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Decimaltal är ett område inom matematik som har stor betydelse för elever i grundskolans 

mellanstadium. Förståelse för decimaltal bygger grund för vidare kunskaper inom andra 

matematiska områden såsom tal i procent- och bråkform. Denna studie belyser vilka svårigheter 

och missuppfattningar som uppstår hos elever när de möter decimaltal och hur undervisning 

kan utformas om decimaltal för att elever ska utveckla förståelse. Vanliga konkreta material 

som används vid undervisning om decimaltal är meterlinjalen och pengar. Materialen används 

för att konkretisera och synliggöra decimaltal. Elever behöver skapa förståelse för tals 

platsvärden för att kunna identifiera tals storlek. De möter decimaltal både i skolan och i olika 

vardagssammanhang. Förståelse för decimaltal kan skapas genom kontextbaserade uppgifter 

som eleverna kan relatera till. Utgår undervisningen från ett vardagligt perspektiv kan intresset 

för matematiken öka och det kan leda till att elever tillämpar kunskaperna i vardagliga 

sammanhang. Forskningen som används i litteraturanalysen beskriver elevers svårigheter och 

missuppfattningar för decimaltal. Resultatet visar att både svårigheter och missuppfattningar 

för decimaltal leder till felaktiga svar. Dessutom visar resultatet att användning av konkret 

material kan leda till att elever utvecklar förståelse för decimaltal. 

 

Sökord: decimaltal, matematikundervisning, förståelse, missuppfattningar, svårigheter, 

konkretisering av decimaltal 
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1 Inledning 
 
Matematik är ett utmanande ämne som väcker många känslor hos elever. Känslorna som kan 

väckas kan både vara lockande och skrämmande (Björklund & Grevholm, 2014, s. 27). 

Samtliga elever möter missuppfattningar och svårigheter inom matematik, men majoriteten vill 

utveckla sitt matematikkunnande. Vissa elever möter svårigheter och missuppfattningar oftare, 

vissa mer sällan (McIntosh, 2008, s. 3). 

Det finns utmaningar i att lära sig det decimala systemet och som lärare är det viktigt att vara 

uppmärksam på elevers svårigheter och missuppfattningar (McIntosh, 2008, s. 40). 

Anledningen till varför vi väljer att undersöka ämnesområdet decimaltal, beror på att vi under 

våra verksamhetsförlagda utbildningar (VFU), sett att elever har svårigheter att förstå 

decimaltal. Ett vanligt förekommande sätt hur decimaltal undervisas om, är genom 

enhetsomvandlingar. Vi har sett att elever har svårt att genomföra enhetsomvandlingar som 

innefattar decimaltal. Utöver det kan elever ha svårigheter att uppfatta och jämföra storlek på 

olika decimaltal. Vi vill ta reda på vad det kan bero på. Därför är litteraturanalysen riktad mot 

elevers svårigheter och kända missuppfattningar för dessa.  

Är det inte självklart att elever vet att 0,5 är större än 0,33? Vi har fått erfara, att så är inte fallet. 

Vi vill därför utforska hur forskning beskriver vad denna missuppfattning kan bero på. Det är 

enligt oss väsentligt att lärare känner till skillnaden mellan svårigheter och missuppfattningar 

hos elever inom området decimaltal. Det är viktigt att lärare besitter de ämneskunskaper som 

krävs för att undervisa om decimaltal för att elever ska utvecklas i sitt lärande (Löwing, 2008, 

s. 21). När elever introduceras för grundläggande matematik behandlas ental. När elevers 

lärande om ental har inletts, övergår undervisningen sedan till tiotal, hundratal, och så vidare. 

Enligt Löwing (2008, s. 21) ägnas ett stort arbete om förståelsen för heltal, däremot ägnas inte 

motsvarande tid vid lärande om decimaltal. För att bli så bra lärare som möjligt, tror vi, att det 

är viktigt att ta reda på vilken undervisning som kan bidra till elevers kunskapsutveckling inom 

området decimaltal.  
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2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna litteraturanalys är att undersöka hur matematikdidaktisk forskning beskriver 

svårigheter vid lärande av decimaltal för elever i grundskolans mellanstadium samt hur 

undervisning kan möjliggöra elevers förståelse för decimaltal. Detta syfte vill vi uppfylla 

genom att besvara följande frågeställningar.   

 

• Vilka svårigheter kan elever möta med decimaltal? 

• Vilka vanliga missuppfattningar kan elever ha vid tolkning av decimaltal? 

• Hur kan decimaltal konkretiseras i undervisningen för att utveckla elevers förståelse?  
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3 Bakgrund 

3.1 Historik  

Under 1800-talets slut bestämdes det att Sverige skulle använda sig av tiobassystem när det 

kom till mätning av längd (meter), vikt (kilo) samt riksdalern sedermera kronan (kr). 

Grundenheten för tid (sekunden) fick behålla sextiobassystemet som härstammar från 

sumererna. Uppdelningen av sekunden ändrades däremot till tiondelar och hundradelar och så 

vidare (Löwing, 2008, s. 241). Decimaltal är ett modernare sätt att uttrycka andelar på. Bråk 

var det dominerande sättet att uttrycka andelar av en kvantitet eller mängd ända fram till 1800-

talet (McIntosh, 2008, s. 27, Löwing, 2008, s. 241). Längdenheten fot bestod av tolv tum, där 

en tum motsvarar 2,54 i dagens centimeter. År 1855 beslutades det att den svenska riksdalern, 

som sedermera bytte namn till svensk krona, skulle delas upp i 100 ören. En svensk riksdaler 

motsvarade då 48 skilling. Några decennier senare, 1889, införde Sverige metersystemet där 

grundenheten, meter, delades upp i 10 decimeter och 100 centimeter och så vidare. 

Grundenheten för vikt fick också en ny uppdelning, 1 kilogram delades upp i 10 hektogram och 

1000 gram (Löwing, 2008, s. 241).  

3.2 Decimaltecknet - komma, punkt eller kolon?  

Decimaltecknets uppkomst kan härledas till boktryckarkonsten. Decimaltecknet fick under 

denna tid två olika inriktningar där den italienska och franska kulturen använde tecknet komma 

(,), medan den anglosaxiska kulturen använde sig av punkten (.) (Björklund & Grevholm, 2014, 

s. 97). Denna skillnad lever kvar än idag och McIntosh (2008, s. 39) beskriver att användningen 

av decimaltecknet i Sverige är inkonsekvent. Vid vissa tillfällen används ett kommatecken (,) 

och vid andra tillfällen används en decimalpunkt (.). Dessutom kan decimaltecknet i vissa 

sammanhang markeras med ett kolon (:). Enligt Löwing (2008, s. 244) är kommatecknet (,) det 

vanligast förekommande decimaltecknet i Sverige. Vid vissa tillfällen, till exempel vid 

kontoutdrag förekommer decimalpunkten (.). Däremot uttrycks priser med ett kolon (:) och det 

kan tolkas som att kronor och ören skiljs åt (McIntosh, 2008, s. 39). Decimaltecknet kan 

uppfattas som en markering för mittpunkten och således misstolkas. Talen intill decimaltecknet 

kan uppfattas som var sina heltal, exempelvis 23,52 kan uppfattas som 23 och 52. Det kan leda 

till svårigheter då barn redan innan de börjar skolan kan komma i kontakt med decimaltal 

(McIntosh, 2008, s. 40).  
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3.3 Decimala positionssystemet 

Det moderna talsystemet som används i världen bygger, enligt Björklund och Grevholm (2014, 

s. 101), på tio olika symboler. Symbolerna (0–9) bygger tillsammans det decimala 

positionssystemet med talbasen tio. Ordet decima härstammar från latinska språket och betyder 

tiondel. Ordet har använts för att benämna olika enheter såsom decimeter och deciliter. Decima 

kan också översättas till ”var tionde”. Positionssystemet fungerar genom att varje siffra får sitt 

värde multiplicerat med tio för varje position den flyttas åt vänster. Motsatsen blir att talet blir 

dividerat med tio för varje position till höger. Varje position har olika platsvärden och 

positionen till höger om entalet benämns som första decimalen. Första decimalen, tiondelen 

(0,1), har ett platsvärde som är tio gånger mindre än entalet (1). Andra decimalen, hundradelen 

(0,01), placeras till höger om första decimalen och har ett platsvärde som är hundra gånger 

mindre än entalet. På så vis fungerar det decimala positionssystemet och kan utökas i all 

oändlighet. Med systemet kan obegränsat stora tal och obegränsat små tal uttryckas (Björklund 

& Grevholm, 2014, s. 101). 

