler. Lärare C kopplar decimaltalens egenskaper till bland annat 

meter, centimeter och millimeter samt diskuterar decimaltecknets och nollans betydelse. 

Både lärare A och B går igenom hur avrundning fungerar, de båda lärarna kopplar 

avrundning med decimaltal till vardagen utifrån de gemensamma uppgifterna i 

Matteborgen. Men lärare B gör det i ett bredare perspektiv i sin lektion genom att denne 

har mer fokus och jämförelse kring avrundningen i vardagliga situationer som priser i 

affären. Läraren går också igenom decimaltalets egenskaper genom att förklara att det 

finns ett decimaltecken. Lärare B och lärare C går mer grundligt igenom 

positionssystemet och decimalernas värden än lärare A, då de förklarar vad ental, 

tiondel och hundradel har för samband. Lärare C visar och förklarar även att fler 

decimaler inte ger ett högre tal. Men lärare A går kortfattat igenom positionssystemet 

för decimaltal genom att ha med tiondelar. Lärare A och lärare B låter eleverna använda 

sig av överslagsräkning och huvudräkning under genomgången. Även lärare C ger 

eleverna möjligheter att räkna med huvudräkning. Lärare A ger eleverna en möjlighet 

att enskilt arbeta med skriftliga beräkningar kring avrundning i matematikboken, medan 

lärare B och lärare C tillsammans med eleverna går igenom skriftliga uträkningsmetoder 

som standardalgoritm.   
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5.3 Vilka kunskaper och brister visar eleverna i förhållande till 
observationen? 
5.3.1 Resultat 

Här redovisas ett stapeldiagram som visar hur många procent av eleverna som har rätt 

på elevdiagnosens uppgifter. Diagrammet är gjort utifrån tabeller som visar resultatet av 

elevdiagnoserna (se bilaga F). 

 
 
5.3.1.1 Kunskaper som eleverna visar  

Lärare A:s elever visar i större utsträckning kunskaper i att räkna ut addition med en 

eller två decimaler. På de sista uppgifterna räknar de flesta av lärare A:s elever med 

hjälp av standardalgoritm, men några elever väljer även att dela upp heltal, tiondelar och 

hundradelar för sig vid uträkningen, vilka har gett korrekt svar. Lärare B:s elever visar 

att de i större utsträckning har goda resultat på samtliga uppgifter och samtliga elever 

använder sig också av standardalgoritm på de tre sista uppgifterna. Lärare C:s elever har 

i större omfattning lättare för positionernas värde samt addition med två decimaler. De 

flesta av eleverna klarade även att räkna ut addition med en decimal. De flesta av 

eleverna använder sig av standardalgoritm men det finns också de elever som delar upp 

talen och adderar eller subtraherar positioner för sig. 

 
5.3.1.2 Brister som eleverna visar  

Lärare A:s elever har bristande kunskaper i värdet av decimaler och uträkning i 

subtraktion med två decimaler. Det går även att urskilja att enskilda elever från lärare 

B:s klass brister på samma uppgifter. I uppgiften som testar elevernas kunskaper i 

värdet av decimaler ska eleverna placera ut tiondelen och tusendelen i talet 3,476. Fyra 

elever sätter då ut tiondelen på siffran sju och tusendelen på siffran tre. Det gör även en 

av lärare B:s elever. En elev placerar ut tiondelen rätt men placerar ut tusendelen på 

siffran sju och en elev skriver tusendelen på rätt position men tiondelen som siffran sju. 

Vid uträkningen av subtraktion med decimaltal är det tre av de elever som anger ett 

inkorrekt svar genom att addera istället för att subtrahera. Tre elever räknar fel på någon 

av positionerna, och rätt på de två andra. En elev subtraherar varje position för sig själv 

och subtraherar då den lägsta positionen med den högsta, oavsett om den högre 

positionssiffran tillhör det högsta talet eller inte. En elev misstolkar uppgiften och 

82

45

91

27

91
100

85

100

71

100
93

80

93

60

87

UPPGIFT 1: TALRAD, 
POSITIONSSYSTEM

UPPGIFT 2: VÄRDET 
AV DECIMALER

UPPGIFT 3A: 
UTRÄKNING 

ADDITION MED TVÅ 
DECIMALER

UPPGIFT 3B: 
UTRÄKNING 

SUBTRAKTION MED 
TVÅ DECIMALER

UPPGIFT 3C: 
UTRÄKNING 

ADDITION MED EN 
DECIMAL

Resultat för uppgifterna
Angett i hur många procent rätt

Lärare A Lärare B Lärare C



  
 

24 

avrundar talen innan subtraktionen. Av lärare B:s elever som har problem med 

uträkning av subtraktion ställer en elev endast upp talen utan att försöka räkna ut dem 

medan den andra räknar ut talen med addition. Lärare C:s elever har i större 

utsträckning problem med att subtrahera tal med två decimaler. Av de elever som anger 

inkorrekta svar, räknar en elev med addition istället för subtraktion och en annan elev 

ställer endast upp talen utan att försöka göra en uträkning. En ytterligare elev lånar inte 

från tiondelen till hundradelen utan tar istället den högre siffran och subtraherar med 

den lägre, trots att den högre siffran tillhör det lägre decimaltalet. Efter det felsteget 

använde eleven dock rätt regler för att lösa resten av talet. Medan en annan elev 

subtraherar varje position för sig själv och subtraherar då den lägre positionen med den 

högre oavsett om den högre positionssiffran står underst eller överst i algoritmen. En 

elev visar ingen förståelse för positionssystemet och en annan elev räknar decimalerna 

för sig samt subtraherar då de lägre decimalerna med de högre. Sedan subtraherar 

eleven entalen för sig.  

 
5.3.2 Analys 

5.3.2.1 Kunskaper som elever visar  

Lärare A:s elever har lättare för addition, vilket kan betyda att eleverna generellt sett är 

mer säkra på det än subtraktion. Eftersom lärare A inte väljer att gå igenom uträkningar 

i sin undervisning kan en slutsats dras om att de elever som löser uppgifterna korrekt 

har med sig dessa kunskaper sen tidigare. Samtliga elever visar även en större variation 

i sina uträkningar med addition och subtraktion. Lärare B:s elever visar sig ha god 

förståelse för de delar av decimaltal som diagnosen undersökte. Det kan bero på att 

lärare B går igenom samtliga delar av diagnosen under sin genomgång och att eleverna 

på så sätt var förberedda på diagnosen. Det kan också avspegla att eleverna sedan 

tidigare arbete med decimaltal fick goda förkunskaper för att klara av diagnosen. Lärare 

C:s elever har i större omfattning lättare för positionernas värde samt addition med två 

decimaler, vilket kan bero på att läraren fokuserar på dessa delar i sin undervisning. De 

flesta av eleverna klarade även av att räkna ut addition med en decimal, vilket kan 

betyda att eleverna anser det som lättare än med två decimaler eller med subtraktion. 

Enligt Ubuz och Yayan (2010) synliggörs svårigheter med platsvärdet i uppgifter som 

att läsa av en tallinje, sortera tal samt göra uträkningar av addition, vilket däremot den 

större delen av eleverna i undersökningen visar sig ha kunskap om. Det kan därför 

tolkas som att eleverna är på väg mot en god förståelse för platsvärdet. Riesbeck (2006) 

anser däremot att elever kan räkna med hjälp av algoritm utan att kunna platsvärdet, så 

länge de kan följa de regler som finns för algoritmer. På så vis kan vi inte veta om de 

flesta elever hade löst additionsuppgifterna om de inte hade använt algoritm. 

 
5.3.2.2 Brister som elever visar  

Hälften av lärare A:s elever har problem med decimalernas värde. Det kan bero på att 

läraren inte talar om positionerna (se 5.2.1.3 Användning av Matteborgen). Det kan 

också bero på hur läraren väljer att tala om decimaltal. Läraren uttalar till exempel 3,45 

som ”tre komma fyrtiofem” (se 5.2.1.6 Positionssystemet). Det betyder att lärare A 

skiljer på heltalen och decimalerna men delar inte upp decimalerna från varandra. 

Läraren bör istället säga tre hela, fyra tiondelar och fem hundradelar. Om läraren 

uttrycker tre komma fyrtiofem hjälper det inte eleverna med förståelsen för positionerna 

(Löwing 2008; McIntosh 2008). De elever som skriver att siffran 3 är tusendelen och 

siffran 7 är tiondelen i talet 3,476, kan kopplas till att eleverna generaliserar tidigare 

använda regler om de är osäkra på användningen av decimaltal (Moody 2011). Eleverna 

uppfattar att siffran längst till höger är ental, nästa siffra är tiotal och så vidare, precis 

som om det hade varit ett naturligt tal. Enligt Löwing (2006) kan läraren behöva gå 
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igenom tillvägagångssätt tillsammans med eleverna innan de ska räkna med nya 

uppgifter. Om läraren hade visat en metod för elevdiagnosens uträkningsuppgifter hade 

det kunnat ge ett annat resultat. Eleverna hade då kunnat känna sig säkrare med en 

metod, vilket hade kunnat ge dem andra möjligheter till att klara uppgifterna. 