3.4 Elever upptäcker tal i decimalform 

När elever arbetar med linjal, beskriver Malmer (2002, s. 130) att elever kan få syn på att det 

finns markeringar mellan 0 och 1. Hon poängterar att det är ett utmärkt tillfälle att börja tala 

om tal i decimalform. Meterlinjalen är det bästa hjälpmedlet vid introduktion av tal i 

decimalform framhåller Malmer (2002, s. 130). De olika längdenheterna deci-meter, centi-

meter och milli-meter motsvarar tion-del, hundra-del och tusen-del och utgår från att metern är 

en hel. Inlärning av prefixens betydelse kan hjälpa elever att utveckla förståelse för tal i 

decimalform (Malmer, 2002, s. 130). Positionstabellen (Tabell 1) kan vara ett hjälpmedel för 

elever att tydliggöra tals platsvärden. Med positionstabellen kan elever själva skriva in tal i 

tabellen på dess korrekta position. I varje ruta får endast ett tal skrivas in. Talet 23,52 

exemplifieras i hur det ska skrivas in i tabellen och hur det ska tolkas: 2 tiotal (20), 3 ental (3), 

5 tiondelar (0,5) och 2 hundradelar (0,02). Genom att synliggöra talens platsvärden kan det leda 

till att elever utvecklar förståelse för både heltal och decimalers värden (Malmer, 2002, s. 130).  

 

Tabell 1: Tabell som kan synliggöra tals platssvärden. 
KILO 

(tusen) 

tusental 

HEKTO 

(hundra) 

hundratal 

DEKA 

(tio) 

tiotal 

ETT 

 

ental 

 

 

, 

DECI 

 

tiondel 

CENTI 

 

hundradel 

MILLI 

 

tusendel 

  2 3 , 5 2  
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3.5 Grundläggande principer för tal i decimalform 

Det är effektivt att använda decimaltal när tal ska uttryckas med så få siffror som möjligt. Med 

hjälp av decimaltal och potenser, går det att röra sig mellan universums yttersta gränser och 

uttrycka atomers inre massa. Däremot är det omöjligt att exempelvis uttrycka bråket en 

tredjedel med ändligt antal decimaler. De grundläggande principerna för tal i decimalform 

sammanfattar McIntosh (2008, s. 39) med fyra principer. Den första principen för tal i 

decimalform är att samtliga siffror, både till höger och till vänster om decimaltecknet, utgör ett 

enda tal. Den andra principen är att ett tals mittpunkt alltid är entalet. Entalets position markeras 

med ett decimaltecken till höger om entalet. Den tredje principen är att värdet minskar tiofalt 

för varje position till höger och ökar tiofalt för varje position till vänster. Den fjärde principen 

för tal i decimalfrom innebär att nollan eller nollor används, om det är nödvändigt, för att 

markera första gällande siffra i ett tal, exempelvis 0,005 (McIntosh, 2008, s. 39).  

3.6 Svårigheter och missuppfattningar 

3.6.1 Skillnaden mellan svårigheter och missuppfattningar 
 
Inledningsvis ska skillnaden mellan svårigheter och missuppfattningar redas ut. Både 

svårigheter och missuppfattningar kan leda till inkorrekta svar och kan därför tolkas som 

ekvivalenta. En felberäkning kan orsakas av en missuppfattning, som kan vara en brist på 

kunskap och felaktig tillämpning av matematiska regler. Svårigheter kan exempelvis bero på 

att elever har lässvårigheter som bidrar till att elever har svårt att tolka frågor som ställs eller 

brist på kunskap om tal (Mohyuddin & Khalil, 2016, s. 135). McIntoshs (2008, s. 3) generella 

ståndpunkter kring svårigheter och missuppfattningar beskrivs som att svårigheter kan bero på 

brister i begreppsförståelse och missuppfattningar kan grunda sig i bristande erfarenheter eller 

otillräcklig undervisning. Det finns olika missuppfattningar om decimaltal beskriver Löwing 

(2008, s. 229). Hon anser att lärare i dagens skola tar decimaltalen för givna i deras undervisning 

och ägnar alltför lite tid åt att undervisa om decimaltalens egenskaper. När elever arbetar med 

decimaltal kan missuppfattningar uppstå och dessa missuppfattningar för decimaltal kan bli 

bestående och vara livet ut (McIntosh, 2008, s. 40).  

3.6.2 Hur svårigheter och missuppfattningar kan uppstå 
 
Att använda ett adekvat språk, som underlättar för elevers förståelse för decimaltal, kan enligt 

Löwing (2008, s. 232) vara viktigt. Hon menar att det kan gynna undervisningen om lärare 

använder ett korrekt språkbruk för hur decimaltal uttrycks. Hon anser dessutom att tal ska 

utläsas med noggrannhet, exempelvis ska 2,25 utläsas som två hela och tjugofem hundradelar 
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eller två hela, två tiondelar och fem hundradelar. Vardagsspråket är inte lika korrekt och därför 

kan vardagsspråket leda till missuppfattningar. Elever kan uppfatta 2,25 större än 2,5, då 2,25 

i vardagsspråk utläses som två komma tjugofem och 25 är större än 5 (Löwing, 2008, s. 232).  

Hur tal i decimalform behandlas i vardagssammanhang är enligt McIntosh (2008, s. 40), en 

orsak som leder till missuppfattningar. Pengar och måttangivelser i vardagen används inte med 

noggrannhet, utan i stor utsträckning avrundas de till heltal. Dessa avrundningar kan bidra till 

missuppfattningar för decimaltal (McIntosh, 2008, s.40). En anledning till vanliga 

missuppfattningar är undervisningen enligt Löwing (2008, s. 232). Tal i decimalform 

introduceras relativt tidigt i en kontext associerad till kronor och ören, meter och centimeter. 

När elever adderar två termer, 1,25 meter och 2,45 meter anser Löwing (2008, s. 232) att 

eleverna inte räknar med tal i decimalform utan de arbetar med två olika enheter, meter och 

centimeter, var för sig. Det leder till att eleverna utvecklar en begränsad förståelse för hur 

decimaltal är uppbyggda.  

3.7 Styrdokument 

Området decimaltal hör samman med taluppfattning och tals användning i det centrala 

innehållet. Matematikundervisningen i mellanstadiet ska innehålla samtliga delar från det 

centrala innehållet. I området decimaltal ska elever få möjlighet att arbeta med rationella tal 

och deras egenskaper. Dessutom ska de arbeta med positionssystemet för tal i decimalform. 

Elever ska utveckla förståelse för tal i decimalform relaterat till vardagliga situationer. Därför 

ska undervisningen innehålla moment där eleverna lär sig att använda varierade metoder för att 

göra beräkningar med enkla tal i decimalform i en kontext från vardagliga situationer. I det 

centrala innehållet nämns även att elever ska få möta tal i procentform och se sambandet mellan 

tal i bråk- och decimalform (Skolverket, 2019, s. 56). God förståelse för decimaltal leder till att 

kommande undervisning underlättas inom andra matematiska områden. Elever ska utvecklas 

och känna förtrogenhet till sin kunskap samt kunna tolka vardagliga och matematiska 

situationer (Skolverket, 2019, s. 54).  

I kommentarmaterialet inom matematik från Skolverket (2017, s. 12) tas taluppfattning upp 

som centralt för fortsatt kunskapsutveckling. Taluppfattning handlar om förståelse för tals 

betydelse samt tals storlek, där området decimaltal innefattas. Elever i grundskolan ska 

undervisas om tal i decimalform och deras användning i vardagen. Vid vardagliga situationer 

såsom vid inköp eller mätning av sträckor kan elever stifta bekantskap med tal i decimalform. 
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Om elever möter decimaltal i vardagliga situationer ökar deras förståelse för dessa (Skolverket, 

2017, s. 12).  