 

Lärare B:s elever har få problem med samtliga uppgifter på elevdiagnosen, vilket kan ha 

grundats av lärarens omfattande undervisning. De elever som har problem med 

positionernas värden och räkna med subtraktion kan behöva en individuell genomgång, 

som lärare B berättar i intervjun att denne ofta gör (se 5.2.1.8 Fortsatt undervisning). 

Enligt Löwing (2006) behöver vissa elever individualisering eftersom de är i behov av 

konkretisering om de inte förstår. Därtill behöver läraren få kännedom om elevens 

ursprungliga problem eller oförståelse. På så vis behöver lärare B prata med eleven 

enskilt för att kunna förstå vad elevens svårigheter grundar sig på. Resultatet från lärare 

C:s elevdiagnoser är att flera elever har problem med att subtrahera tal med två 

decimaler, men ingen av dessa elever ha gjort likande fel. Ubuz och Yayans (2010) 

studie visar att elevernas svårigheter med olika matematiska områden kan kopplas till 

lärarens svårigheter. De olika brister som finns kan därför tolkas som individuella och 

är inte beroende på hur läraren undervisar om subtraktion. Läraren behöver dock gå 

igenom subtraktion mer noggrant med dessa elever, kanske även ha en individuell 

genomgång, så att de blir mer säkra och får en möjlighet att förstå subtraktion med 

decimaltal. Lärare B och lärare C har elever som endast ställer upp 

subtraktionsuppgiften utan att försöka räkna ut den. Det kan bero på att eleverna inte 

kommer ihåg de moment som gäller för subtraktion med standardalgoritm. De kan 

sedan tidigare ha insett att det blir för många felsteg och ger upp utan att försöka räkna 

ut uppgiften (Malmer 2002). Det finns även elever som inte kan följa de regler som 

finns för standardalgoritm med subtraktion, men som har försökt. Därför kan en annan 

beräkningsmetod ha varit att föredra. Ubuz och Yayan (2010) skriver även att eleverna 

ofta visar svårigheter med decimalernas platsvärde när det kommer till bland annat 

uträkningar av subtraktion, vilka resultaten av samtliga elevsvar, särskilt lärare A:s och 

lärare C:s elever, visar en övervägande brist av.  
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6 Diskussion 
I det här kapitlet diskuteras de olika metoderna som har nyttjats i studien samt studiens 

resultat. Diskussionskapitlet inleds därför med en metoddiskussion med tillhörande 

underrubriker uppdelade efter metoderna. Därefter redovisas en resultatdiskussion med 

tillhörande underrubriker utformade efter studiens frågeställningar samt en tillhörande 

sammanfattning av resultatdiskussionen. Kapitlet avslutas sedan med förslag till vidare 

forskning. 

 

6.1 Metoddiskussion 
6.1.1 Intervjuer 

De intervjuer som gjordes har blivit inspelade och transkriberade för att öka möjligheten 

till att utveckla ett korrekt återberättande av lärarnas åsikter kring decimaltal. Därför 

kan det ses som att intervjuerna är tillförlitliga. Däremot var ena lärarens intervju 

uppdelad och därför fick den läraren en annan möjlighet till reflektion efter lektionen, 

till skillnad mot de två andra lärarnas intervjuer. Om de andra intervjuerna hade blivit 

uppdelade hade lärarnas svar kunnat se annorlunda ut och gett andra typer av 

möjligheter i studien att undersöka. En annan aspekt med avseende på intervjufrågorna 

är att vi borde ha bett lärarna motivera sina val mer. Vi hade till exempel kunnat fråga 

varför lärarna använde vissa material. Det hade kunnat leda till ett bredare resultat och 

fler viktiga aspekter kring undervisningen att analysera. Däremot nyttjade vi oss av 

semistrukturerade intervjuer, som ger plats för den intervjuade att uttrycka sina egna 

åsikter (Denscombe 2009). Den typen av intervju har därför bjudit in lärarna till att 

motivera sina svar. På så vis behöver det inte betyda att lärarna hade motiverat sina svar 

annorlunda bara för att andra och mer utvecklingsbara frågor hade ställts. Vi kan inte 

heller fastställa att de resultaten från intervjuerna är generella svar på lärares åsikter om 

decimaltal. 

 
6.1.2 Observationer 

Vår studie är analyserad utifrån två olika perspektiv. På så vis kan vi ha tolkat det 

observerade på olika sätt eftersom vi bär på olika erfarenheter och kunskaper. Dessa 

aspekter kan därför säga emot varandra. Resultatet har däremot stärkts av att det har 

begrundats, jämförts och tillämpats utifrån de två perspektiven, vilket kan ha gett ett 

mer giltigt och reliabelt resultat. En kritisk faktor kan vara att lärarna kan ha blivit 

påverkade av vår närvaro i deras undervisning, vilket kan ha bidragit till att vi inte fick 

en fullständig bedömning av lärarnas naturliga undervisningssession. Dessutom kan vi 

inte fastställa att vårt resultat av observationerna är i en generell utsträckning eftersom 

endast tre undervisningssessioner har observerats.  

 
6.1.3 Elevdiagnoser 

Ubuz och Yayan (2010) skriver att svårigheter med att förstå platsvärdet i 

decimaltal syns i samband med uppgifter som att läsa av en tallinje, sortera tal samt 

göra uträkningar med både addition och subtraktion. Av den anledningen valdes 

uppgifter som att placera ut decimaltal på tallinje, bestämma värdet av decimaler samt 

uträkningar med addition och subtraktion till elevdiagnosen. Däremot är vi kritiska till 

vår konstruktion av tallinjen, eftersom den hjälpte eleverna för mycket genom att vi 

hade placerat ut för många positioner mellan noll och ett. Därtill påverkade 

räkneuppgifterna i elevdiagnosen några av lärararans naturliga lektionsupplägg. Två av 

lärarna gick kortfattat igenom en uträkningsmetod, troligtvis på grund av att de visste att 

det förekom uträkningsuppgifter i elevdiagnosen. Tidigare forskning tyder på att svaga 

elever har stora problem med att avgöra talens storlek. Det beror på att eleverna inte har 
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förstått platsvärdet och att missuppfattningar finns om att talets storlek påverkas av 

antal decimaler. En ytterligare kritik mot vår elevdiagnos är att vi ångrar att vi inte 

konstruerade en uppgift om att ordna olika decimaltal i en viss ordning. Då hade vi 

kunnat upptäcka om elever har brister eller styrkor i att avgöra talets storlek beroende på 

antalet decimaler. Vi hade däremot med en uppgift om att bestämma värdet av 

decimaler, vilket kan ses som en kompletterande uppgift för att kunna undersöka om 

eleverna förstår positionssystemet.  

 

Ytterligare en aspekt av elevdiagnosen är att alla elever inte hade lämnat in 

godkännandet från föräldrarna till lärarna. Vi fick därför inte använda oss av alla 

elevdiagnoser. Det kan ha gett en viss snedfördelning av elevernas resultat och 

elevdiagnosernas relevans i studien kan då ifrågasättas. Däremot samlades de flesta av 

elevdiagnoserna in och därför kan vi se det som att en större del av eleverna kunde delta 

från samtliga klasser. Dock kan vi inte med säkerhet fastställa vilket av elevernas 

resultat som påverkades av den observerade undervisningssessionen, eftersom vi inte 

vet elevernas förkunskaper. Men vi kan konstatera att vi har fått en överblick av 

elevernas kunskaper och brister i jämförelse med innehållet i observationen. Däremot 

hade snedfördelningen kunnat minska om fler elever hade deltagit i undersökningen, 

men med tanke på den begränsade tidsomfattningen var vi tvungna att begränsa urvalet.  

 

6.2 Resultatdiskussion 
6.2.1 Vad finns det, enligt lärarna, för svårigheter eller möjligheter vid 
undervisning om decimaltal? 

Lärarna anser att elever har svårt för decimaltal, men trots det finns andra områden 

inom matematiken som är svårare för dem. Två av lärarna nämner vikten av att försöka 

ta reda på vilka svårigheter som förekommer i en klass. En svårighet för eleverna är att 

förstå positionssystemet för decimalerna, vilket en lärare menar är grundläggande för att 

kunna arbeta med decimaltal. Även många svårigheter som har tagits upp i 

teoribakgrunden kan kopplas till svårigheter med positionssystemet. Det kan därför ses 

som väsentligt att lärare arbetar noggrant med elevers förståelse för decimalernas 

värden före vidare undervisning om decimaltal. En annan svårighet som har nämnts är 

att decimaltal lätt kan tolkas som abstrakt för eleverna, vilket bidrar till att lärare 

behöver hitta konkreta exempel att använda i undervisningen. 

 

Två av lärarna ser möjligheter med att decimaltal finns i elevernas omgivning, vilket 

även forskare skriver är nödvändigt att nyttja i undervisningen. Om en lärare 

uppmärksammar eleverna på att decimaltal finns deras omvärld, kan de själva börja 

fundera på decimaltalens användning i vardagen och dess betydelse i olika situationer. 

Denna aspekt är en väsentlig del för lärare att ta till vara på i undervisningen. En annan 

möjlighet som två lärare nämner är användandet av spel i undervisningen eftersom de 

kan vara både motiverande och lärorika för eleverna. Däremot fick vi inte erfara när och 

hur lärarna använder sig av spel under den observerade undervisningen. Men ett spel 

som har nämnts är Färglägg decimaler, vilket kan ses som ett fördelaktigt komplement 

till undervisningen. Därför bör lärare ha det i åtanke vid undervisning om decimaltal. 