För att elever ska uppnå kunskapskravet E i slutet av årskurs 6, ska de enligt kunskapskraven 

kunna använda strategier och metoder för att lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i 

huvudsak fungerande sätt. Elever ska dessutom på ett i huvudsak fungerande sätt kunna föra 

enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultats rimlighet i förhållande till 

problemsituationen. Elever ska kunna beskriva olika begrepp och föra enkla resonemang kring 

hur begrepp relaterar till varandra, exempelvis hur ental, tiondel, hundradel relaterar till 

varandra på ett i huvudsak fungerande sätt. Elever ska kunna lösa rutinuppgifter inom aritmetik 

och genomföra beräkningar genom viss anpassning till sammanhanget. För att elever ska kunna 

uppnå betyget E i slutet av årskurs 6 behöver de till sist kunna föra och följa matematiska 

resonemang. Det kan genomföras genom samtal, diskussion och redovisningar för matematiska 

resonemang som till viss del bidrar till att dialogen förs framåt. (Skolverket, 2019, s. 60f). 
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4 Metod 

4.1 Forskningens betydelse 

Det är viktigt att det utförs forskningsöversikter enligt Nilholm (2017, s. 15ff) för att undersöka 

den befintliga kunskapen som är behandlad inom ett ämne. Vid nya forskningsöversikter är 

risken stor att resultaten redan är bekanta. En lärares undervisning ska vara evidensbaserad. Det 

vill säga att evidensbaserad undervisning ska ha sin grund i vetenskaplig forskning och i 

politikers beslut (Nilholm, 2017, s. 15ff).  

4.2 Litteratursökning 

De sökmotorer som vi tyckte gav flest relevanta träffar var Education Resources Information 

Center (ERIC EBSCO) samt Google Scholar. I databasen ERIC finns tidskrifter, 

doktorsavhandlingar, artiklar och konferensmaterial som alla har en kontext inom pedagogiken. 

Google Scholar är en citeringsdatabas som söktjänstföretaget Google tillhandahåller. Andra 

sökmotorer vi använde oss av, men inte i samma utsträckning, var SwePub och Primo. SwePub 

är en databas där svenska vetenskapliga publikationer publiceras. Primo är Jönköping 

Universitys (JU) egna databas där publikationer i både tryckt och elektronisk form finns att 

tillgå.  

Det tog tid att söka och finna relevanta artiklar som beskrev vårt valda uppsatsämne. När 

sökningen väl gav resultat utförde vi en kedjesökning. I en kedjesökning granskas varifrån 

författaren av artikeln fått sin information, för att sedan lotsas vidare till andra källor. Genom 

kedjesökningar kan dessutom ytterligare forskning upptäckas i referenslistan. 

För att finna relevant forskning kring ett ämne är det av värde att sökorden är noggrant utvalda. 

Första sökningen efter artiklar som utfördes var fraction in mathematics. Vilket gav 

oöverskådligt antal träffar. Därför behövde vi specificera sökningen så att artiklarna behandlade 

svårigheter och missuppfattningar för decimaltal som vi eftersökte. Vi lade till och varierade 

sökord såsom misconception, number, teach, error, pitfall, ”primary school” och ”longer is 

larger” för att finna relevanta artiklar. För att finna artiklar som konkretiserar decimaltal 

användes sökord såsom money, measure, measurement, metric, teach och concrete. För att så 

brett som möjligt söka information, använde vi oss av asterisken ”*” som inom 

informationssökning benämns trunkering. Trunkering används för att inkludera samtliga 

ändelser till sökordet. Ett exempel på ett ord vi valde att trunkera var meas*, för att inkludera 

ändelser såsom measure och measurement.  För att få fram relevanta träffar på artiklar insåg vi 

att det är bra att ha ett brett vokabulär och använda synonymer till nyckelord. Dessutom blev 
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antalet träffar i sökningarna varierande beroende på vilka av de samordnande konjunktionerna 

”AND” och ”OR” vi valde att använda i sökningen. Vi valde att använda oss av frassökningar 

för att sammanfoga ord såsom elementary och school till elementary school för att inte få träffar 

på orden i olika kontexter. För att avgränsa resultaten av sökningarna till endast granskad 

forskning, markerades rutan peer reviewed. Att forskningen är peer reviewed innebär att andra 

forskare har granskat materialet för att säkerställa att det som är skrivet är sanningsenligt och 

grundar sig i forskning.  

Tabell 2 är ett exempel på hur vi gick tillväga i databasen ERIC. I varje steg synliggörs vilka 

sökord vi använde oss av för att gå från 3158 träffar till att slutligen få 42 träffar. Utifrån de 42 

träffarna användes tre artiklar i litteraturanalysen. Figuren visar ett exempel på hur sökningen 

ändrades för att få fram betydelsefull forskning till litteraturanalysen.  

Tabell 2: Exempel på en sökning i databasen ERIC 

Sökord och antal träffar Förklaringar till stegen 

Fractions in mathematics - 3158 träffar 
I första steget ville vi skapa oss en överblick över 

vårt område, decimaltal. 

Fraction* AND mathematics AND primary 

school - 317 träffar 

I andra steget anpassades sökningen med 

relevanta ord inom området. Efter att vi 

överskådat forskningen insåg vi att fractions 

betyder bråkform, och inte decimalform som vi 

först antog. 

Decimal AND mathematics AND primary school 

- 86 träffar 
I tredje steget ändrades ordet fraction till decimal. 

Decimal* AND number* AND misconception*  

- 51 träffar 

I fjärde steget anpassades sökorden mer till vårt 

valda ämne som är missuppfattningar och 

svårigheter för decimaltal. 

Decimal* AND number* AND misconception* 

AND teach* - 42 träffar 

I femte steget lade vi till ordet teach för att få 

resultat som handlar om matematikundervisning. 
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När vi fick fram 42 artiklar lästes artiklarnas titlar. Om en titel verkade överensstämma med vårt 

uppsatsämne och frågeställningar lästes artikelns abstract. Vi läste inte samtliga 42 artiklar, men 

vissa artiklar vi fann gav oss den information vi eftersökte. 

Vi fann en särskild betydelsefull artikel som vi genomförde kedjesökningar ifrån, artikeln ”Pre-

Service Middle School Mathematics Teachers´ Understanding of Students´ Knowledge: Location of 

Decimal Numbers on a Number Line”, skriven av Girit och Akyuz. Varför vi genomförde 

kedjesökningar härifrån berodde på att den information vi fann relevant i artikeln refererades från 

andra studier. 

Utöver Girit och Akyuz artikel fann vi ytterligare två artiklar som vi använde oss utav i 

litteraturanalysen. De artiklarnas författare var Roche samt Mohyddin och Khalil. 

 

4.2.1 Urval - inklusion och exklusion 
 
För att göra ett urval bland artiklarna lästes deras abstract. Dessutom utfördes sökningar efter 

relevanta ord i artiklarna för att effektivisera läsningen. En anledning till att söka efter relevanta 

ord var för att säkerställa att forskningen berörde decimaltal och inte andra områden inom 

matematiken. Vi inkluderade de artiklar som behandlade decimaltal och beskrev de utifrån våra 

frågeställningar. Exempel på forskningsområden vi exkluderade var artiklar som behandlade 

svårigheter för decimaltal associerad till bråk och procent, eftersom det finns samband mellan 

områdena. För att hålla oss till ämnet ansåg vi att vi inte kunde inkludera samtliga områden, för 

att arbetet inte skulle bli för omfattande. Om vi fann forskning som behandlade decimaltal 

innebar inte det att vi ansåg att artikeln var relevant för vårt arbete. Artiklarna behövde granskas 

noggrant så att innehållet hade det perspektiv på decimaltal som överensstämde med vårt 

ämnesområde. Om artiklar behandlade lärarens roll i undervisningen om decimaltal, valde vi 

att exkluderade artiklarna. Anledningen till att vi exkluderade artiklarna var för att vi inte tänkt 

behandla lärarperspektivet i uppsatsen, utan elevperspektivet. Vi inkluderade forskning från 

1980-talet fram till nutid. I analysen användes forskning från andra länder än Sverige. Det 

innebar att forskningen härstammade från andra kulturer, vilket gynnade vår litteraturanalys 

snarare än missgynnade. 
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4.3 Materialanalys 
 
För att göra en analys behövde först information samlas in. För att skapa en struktur över den 

insamlade informationen granskades och sorterades artiklarna i (Bilaga 1). De sammanfattades 

och sorterades efter årtal i vår materialanalys. Artiklarna vi använde oss av var från olika delar 

av världen med andra kulturer. Vi valde att sortera artiklarna med hänsyn till författare, titel, 

publikationsår, publikationsland, sökmotor, sökord, kedjesökning samt resultat. Denna 

sortering tyckte vi var intressant för att den gav både en historisk och en geografisk dimension 

av litteraturanalysen. Missuppfattningar för decimaltal behandlades i flera av artiklarna vi 

valde. Forskarna bakom artiklarna kategoriserade missuppfattningarna i olika grupper. 