Däremot behövs en medvetenhet om att spel inte bara ska ses som ett motiverande 

arbetssätt utan det måste tillföra kunskap och förståelse hos eleverna. Det är också 

väsentligt att vara medveten om att spel och tävlingar endast inte ska gynna vissa elever, 

utan de behövs anpassas till elevgrupp.  
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6.2.2 Hur väljer läraren att undervisa om decimaltal? 

Samtliga lärare använder tallinjer för att introducera decimaltal. Forskare ha nämnt att 

tallinjen hjälper elever till matematisk förståelse. Därför drar vi slutsatsen att tallinjen 

kan ses som ett fördelaktigt verktyg att använda sig av i undervisning om decimaltal, 

särskilt under introduktionen. Två av lärarna kopplade även tallinjen till längdenheter 

och omvandlade den till en linjal, där en av lärarna motiverade valet att andra enheter än 

längd till en början kan bli för abstrakt för eleverna. Flera forskare anser att genom 

användning av tallinjen som en linjal blir det ett väldigt bra exempel samt ger en god 

möjlighet för att utveckla förståelsen hos elever. Med en linjal ser eleverna att talen kan 

vara indelade i mindre delar, vilket hör till förståelsen för decimaltal. På så vis drar vi 

också en slutsats om att tallinjen bör omvandlas och utnyttjas som en linjal för att 

tydliggöra och öka förståelsen hos eleverna.  

 

Studien visar att samtliga lärare använder sig av samma läromedel, Matteborgen, men 

deras undervisningar skiljer sig åt. Två av lärarna nyttjar läromedlets innehåll i 

undervisningen, den ena läraren har en kortare genomgång medan den andre har en 

längre. Den tredje läraren använder sig inte alls av matematikboken i den observerade 

undervisningen. Vår slutsats blir därför att även om forskning tyder på att lärare ofta 

litar på läromedlet visar vår studie att majoriteten av lärarna kompletterar läromedlet 

med sin egen kunskap. Det centrala innehållet avspeglades i samtliga lärares lektioner. 

Alla punkter som rör decimaltal fanns med. Undervisningssessionerna var dock olika 

beroende på hur lärarna valde att arbeta utifrån det centrala innehållet. En punkt fanns 

endast kortfattat med i undervisningen och några punkter arbetade lärarna mer ingående 

med. Men det kan vara troligt att det som inte behandlades genomgående under den 

observerade undervisningssessionen kommer att behandlas i kommande lektioner. 

 

Två av tre lärare ansåg att undervisning om decimaltal kan introduceras redan i de lägre 

årskurserna. Även McIntosh (2008) menar att barn stöter på decimaltal redan innan 

undervisningen i skolan, vilket gör att lärarnas resonemang verkar troligt. En av lärarna 

ansåg att undervisning om decimaltal inte bör ske innan fjärde klass, vilket 

överensstämmer med läroplanen (Skolverket 2011). Däremot argumenterade läraren att 

anledningen är för att inte missgynna svaga elever, vilket uppfattas som troligt. Dock 

kan det likaväl vara så att de starka eleverna missgynnas istället, då de kan behöva 

utmanas. 

 
Lärarna visade en medvetenhet om undervisningen genom att reflektera över och lyfta 

fram det som de skulle undervisa om. En lärare förklarade för eleverna vad som var 

viktigt att kunna om decimaltal genom att koppla kunskaperna till vardagen. En annan 

lärare visade reflektioner över enheter och varför det var väsentligt att börja arbeta med 

meterlinjalen. Samtliga lärare nyttjade på något sätt elevernas förkunskaper i 

undervisningen och gjorde därför eleverna delaktiga i deras inlärningsprocess. 

Majoriteten av lärarna var även medvetna om vikten med att individanpassa 

undervisningen och hade tillvägagångssätt för att veta vilka elever som behövde 

individanpassning. Denna medvetenhet anser vi är väsentlig för en god undervisning 

och det var intressant att lärarna på flera sätt visade sig vara medvetna.  

 

Det var intressant att observera undervisningssessioner för att erfara hur lärarna 

använder sig av språket i introduktionen för decimaltal. Enligt flera forskare har att 

språket stor betydelse för elevernas förståelse för decimaltalets innebörd. McIntosh 

(2008) skriver att i vardagen uttalas till exempel 1,5 som ett komma fem, men i själva 

verket står decimaltalet för en hel och fem tiondelar, vilket kan försvåra förståelsen för 
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många elever. Det var endast en lärare i studien som utnyttjade det matematiska språket 

till fullo. De andra två uttryckte oftast decimaltalen på ett vardagligt sätt. Även om 

decimaltal ska kopplas till vardagen behöver lärare i en större utsträckning utnyttja det 

matematiska språket för att kunna skapa ett gemensamt språk. Därtill för att lättare 

kunna utveckla en djupare förståelse hos eleverna. Om lärare upprepar och är mer 

noggranna med positionernas värden i ett decimaltal, särskilt i början, kan eleverna 

lättare ta till sig värden och bli säkrare på positionssystemet, som flera av lärarna även 

påpekade var en svårighet för många elever.  

 

6.2.3 Vilka kunskaper och brister visar eleverna i förhållande till observationen?  

Mycket av det som lärarna undervisade grundligt om klarade eleverna av, bland annat 

märktes det på talradsuppgiften. Det märktes även på uppgiften där eleverna skulle sätta 

ut positionerna tiondel och tusendel. På den uppgiften gick det bra för de elever vars 

lärare hade varit noggranna med att förklara positionernas värden och mindre framgång 

var det för de elever som hade en lärare som inte hade nämnt dessa. Det kan därför 

bedömas som viktigt att inte ta förgivet att eleverna har förståelse för ett visst moment 

bara för att de har arbetat med det tidigare. Det kan vara nödvändigt att gå igenom 

samtliga moment igen, för att se vad eleverna kommer ihåg samt har förståelse för. En 

av lärarna använde sig av en fördiagnos för att få kännedom om elevernas förkunskaper 

och utifrån vad eleverna visade på den väljer sedan läraren att planera sin undervisning. 

En fördiagnos kan på så vis vara till grund för att få tillgång till varje enskild elevs 

förkunskaper inom ett område.  

 

Många elever hade kunskapen att räkna addition med standardalgoritm. Däremot är 

standardalgoritmer inte tillförlitliga för att mäta elevernas kunskaper om 

positionsvärdet. För att enbart testa elevernas kunskaper om positionerna skulle 

eleverna då ha behövt använda sig av en annan, mer tillförlitlig, metod. Utifrån vad 

elevdiagnoserna visade har många elever svårt att subtrahera med decimaltal. Därför 

kan subtraktion med en decimal uppfattas som svårare än addition. De flesta av eleverna 

använde sig av en standardalgoritm för att subtrahera talen. Det är också svårt att veta 

om bristerna beror på elevernas svårigheter med platsvärdet eller elevernas förmåga att 

använda sig av algoritm med subtraktion på ett korrekt sätt. Det lättaste hade troligtvis 

varit om eleverna inte hade fått använda sig av algoritmer eller att de hade behövt 

redovisa flera metoder i diagnosen. Då skulle felkällan kunnat undvikas och ett annat 

resultat hade eventuellt uppstått. Hur resultatet hade sett ut om algoritmer inte hade varit 

tillåtet eller om redovisning för fler metoder hade varit ett måste kan vi inte veta men 

det är en intressant aspekt. Samtidigt får vi inte frångå att två av lärarna valde att visa 

standardalgoritm. Det gjorde de förmodligen för att ge eleverna en uträkningsmetod, 

vilket också Löwing (2006) menar kan vara betydelsefullt för eleverna. Det kan tänkas 

att lärarna valde algoritm för att lärarna själva var bekväma med metoden eller för att de 

gjorde bedömningen att eleverna lätt kunde känna igen metoden sedan tidigare.  

 
6.2.4 Sammanfattning av resultatdiskussion 

Samtliga lärare talade för att den väsentliga svårigheten för decimaltal hos eleverna 

grundas i att de inte förstår positionssystemet till fullo. Lärare i studien ansåg att det 

finns möjligheter med att nyttja elevers omgivning i undervisningen med decimaltal. 

Studien tyder även på att det kan vara fördelaktigt använda spel i undervisningen, dock 

behöver lärare bli medvetna om att spel behöver användas för olika kunskapsnivåer för 

att kunna gynna olika elever. Undersökningen visar även att det är fördelaktigt att nyttja 

tallinjen i undervisning om decimaltal. Det kan bli tydligare för eleverna om lärare 

omvandlar tallinjen till en linjal, för att lättare kunna synliggöra de olika positionerna. 
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Studien visar även att samtliga lärare i olika grader kompletterade läromedlet med sina 

egna kunskaper, vilket har visat sig vara betydelsefullt för elevers förståelse och 

inlärning. Språket har även visat sig vara en avgörande del för elevers förståelse. 

Däremot visar vår studie att majoriteten av lärarna inte nyttjade det matematiska språket 

till fullo.  