Forskarnas syn på missuppfattningar var att de beskrevs på liknande sätt, men benämndes olika. 

I några artiklar beskrevs språkbruket som en anledning till elevers svårigheter, medan andra 

artiklar inte nämnde språkbruket som en svårighet. Konkret material beskrevs som en tillgång 

i undervisningen som kunde gynna elevers lärande om decimaltal. Att använda konkret material 

och arbeta med konkretiseringar förespråkades av forskarna. I litterarutsökningarna har 

litteraturanalysens syfte och frågeställningar funnits med i beaktning för att materialet skulle 

behandla elevers svårigheter och missuppfattningar. Dessutom togs i beaktning hur decimaltal 

kunde konkretiseras i undervisningen för att motverka dessa.  

 

Tabell 3: Översikt över inkluderat material 

Författare År Publikationstyp Titel 

Kidder, F 1980 Tidskriftsartikel Ditton's Dilemma, or What To Do 

About Decimals.  

Bell, A., Swan, M., & 

Taylor, G. 

1981 Tidskriftsartikel Choice of operation in verbal 

problems with decimal numbers. 

Sackur-Grisvard, C., & 

Leonard, F. 

1985 Tidskriftsartikel Intermediate cognitive organization 

in the process of learning a 

mathematical concept: The order of 

positive decimal numbers. 

Carraher, T. 

N., Sowder, J., Sowder, 

L., & Analúcia Dias, S. 

1988 Tidskriftsartikel Using Money to Teach about the 

Decimal System. 
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Resnick, L. B., Nesher, 

P., Leonard, F., 

Magone, M., Omanson, 

S., & Peled, I. 

1989 Tidskriftsartikel Conceptual basis of arithmetic 

errors: The case of decimal 

fractions. 

Barnett, C., 

Goldenstein, D. & 

Jackson, B. 

1994 Bok Fractions, decimals, ratios, and 

percents: hard to teach and hard to 

learn? 

Steinle, V., & Stacey, 

K. 

1998 Tidskriftsartikel The incidence of misconceptions of 

decimal notation amongst students 

in grades 5 to 10. 

Steinle, V. 2004 Kapitel i antalogi Detection and remediation of 

decimal misconceptions. 

Roche, A. 2005 Forskningsöversikt Longer is larger: Or is it? 

Pramudiani, P., 

Zulkardi, Z., Hartono, 

Y., & Amerom, B. van. 

2011 Tidskriftsartikel A concrete situation for learning 

decimals. 

Mårtensson, P. 2015 Doktorsavhandling Att få syn på avgörande skillnader. 

Lärares kunskap om lärandeobjektet. 

Wright, V., & 

Tjorpatzis, J. 

2015 Tidskriftsartikel What’s the point? A unit of work on 

decimals with Year three students. 

Jameson, E. 2016 Forskningsöversikt Use of Money as a Decimal 

Representation: A Review. 

Mohyddin, R.G. & 

Khalil, U. 

2016 Tidskriftsartikel Misconceptions of student in 

learning mathematics at primary 

level. 
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5 Resultat  
5.1 Svårigheter för decimaltal 
 
I en undersökning av Mårtensson (2015, s. 18f), med syfte att behandla frågor relaterade till 

lärares kunskapsutveckling, som har sin verksamhet i årskurserna 7–9 analyserades elevers 

kunskaper om heltal och decimaltal. Forskaren beskriver att eleverna hade rika kunskaper kring 

heltal från sina tidigare skolår. Vad eleverna däremot saknade var erfarenheter av decimaltal. 

För att eleverna skulle skapa förståelse för decimaltal, var de tvungna att kunna dra paralleller 

från kunskaperna de besitter inom heltal för att förstå det unika med decimaltal (Mårtensson, 

2015, s. 45).  

Forskarna Sackur-Grisvard och Leonard (1985, s.160ff) har studerat 227 franska elever som 

jämförde olika decimaltal. Forskarna formulerade fyra olika steg som beskriver var eleverna är 

i sitt utvecklande av förståelse för decimaltal. I varje steg kan olika svårigheter uppstå, beroende 

på hur elever uppfattar decimaltal. Det första steget, steg 0, innebär en tillämpning av regeln 

the rule of length, exempelvis 4,281 blir 4281. Denna svårighet innebär att elever ignorerar och 

inte visar någon hänsyn till decimaltecknet. När elever begriper sig på innebörden av 

decimaltecknet anses de ha övergått till steg 1. I det steget avläser elever decimaltal i sektioner 

som om de vore heltal, exempelvis 12,34 utläses som tolv komma trettiofyra. För att elever ska 

anses ha uppnått steg 2 i lärprocessen ska de ha förståelse för positionssystemet. De måste förstå 

att, för varje position åt höger i positionssystemet minskar värdet tiofalt och åt vänster ökar 

värdet tiofalt. Elever förstår dessutom att ju längre en siffra är åt höger från decimaltecknet, 

desto mindre värde har den. Det sista steget, steg 3, i lärprocessen innebär att elever har lärt sig 

samtliga steg och insett att en nolla längst till höger inte påverkar värdet. Detsamma gäller heltal 

om en nolla står längst till vänster, då sker heller ingen värdeförändring (Sackur-Grisvard & 

Leonard, 1985, s. 160). 

5.2 Språket, ett verktyg mot svårigheter 

Språkbruket i ett klassrum har betydelse. Hur decimaltal benämns påverkar elevers förståelse 

för tals värde. Att utläsa decimaltalet 0,5 som noll komma fem kan leda till att elever uppfattar 

femman som ett heltal (Mårtensson, 2015, s. 115). Ett korrekt språkbruk i klassrummet hjälper 

elever att förstå vilket tal läraren talar om. Om språket är tydligt kan elever uppfatta om läraren 

talar om heltalet (5) eller decimaltalet (0,5) (Steinle, 2004, s. 469). För att utveckla elevers 

förståelse för decimaltalens värde bör talet utläsas som fem tiondelar, vilket tydliggör att talet 

är en del av en helhet (Mårtensson, 2015, s. 115; Steinle. 2004, s. 469). Forskaren Roche (2005, 
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s. 16) förespråkar användningen av Fractional language, vilket innebär att decimaltal utläses 

utifrån minsta beståndsdelen. Exempelvis ska decimaltalet 2,75 utläsas som två hela och 

sjuttiofem hundradelar. Förändrar både lärare och elever sitt språkbruk kring decimaltal kan 

elevers förståelse utvecklas. Däremot är det svårt att genomföra en förändring från ett vardagligt 

språkbruk till ett adekvat språkbruk i undervisningen, framhäver Mårtensson (2015, s. 115).  

I Roches (2005, s. 12) undersökning, som genomfördes med 48 elever i årskurserna 3–6, skulle 

eleverna storleksordna tolv olika decimaltal. Forskaren insåg att eleverna använde sig av två 

framgångsrika strategier för att storleksordna decimaltalen. Med hjälp av förståelsen för 

decimaltal kunde elever effektivt använda sig av en språklig strategi och ett språkligt tankesätt 

för att jämföra decimaltal. Den ena språkliga strategin som Roche (2005, s. 12) upptäckte var 

när två decimaltal skulle jämföras där ett av talen bestod av en decimal mindre, då kunde en 

nolla placeras längst till höger för att göra antalet decimaler likvärdiga. Decimaltalen kan då 

jämföras genom att se dem som heltal, exempelvis 0,37 och 0,217 sågs som 0,370 och 0,217 

(Roche, 2005, s. 12). Med den andra språkliga strategin kunde eleverna med hjälp av förståelsen 

för decimaltal jämföra talen och se dem som sitt faktiska värde. Ett exempel på det är talen 0,3 

och 0,567. Eleverna visste att 0,3 var mindre än hälften och att 0,567 var mer än hälften. 