 

Elevdiagnoserna tyder på att eleverna hade goda kunskaper om det som lärarna gick 

igenom under introduktionen. När lärarna inte tog förgivet att eleverna hade tillräckliga 

förkunskaper och gick igenom allt grundligt klarade eleverna överlag uppgifterna. 

Därför är det viktigt att testa av elevernas kunskaper i eller innan en genomgång. Det 

var även svårt att tolka hur goda kunskaper eleverna hade om platsvärdet utifrån 

uträkningsuppgifterna, eftersom många räknade med standardalgoritmer. Däremot går 

det att urskilja att eleverna hade större svårigheter med subtraktion än addition. 

 

6.3 Vidare forskning 
Ett förslag för vidare forskning är att studera en lärare i flera undervisningssessioner. Då 

skulle det vara möjligt att se hur undervisningen kring området utvecklas, vilka material 

som används i fortsättningen samt hur de tillämpas i undervisningen. En annan aspekt 

hade även varit att undersöka lärares kunskaper om decimaltal genom att tilldela dem en 

diagnos, för att sedan kunna studera deras ämneskunskaper och vad de kan ha för 

påverkan för undervisningen. Det skulle även vara intressant att studera elevernas 

inlärningssätt och hur pass mycket lärarens val av undervisning påverkar elevernas 

förståelse för området. Ett förslag hade då varit att intervjua samtliga eller några av 

eleverna för att få en djupare förståelse och en förklaring till varför eleverna gjorde på 

ett visst sätt.   
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Bilagor 
 

Bilaga A, Intervjufrågor 
 

1. Berätta lite om dig själv, vem är du som lärare? Hur länge har du arbetat som 

lärare? När och var gick du din utbildning? 

 

2. Vad betyder decimaltal för dig?  

 

3. När anser du är lämpligt att börja undervisa om decimaltal? Varför? 

 

4. Vad håller ni på med i matematiken just nu? Har ni arbetat med decimaltal 

tidigare och i vilken utsträckning? 

 

5. Hur är lektionen uppbyggd? Vilka material kommer att användas?  

 

6. Hur ser din fortsatta undervisning kring decimaltal ut? 

 

7. Upplever du svårigheter med undervisning kring decimaltal och i så fall vilka är 

de och varför förekommer svårigheterna?  

 

8. Har du upplevt att elever har svårigheter med taluppfattningen kring decimaltal? 

Vad tror du i så fall att de kan bero på?  

 

9. Vilka möjligheter finns det med att undervisa om decimaltal?  

 

10. Vad kan man som lärare behöva tänka på när det kommer till undervisning om 

decimaltal? 

 

11. Vill du tillägga något som vi inte har fått fram eller något annat vi behöver veta? 

  



  
 

II 

Bilaga B, Elevdiagnos    

         Namn:  
 

 

 

1. Sätt ut följande tal på tallinjen  0,8 

0,35 

0,55 

 

 

 

 
    0         0,1         0,2        0,3        0,4         0,5        0,6         0,7        0,8         0,9          1 

 

 

 

 

 

2. Visa med pilar var tiondel och tusendel finns i talet:  3,476 

 

 

 

 

 

3. Räkna ut uppgifterna nedan och visa din uträkning: 

 

 

a. 1,63 + 0,44 = 

 

 

 

 

 

 

 

b. 8,24 – 3,98= 

 

 

 

 

 

 

 

c. 2,4 + 4,7= 

  



  
 

III 

Bilaga C, Observationsschema  
 

Skola: 

Lärare: 

Årskurs: 

Tidpunkt: 

 

Hur inleder läraren området? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka exempel använder läraren i undervisningen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka material används och hur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

IV 

 

Vilka begrepp används/ Hur pratar läraren om decimaltal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga observationer 
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Bilaga D, Brev till vårdnadshavare  
 

Hej! 

Vi är två studenter från Linneuniversitetet som går lärarutbildningen och ska nu sista 

terminen skriva ett självständigt arbete inom matematik. Syftet med arbetet är att 

undersöka hur lärare undervisa om decimaltal och hur elever i årskurs 5 tar till sig den. 

Vi vill därför observera en lektion där läraren presenterar decimaltal för ert barn. Vi 

skulle även vilja göra en diagnos i slutet av lektionen.  

 

Resultaten kommer att presenteras i vårt självständiga arbete. Det kommer inte att gå att 

läsa vilka skolor eller elever som har deltagit. De uppgifter som vi får ta del av kommer 

endast att användas för studien och kommer sedan att oskadliggöras. För att vi lättare 

ska komma ihåg vad som händer på lektionen skulle det vara av fördel om det går att 

spela in lektionen för att sedan transkribera den (skriva ner). Inspelningen koncentreras 

mestadels på läraren, men om ditt barn ställer en fråga eller en kommentar kan han/hon 

komma med. 

 

För att få göra detta behöver vi få tillstånd från er föräldrar/vårdnadshavare, eftersom ert 

barn är minderårigt. Var vänlig och fyll i ert svar nedanför och lämna det till skolan så 

snart som möjligt.  

 

Har ni några frågor få ni gärna höra av er. 

 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Jennie Olausson, jo222fm@student.lnu.se 

Ida Wangejad, iw222bk@student.lnu.se 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Jag samtycker till att mitt barn är delaktig i undersökningen. 

 

 

Jag ger inte mitt samtycke till att mitt barn är med i undersökningen. 

 

 

Elevens namn:__________________________________________________________ 

 

 

Vårdnadshavares namnteckning____________________________________________ 

 

 

Vårdnadshavares namnförtydligande________________________________________ 

  

mailto:jo222fm@student.lnu.se
mailto:iw222bk@student.lnu.se


  
 

VI 

Bilaga E, Bilder på material 
 

Positionssticka, lärare C 

 

 
Tallinje med tallappar samt tallappar för avrundning, Lärare B 

  



  
 

VII 

Bilaga F, Resultatet av elevdiagnoserna, redovisat i tabeller 
 

Elev: 

 

 

 

Uppgift 1 
Talrad, 

positionssyst

em 

Uppgift 2 
Värdet av 

decimaler 

Uppgift 3a 
Uträkning 

addition med 

två decimaler 

Uppgift 3a 
Uträkning 

subtraktion 

med två 

decimaler 

Uppgift 3c 
Uträkning 

addition med 

en decimal 

1 Rätt Fel Rätt Rätt Rätt 

2 Rätt Fel Fel Fel Fel 

3 Rätt Rätt Rätt Fel Rätt 

4 Rätt Rätt Rätt Rätt Rätt 

5 Rätt Rätt Rätt Fel Rätt 

6 Rätt Rätt Rätt Rätt Rätt 

7 Rätt Fel Rätt Fel Rätt 

8 Rätt Rätt Rätt Fel Rätt 

9 Rätt Fel Rätt Fel Rätt 

10 Fel Fel Rätt Fel Rätt 

11 Fel Fel Rätt Fel Rätt 

Antal elever 

som har rätt: 

9/11 5/11 10/11 3/11 10/11 

Tabell 1: Lärare A:s elever 

 

 

Elev: Uppgift 1 
Talrad, 

positionssyst

em 

Uppgift 2 
Värdet av 

decimaler 

Uppgift 3a 
Uträkning 

addition med 

två decimaler 

Uppgift 3b 
Uträkning 

subtraktion 

med två 

decimaler 

Uppgift 3c 
Uträkning 

addition med 

en decimal 

1 Rätt Rätt Rätt Fel Rätt 

2 Rätt Rätt Rätt Rätt Rätt 

3 Rätt Rätt Rätt Rätt Rätt 

4 Rätt Rätt Rätt Rätt Rätt 

5 Rätt Rätt Rätt Rätt Rätt 

6 Rätt Fel Rätt Fel Rätt 

7 Rätt Rätt Rätt Rätt Rätt 

Antal elever 

som har rätt: 

7/7 6/7 7/7 5/7 7/7 

Tabell 2: Lärare B:s elever 

 

Elev: Uppgift 1 
Talrad, 

positionssyst

em 

Uppgift 2 
Värdet av 

decimaler 

Uppgift 3a 
Uträkning 

addition med 

två decimaler 

Uppgift 3b 
Uträkning 

subtraktion 

med två 

decimaler 

Uppgift 3c 
Uträkning 

addition med 

en decimal 

1 Rätt Rätt Rätt Rätt Rätt 

2 Rätt Rätt Rätt Rätt Rätt 

3 Rätt Rätt Rätt Fel Rätt 

4 Rätt Rätt Rätt Rätt Rätt 

5 Fel Rätt Rätt Fel Rätt 

6 Rätt Fel Rätt Fel Fel 

7 Rätt Rätt Rätt Fel Rätt 

8 Rätt Rätt Rätt Rätt Rätt 



  
 

VIII 

9 Rätt Rätt Rätt Rätt Rätt 

10 Rätt Fel Rätt Rätt Rätt 

11 Rätt Fel Fel Fel Fel 

12 Rätt Rätt Rätt Rätt Rätt 

13  Rätt Rätt Rätt Fel Rätt 

14 Rätt Rätt Rätt Rätt Rätt 

15 Rätt Rätt Rätt Rätt Rätt 

Antal elever 

som har rätt: 

14/15 12/15 14/15 9/15 13/15 

Tabell 3: Lärare C:s elever 
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