Eleverna som använde det tankesättet kunde storleksordna decimaltalen med säkerhet (Roche, 

2005, s. 12). I en annan undersökning av Resnick, Nesher, Leonard, Magone, Omanson och 

Peleds (1989, s. 17), där 113 elever deltog, kom forskarna fram till ett liknande resultat. 

Eleverna använde samma strategi när de jämförde och storleksordnade decimaltal. I 

undersökningen skulle eleverna storleksordna decimaltalen 0,5 och 0,36. Då använde de sig av 

tankesättet att 0,5 var det samma som en halv och 0,36 var mindre än en halv (Resnick et al., 

1989, s. 17).  

En annan språklig strategi som Resnick et al., (1989, s. 12) beskriver i sin forskning är att 

decimaltal ska utläsas utifrån siffran i sista positionen. Decimaltal, precis som heltal ska utläsas 

som en helhet. Heltalet 2674 utläses som tvåtusen-sexhundra-sjuttio-fyra. Decimaltalet 0,374 

ska också utläsas som en helhet där positionsvärdet av sista siffran blir avgörande. Fyran i talet 

0,374 är tusendelar (0,004) och därför ska talet utläsas som trehundra-sjuttio-fyra tusendelar. 

Forskarna ser dock problem med den här strategin då benämningsprocessen kan förvirra elever 

då de kan tolka delar av talet som heltal. Dessutom är strategin svår att tillämpa när decimaltal 

skall jämföras med varandra om talen varierar i antal decimaler, exempelvis 0,374 och 0,8. 
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5.3 Missuppfattningar för decimaltal 

Det finns olika slags missuppfattningar enligt Steinle och Stacey (1998 s. 548), när det kommer 

till förståelsen för decimaltal. Det är väl dokumenterat att elever genom samtliga årskurser såväl 

som vuxna har missuppfattningar för decimaltals betydelse (Steinle & Stacey, 1998, s. 548). I 

skolan lär sig elever oftast reglerna för hur uträkningar med decimaltal genomförs. När de 

behärskar reglerna genomförs beräkningar med decimaltal som om de vore heltal. Detta leder 

till att fokus inte hamnar på området decimaltal, utan området heltal (Sackur-Grisvard & 

Leonard, 1985, s. 158). Steinle och Stacey (1998, s. 548f) anser att det går att kategorisera 

missuppfattningar för decimaltal på olika sätt. I deras tidigare forskning genomfördes 

undersökningar och utifrån resultatet från forskningen valde de att kategorisera elevers 

missuppfattningar vid jämförelser av decimaltal i tre olika kategorier. Den första kategorin 

benämner forskarna som Longer is larger. Deras beskrivning av denna missuppfattning är att 

elever vid jämförelser av två decimaltal anser att talet med flest decimaler är störst (Steinle & 

Stacey, 1998, s. 548f). Denna missuppfattning har beskrivits av Resnick et al., (1989, s. 20f) 

som Whole number rule, där elever använder sig av sin kunskap om heltal och överför det till 

decimaltal. Den andra kategorin benämner Steinle och Stacey (1998, s. 548f) som Shorter is 

larger. Elever som tillhör denna kategori har lärt sig betydelsen av platsvärdet för decimaler. 

Eleverna vet att en tiondel är större än en hundradel och därför generaliserar att oavsett vilket 

tal som endast innehåller tiondelar är större än tal som innehåller hundradelar (Steinle & Stacey, 

1998, s. 549f). Motsvarigheten till kategorin Shorter is larger är Resnicks et al., (1989, s. 21f) 

regel Fraction rule, där elever använder sig av tidigare kunskaper om bråkdelar och decimalers 

platsvärde. Denna missuppfattning innebär att elever endast ser tal till dess bråkstorlek och 

utgår från att tiondelar är störst, exempelvis 0,2 är större än 0,551, då talet 0,2 tolkas som 2 

tiondelar och talet 0,551 tolkas som 551 tusendelar (Resnicks et al., (1989, s. 21f). Den tredje 

och sista kategorin som Steinle och Stacey (1998, s. 550f) benämner Apperant-expert behavior, 

innefattar elever som på korrekt sätt jämför decimaltal samt elever som känner till och följer de 

regler som gäller vid jämförelser av decimaltal, men saknar förståelse för reglerna. De kan till 

exempel jämföra decimaltal, siffra för siffra, från vänster till höger, vilket resulterar i ett korrekt 

svar (Steinle & Stacey 1998, s. 550f).  

Sackur-Grisvard och Leonard (1985, s. 160f) har utifrån sin forskning identifierat tre felaktiga 

regler som elever använder vid jämförelser av decimaltal. I deras undersökning har de upptäckt 

att elever nästan aldrig gör några misstag när det kommer till att jämföra vilket decimaltal som 

är störst om talen består av olika heltal, till exempel 12,4 och 17,56. Därför är materialet i 
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undersökningen valt utefter tal med samma heltal. Enligt den första felaktiga regeln skall det 

tal med färst decimaler anses som minst, Exempelvis 12,4 är mindre än 12,17. Motsvarigheten 

till Sackur-Grisvard och Leonards regel är forskarnas Steinle och Staceys kategori om 

missuppfattningar, Longer is larger. Den andra felaktiga regeln elever tillämpar innebär att det 

tal med flest decimaler ska anses som minst, exempelvis 12,94 är mindre än 12,7 för att 12,94 

innehåller två decimaler och 12,7 innehåller en decimal. Motsvarigheten till den andra regeln 

är Steinle och Staceys kategori, Shorter is larger. Den tredje och sista felaktiga regeln elever 

använder vid jämförelser av decimaltal innebär att decimaltal med en nolla direkt efter 

kommatecknet skall anses som minst (Sackur-Grisvard & Leonard, 1985, s. 161).  

En annan forskargrupp som beskriver elevers missuppfattningar är Bell, Swan och Taylors 

(1981, s. 405). Deras forskning beskriver hur elever missuppfattar decimaltals platsvärden. Tal 

som behandlar genomsnittlig hastighet, exempelvis kan uttrycket, 11,9 miles per hour, tolkas 

som 11 miles och 9 minuter per timma. Denna missuppfattning kan bero på att elever inte 

utvecklat förståelse för att enheter kan kombineras. En annan vanlig missuppfattning för elever 

är att 0,8 tolkas som en åttondel (Bell, Swan & Taylor, 1981, s. 405).  

 

5.4 Konkretisering av decimaltal 

5.4.1 Användning av pengar i undervisningen 

I en studie av Jameson (2016, s. 1), genomförd i USA, jämförs för- och nackdelar med att 

använda konkret material såsom pengar i undervisningen. Hon beskriver dessutom hur 

vardagliga situationer kan utveckla elevers förståelse för decimaltal och decimaltecknets 

betydelse (Jameson, 2016, s. 1). Att använda pengar som konkret material för decimaltal är 

varken helt abstrakt eller helt konkret enligt Jameson (2016, s. 1). Carraher, Showder, Showder 

och Analúcia Dias (1988, s. 42) antyder, i sin studie från USA, att elever lär sig matematik i det 

vardagliga livet, exempelvis när eleven handlar. Då behöver eleven lära sig att räkna sina pengar 

och räkna ut växeln de kommer få tillbaka. Forskarna beskriver att barn och vuxna som inte 

gått i skolan och lärt sig skriva, kan trots det förstå sig på det decimala positionssystemet genom 

grundläggande förståelse för pengar. I artikeln beskrivs att brasilianska barn som arbetar som 

gatuförsäljare och har daglig kontakt med pengar genomför korrekta uträkningar med 

decimaltal med 98 procent säkerhet. När barnet fick samma uppgift att räkna ut under en 

matematiklektion fick endast 37 procent av eleverna korrekt svar (Carraher et al., 1988, s. 42).  

Fördelar med att använda sig av pengar är att elever skapar en förståelse för värdet för varje 

tals position samt att de skapar en förståelse för valörernas värde. Elever kan på så vis använda 



 17 

sig av sina vardagskunskaper om pengars värde till att omsätta kunskaperna till andra 

sammanhang, exempelvis i matematikundervisningen. En anledning att använda pengar i 

undervisningen om decimaltal, är att eleverna själva får dela och sortera pengarna till sina 

minsta beståndsdelar. De lär sig behandla decimaltal och gruppera dem genom att sortera och 

växla pengar (Jameson, 2016, s. 1). Relationer mellan pengar och platsvärden kan spela roll för 

att lyckas med undervisning av decimaltal (Carraher et al., 1988, s. 42).  

Nackdelar med att använda sig av pengar är att elever ser pengar som en symbolisk 

representation av ett tal. Ett annat misstag som elever gör vid användning av pengar är att de 

endast lär sig behandla decimaltal med två decimaler, vilket leder till att de blir osäkra på hur 

de ska behandla nästkommande decimaler. Elever kan dessutom tolka talen som två separata 

tal, exempelvis 12,34 (12 och 34) (Jameson, 2016, s. 1). En annan nackdel med att använda 

pengar i undervisningen för decimaltal är att pengar kan vara vilseledande för elever när det 

kommer till förståelsen för decimaltal. När pengar används i undervisningen tolkar elever 

pengarna som heltal snarare än decimaltal. Steinle (2004, s. 474) är tveksam till att pengar 

fungerar som ett effektivt konkret material vid lärande för decimaltal. 

 

5.4.2 Användning av mätinstrument i undervisningen 

Att lärare använder sig av mätinstrument, såsom meterlinjalen, i undervisningen om decimaltal 

är för att elevers lärande ska syfta till vardagshändelser samt att de kan dra nytta av sina 

kunskaper till vardagliga sammanhang (Pramudiani, Zulkardi, Hartono, van Amerom, 2011, s. 

216f). Det kan vara till hjälp för elever att introduceras för decimaltal med konkreta material, 

för att de ska förstå innebörden av decimaltal (Kidder, 1980, s. 44). Därför kan det vara lämpligt 

att använda sig av mätinstrument, exempelvis meterlinjalen, för att konkretisera det decimala 

positionssystemet (Wright & Tjorpatzis, 2015, s. 30f). Det är viktigt att elever har förståelse för 

att ett (1) är ekvivalent med tio tiondelar och hundra hundradelar. Wright och Tjorpatzis (2015, 

s. 31) menar att elever i ett tidigt skede i lärandet om decimaltal behöver se decimaler som 

mängder för att kunna sätta in dem i ett sammanhang, exempelvis fick eleverna klippa isär ett 

sugrör till tio lika stora delar. Då visualiserades tiondelarna för eleverna. Forskarna drar 

slutsatsen att elever med utvecklade kunskaper för decimaltal inte behöver använda sig av 

mätinstrument eller konkret material för att kunna resonera kring decimaltal (Wright & 

Tjorpatzis, 2015, s. 31). 
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Mätaktiviteter kan vara effektiva när elever utvecklar förståelse för decimaltal (Kidder, 1980, 

s. 44). Eftersom vårt mätsystem är grundat i bas av tio, likt vårt talsystem, ger det en översikt 

över hur tal är uppbyggda. Syftet att använda konkret material, såsom meterlinjalen, är inte att 

elever ska skapa en förståelse för hur meter omvandlas till decimeter eller centimeter, utan 

syftet är att elever ska bekanta sig med decimaltal genom mätaktiviteter. Pramudiani et al., 

(2011, s. 219) menar att om elever i undervisningen får skapa egna mått och dela in måtten i tio 

delar kan de upptäcka att det existerar tal mellan två heltal. De får då lära sig att det finns tio 

tiondelar mellan heltalen. Delar elever in tiondelarna i grupper om tio har hundradelarna 

synliggjorts. Genom en sådan undervisning får elever syn på att talsystemet är uppdelat i ett 

tiobassystem (Pramudiani et al., 2011 s. 219).  

Elever kan missledas när de omvandlar måttenheter till decimaltal enligt Kidder (1980, s. 44). 

Forskaren anser att det inte är pedagogiskt att använda måttenheter i undervisningen om 

decimaltal, eftersom elever kan behandla enhetsomvandlingarna som heltal och inte som 

decimaltal (Kidder, 1980, s. 44). En liknande slutsats har Steinle (2004, s. 474) dragit. 

Forskaren beskriver att det är vanligt att mått ingår i arbetet med decimaltal. Däremot varnar 

hon för att decimaltal såsom 64,37 meter kan tolkas som två separata tal, 64 meter och 37 

centimeter. Det innebär att fokus tas från decimaltal och hamnar istället på heltal (Steinle. 2004, 

s. 474). 
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Forskningsmaterialet som användes i litteraturanalysen är material som vi anser utvecklar oss i 

vår framtida roll som lärare. Sökningarna utfördes med engelska ord som var förknippade till 

vårat ämne. Vårt första antagande var att ordet fraction betydde decimaltal. Detta resulterade i 

att tid ägnades åt att läsa forskning om tal i bråkform, då fraction översätts till bråkdel. Efter att 

ha insett att vårt ämnesområde översätts till decimal fraction, eller decimal kunde korrekta 

sökord som berör vårt arbetsområde användas. Nyckelorden som användes i samtliga sökningar 

av forskning var decimal fraction eller decimal.  

Den äldsta artikeln vi fann var från 1980-talet och den nyaste var från 2016. Det innebär att 

forskning inom ett årsspann på närmare 40 år har behandlats i litteraturanalysen. Eftersom vi 

inte funnit någon revolutionerande information om hur forskning ser på decimaltal ansåg vi inte 

att forskningen har något bäst före datum. Ämnesområdet har behandlats av många forskare 

och nyare forsknings grund har byggts från den äldre forskningen. Det vill säga att nyare 

forskning inte har gett någon ny infallsvinkel som motsäger äldre forskning. Vi anser att värdet 

av forskningen som är gjord 40 år tillbaka i tiden, är mer relevant än den nyare forskning vi 

använt i vår analys. Däremot anser vi ändå att forskning från olika decennier stärker vår analys. 

Vår litteraturanalys lyfter inte, likt nyare forskning, någon revolutionerande infallsvinkel på 

ämnesområdet. Däremot ansåg vi att forskningen om pengars värde för att konkretisera 

decimaltal i undervisningen börjar bli förlegad, då mynt och sedlar inte används i samma 

utsträckning som förr. 

Databaserna vi använde oss av var främst ERIC, Google Scholar och till viss del SwePub samt 

Primo. ERIC användes främst för att söka efter relevanta artiklar till analysen, och Google 

Scholar användes för att utföra kedjesökningar från forskning vi kom över från databasen ERIC. 

I databasen ERIC var det svårt att finna samtliga forskningsartiklar i fulltextformat. Google 

Scholar användes delvis som en sökmotor för att dels finna forskning inom ämnesområdet, dels 

för att finna forskning i fulltextformat som inte tillhandahölls i databasen ERIC. SwePub 

nyttjades för att få minst en svensk infallsvinkel till litteraturanalysen. Litteraturanalysen hade 

troligtvis blivit mer intressant om vi hade funnit fler studier som genomförts i en svensk 

skolkontext. Vi hade dessutom kunnat gå in i DiVAs portal för att ta hjälp av andra studenters 

uppsatser och bruka oss av de källor som de använt. Anledningen till att det inte gjordes var 
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dels för att arbetet redan hade satt sig, dels för att vi i ett tidigt skede i skrivandet fann mycket 

relevant information om decimaltal och hur decimaltal kan undervisas om.  

När artiklarna analyserades avseende undervisning om decimaltal kunde vi se att flera forskare 

beskrev användning av pengar och linjal för att konkretisera decimaltal. Utifrån det 

forskningsartiklarna tog upp för att konkretisera decimaltal i undervisningen kunde vi upptäcka 

varför pengar och linjalen tycktes vara värdefulla för undervisningen om decimaltal.  

6.2 Resultatdiskussion  

Elever kan stöta på olika svårigheter för decimaltal. En svårighet kan vara att de inte är säkra 

på vilken symbol de ska använda som markör när de skriver ut ett decimaltal. Svårigheten med 

hur kommatecknet ska skrivas ut kan bero på att elever möter decimaltecknet i olika kontexter 

och därför blir osäkra. Elever spenderar ofta tid vid datorer och möter information från olika 

delar av världen med olika skrivsätt. Hur påverkar det digitaliserade samhället elevers förståelse 

för decimaltecknet? Elever ska enligt Skolverket (2019, s. 54) ges förutsättningar att kunna 

tolka decimaltal i vardagliga situationer samt kunna formulera matematiska uttryck. Beroende 

på var informationen kommer ifrån, kan decimaltecknet variera. Vi anser att det är viktigt att 

lärare visar att det finns olika sätt att uttrycka decimaltal på samt att lärare belyser innebörden 

av decimaltecknet. Ytterligare svårigheter elever stöter på är att decimaltecknet kan tolkas som 

en mittpunkt av ett decimaltal (McIntosh, 2008, s. 40). Det viktigt att läraren poängterar att 

mittpunkten i ett tal är entalet. Elever som tolkar decimaltecknet som mittpunkten av ett tal kan 

dessutom se ett decimaltal som två separata heltal. Svårigheter som att tolka decimaltal som två 

separata heltal, tror vi, kan härstamma från språkbruket som används i samhället. Används ett 

korrekt språkbruk i klassrummet, hoppas vi, det kan leda till att elever tar med sig det korrekta 

språket till de vardagssammanhang de befinner sig i. 

 

Malmers (2002, s. 130) positionstabell (Tabell 1) kan vara ett hjälpmedel för elever att utveckla 

kunskaper för det decimala positionssystemet. I tabellen synliggörs tals platsvärden i dess 

ordning. Positionstabellen tror vi kan hjälpa elever vidare i utvecklingen av förståelse för 

decimaltal likt de steg som forskarna Sackur-Grisvard och Leonard beskriver. Används tabellen 

måste elever ta hänsyn till tals värde för att infoga det på dess korrekta position, vilket i bästa 

fall leder till ökad förståelse för positionssystemet. Positionstabellen visar tals platsvärden i 

förhållande till varandra, men är inte lika tydlig med att visa värdet för varje position. Vi ser en 

risk med användningen av positionstabellen, då vi misstänker att elever kan behandla decimaltal 
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som heltal och ignorerar decimaltecknet. Därför ifrågasätter vi om positionstabellen utvecklar 

förståelse för decimaltal i det långa loppet. 

Missuppfattningar för tal i decimalform kan uppkomma från hur decimaltal behandlas i 

vardagssammanhang. I vardagssituationer avrundas ofta decimaltal till heltal, exempelvis vid 

inköp. Det leder till minskad förståelse för decimalers betydelse (McIntosh, 2008, s. 40). Därför 

är det värdefullt att lärare tydliggör att i vissa vardagliga situationer, såsom inköp, kan tal 

avrundas. I andra sammanhang, såsom i en längdhoppstävling, ska ingen avrundning ske. 

Används avrundning regelbundet i olika sammanhang minskar elevers förståelse för decimaltal 

(Carraher et al., 1988, s. 42). Saknar elever förståelse för det decimala positionssystemet kan 

missuppfattningarna, som Stainle och Stacey (1998, s. 548f) benämner, Longer is larger eller 

Shorter is larger uppkomma. För att använda Roches (2005, s. 16) och Resnicks et al., (1989, 

s. 12) språkliga strategier om att utläsa decimaltal, är förståelse för det decimala 

positionssystemet grundläggande. Elever behöver ha kännedom för tals platsvärden för att 

undvika missuppfattningar vid jämförelser av decimaltal. Att elever känner till att tal utläses 

med hänsyn till sista siffran i ett decimaltal, som exempelvis 0,374, är fyran på 

tusendelspositionen den siffra som avgör hur talet ska utläsas.  

För att motarbeta att elever skapar missuppfattningar beskriver Skolverket (2017, s. 7f) att 

elever behöver skapa förtrogenhet till sin förmåga att behandla grundläggande matematiska 

begrepp och metoder samt deras användbarhet för tal i decimalform. Förståelse utvecklas 

genom rika erfarenheter från olika situationer och sammanhang, vilket kan motverka 

missuppfattningar. För att elever ska utveckla kunskaper för decimaltal kan undervisning 

utformas på olika sätt. Genom konkreta representationsformer kan elever skapa förståelse för 

tal i decimalform. Forskarna Pramudiani et al., Kidder, Wright och & Tjorpatzis förespråkar 

undervisning utifrån konkreta representationsformer. En vanlig missuppfattning för elever är 

när de ska utföra enhetsomvandlingar. De enheter som används i samhället är inte konsekventa, 

då övergångarna mellan de olika enheterna inte följer samma logiska system. Exempelvis mäts 

tid dels i ett sextiobassystem, dels i tiobassystem. Minuten är indelad i sextio sekunder och 

sekunden är indelad i tiondelar och hundradelar (Löwing, 2008, s. 241). Enheter för sträckor 

däremot, förhåller sig till varandra i ett tiobassystem. Enheterna för längd är heller inte helt 

konsekvent, då förhållandet mellan enheterna inte alltid är likvärdiga. En kilometer är 

ekvivalent med tusen meter, och en meter är ekvivalent med tio decimeter som är nästföljande 

enhet i storleksordningen. Sammantaget finner vi att enhetsomvandlingar är oerhört komplexa 
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att genomföra om elever saknar utvecklad förståelse för olika enheter såsom vikt, volym och 

längd. Att konkretisera decimaltal i undervisningen, tror vi, kan hjälpa elever att utveckla 

förståelse för decimaltal. Det kan vara problematiskt att omvandla enheter som bestämmer 

längd. Om en elev klarar av att omvandla meter till dess olika beståndsdelar betyder det inte att 

eleven kan omvandla enheterna för tid, då det saknas samband mellan enheterna.  

Kommentarmaterialet för läroplanen (LGR11) beskriver att elever ska utveckla kommunikativa 

förmågor inom matematik. De kommunikativa förmågor som beskrivs i kommentarmaterialet 

är att elever ska utveckla sin förmåga att kommunicera i tal, skrift och med hjälp av olika 

konkreta representationsformer. Elever ska samtala och utbyta information med varandra om 

matematiska idéer och tankegångar (Skolverket, 2017, s. 9). Forskarna Pramudiani et al., 

Kidder, Wright & Tjorpatzis förespråkar dialoger i undervisningen och Löwing förespråkar ett 

adekvat språkbruk i klassrummet för att utveckla kunskaper för decimaltal. Om elever deltar i 

dialoger, kan en del av kunskapskraven uppnås. Elever behöver kunna redogöra för och samtala 

om tillvägagångssätt, framföra och bemöta frågor och till viss del föra resonemanget framåt för 

att uppnå betyget E (Skolverket, 2019, s. 61). Använder lärare ett adekvat språk i klassrummet 

föregår de med gott exempel och eleverna tar förhoppningsvis efter det korrekta språket. Vi 

som lärare kommer att vara förebilder för våra elever, därför måste vi vara professionella och 

tydliga i hur vi uttrycker oss. Vi har utifrån forskning om språkbruket i klassrummet insett att 

språket lärare använder ger konsekvenser för hur elever utvecklar förståelse för decimaltal. 

Som lärare är det värdefullt att erhålla elever en varierad undervisning. Lärare behöver vara 

medvetna om att problem såsom svårigheter och missuppfattningar kan uppstå för elever. 

Undervisningen ska enligt forskning ske genom kontextuella sammanhang för att hjälpa elever 

framåt i deras lärande. I litteraturanalysen beskrivs huruvida pengar och meterlinjalen kan 

konkretisera decimaltal för att elever ska utveckla förståelse. I dagens Sverige, år 2020, används 

mynt och sedlar allt mer sällan vid betalningar. Det vanligaste sättet att betala på är med kort. 

Dagens elever använder inte pengar i samma utsträckning som elever gjorde tidigare. Därför 

anser vi att forskningen i denna litteraturanalys som behandlar pengar till viss del har ett bäst 

före datum. Det kan dessutom vara problematiskt att använda pengar för att konkretisera 

decimaltal då kronan, år 2020, inte längre innehåller mynt som representerar kronans tiondelar 

eller hundradelar. Det leder till att det kan vara svårt att konkretisera decimaler med mynt. I 

andra länder, som exempelvis USA, med en annan valuta, kan det däremot vara enklare att 

konkretisera decimaler med hjälp av pengar. Därför tror vi att forskningen från USA anser att 
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pengar kan vara användbart i undervisningen. Den amerikanska valutan utgörs av dollar och 

cent, där en cent representerar en hundradels dollar. Det kan, enligt oss, leda till att det är 

enklare att undervisa om decimaltal med hjälp av pengar som konkret material i länder med 

annan valuta än den vi har i Sverige.  

I vår framtida roll som lärare anser vi att det är värdefullt att lägga ner mycket tid i 

undervisningen på att elever ska utveckla förståelse för decimaltal. Elevers förståelse för 

decimaltal underlättar deras framtida lärande för både tal i procent- och bråkform, då det råder 

ett samband mellan områdena. I vår roll som framtida lärare måste vi känna till vanliga 

svårigheter och missuppfattningar elever kan ha och utifrån det, utforma undervisningen från 

vad vi ser i klassrummet. Vi som lärare måste dessutom känna till, identifiera och motverka 

svårigheterna och missuppfattningarna för att elevers lärande ska gynnas. Utifrån var eleverna 

är i lärprocessen är det viktigt att utforma undervisningen därifrån. För att tillmötesgå samtliga 

elever, tror vi, att undervisningen måste vara varierad. Med den kunskap vi erhållit under 

skrivandets gång, kommer vi inte ta elevers kunskap om decimaltal för given. Decimaltalen 

kommer behandlas lika grundligt som lärare vanligtvis gör när heltalen introduceras.   

6.3 Framtida forskning 
 

Utifrån resultatet i denna litteraturanalys hade det varit intressant att undersöka möjligheterna 

med att använda digitala verktyg i undervisningen. I dagens skola, som blir alltmer digital, hade 

det varit intressant att som blivande lärare, utforska vilka digitala verktyg som bidrar till lärande 

för decimaltal. Vi vill undersöka vilka digitala verktyg som används i skolorna och vilken 

inverkan de digitala verktygen har i undervisningen om decimaltal. Ett ytterligare 

undersökningsområde vi reflekterat över under skrivprocessen, är vilka strategier elever 

använder vid beräkningar med decimaltal. Hur kan undervisning med de fyra räknesätten i 

fokus utformas för att fördjupa elevers förståelse för decimaltal.  
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Bilaga 1 
Materialanalys: 

Författare Titel Utgivningsår 
och land 

Sökmotor/ 

Kedjesökning 

Sökord/ 

Kedjesökning 

Syfte: 

Resultat: 

Kidder, F Ditton's Dilemma, or What To Do 

About Decimals.  

1980 

USA 

Google Scholar Metric* AND Mathematics 

AND Decimal AND 

”elementary school” AND 

teaching AND student* AND 

meas* 

Syfte: En verksam lärare som problematiserar elevers inlärning av decimaltal med hjälp av mätinstrument och mätsystem. Elever får själva 

laborera med både meterlinjalen, som hjälper elever att behandla tiondelar. Eleverna får dessutom använda ett längre rep som visualiserar 

hundradelar. De kontextuella inlärningsmetoderna gynnar dessutom elevers förståelse för tals platsvärden. 

Resultat: Att användning av mätsystemet genom mätaktiviteter gynnar elevers inlärning. Det är viktigt att elever tidigt introduceras för 

decimaltal i matematikundervisningen. Elever behöver inte ha förståelse för hur operationer med bråk genomförs för att förstå decimaltal.  



 ii 

Bell, A., Swan, M., 

& Taylor, G. 

Choice of operation in verbal 

problems with decimal numbers. 

1981 

USA 

Kedjesökning från ”Att få syn på 

avgörande skillnader” av 

Mårtensson (2015). 

Kedjesökning 

Syfte: Syftet med studien undersöka de problem som uppstår när elever genom språket arbetar med decimaltal. Efter genomförd efterforskning 

genomfördes experiment i tre steg: steg ett var att genomföra intervjuer kring svårigheter som sedan visade att elever bland annat saknade 

kunskaper om platsvärden. Steg två var att genomföra ett test som byggde på intervjuerna i steg ett. Steg tre var att utforma undervisningen som 

utvecklade elevers kunskaper genom bland annat användningen av miniräknare. 

Resultat: Utifrån forskarnas tester och undervisning har eleverna påvisat ökad förståelse för tals platsvärden samt det decimala 

positionssystemet. Utifrån undersökningen har forskarna dragit slutsatsen att mer tid behöver läggas åt just förståelsen för det decimala 

positionssystemet. 

Sackur-Grisvard, 

C., & Leonard, F.  

Intermediate cognitive 

organization in the process of 

learning a mathematical concept 

1985 

Frankrike 

Kedjesökning från ” The 

incidence of misconceptions of 

decimal notation amongst 

students in grades 5 to 10” av 

Steinle och Stacey (2004). 

Kedjesökning 

Syfte: Syftet med studien är att utreda lärandekonceptet för tal i decimalform. Studien genomfördes i Frankrike där tal i decimalform introduceras 

i slutet av årskurs fyra. Forskarna ville se hur sambandet mellan kunskapen för heltal används vid inlärning av decimaltal.  



 iii 

Resultat: Elever gör många misstag vid jämförelser av decimaltal, även några år efter att decimaltal introducerats. 89 procent av misstagen som 

elever gör går att hänvisa till deras regler som beskrivits. De ser ett mönster i både läroböcker och lärares undervisning som anpassas under tid till 

att undvika uppgifter som är för svåra för eleverna.  

Carraher, T. 

N., Sowder, 

J., Sowder, L., 

& Analúcia Dias, 

S.  

Using Money to Teach about the 

Decimal System. 

1988 

USA 

Google Scholar Money* decimal* teach* 

Syfte: När barn räknar pengar lär de sig att räknande inte alltid har en ”en till en” korrespondens. Vid räknande av pengar behöver barnet se 

bortom ”en till en” korrespondensen och se att en peng eller en sedel kan ha flera olika värden. I studien beskrivs hur brasilianska 

gatuförsäljarbarn kan vara så duktiga på att operera med decimaltal, trots att de inte gått i skolan.  

Resultat: Det kan vara värdefullt för elever att räkna med pengar, alternativt en fiktiv valuta, för att konkretisera förståelsen för decimaltal.  

Lärare kan låta elever behandla den fiktiva valutan i inköpssituationer för att illustrera räknandet till en kontext som elever kan relatera till. 

Dessutom har elever nytta av att räkna med pengar i vardagssituationer.  

Resnick, L. B., 

Nesher, P., 

Leonard, F., 

Magone, M., 

Conceptual basis of arithmetic 

errors: The case of decimal 

fractions. 

1989 

Internationell 

Kedjesökning från “Att få syn på 

avgörande skillnader” av 

Mårtensson (2015). 

Kedjesökning 
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Omanson, S., & 

Peled, I.  

Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur elever förvaltar ny matematisk kunskap. Studien dokumenterar elevers misstag i kategorier inom 

området decimaltal. Slutligen sorteras felaktigheterna in i olika kategorier.  

Resultat: Forskarna har benämnt misstagen genom olika regler till misstagen såsom the whole number rule och the fraction rule. Genom deras 

undersökningar har de upptäckt olika nivåer inom lärandeprocessen för decimaltal. Ju mer kunskap elever har inom området desto mer tenderar 

eleverna att övergå till att använda sig av regeln the fraction rule. Forskarnas undersökning blev delvis en kopia på tidigare forskning gjord av 

Sackur-Grisvard och Leonard (1985). 

Barnett, C., 

Goldenstein, D. & 

Jackson, B.  

Fractions, decimals, ratios, and 

percents 

1994 

USA 

ERIC Decimal* AND teach*AND 

mathematics 

Syfte: En diskussionshandbok som hjälper lärare att utveckla sin pedagogiska undervisning samt inspirerar till lämpliga lektioner kring 

undervisning inom matematik.   

Resultat: Diskussionshandboken beskriver att konkret undervisning i olika former gynnar elevers lärande. Det beskrivs olika varianter på hur 

undervisningen kan utformas för att elever ska skapa en förståelse för decimaltal. Relationer mellan kunskaper från andra områden inom 

matematiken är nyttigt för elever i lärandet.  

Steinle, V., & 

Stacey, K. 

The incidence of misconceptions 

of decimal notation amongst 

students in grades 5 to 10. 

1998 

Australien 

Kedjesökning från ”Pre-service 

middle school mathematics 

teachers’ understanding of 

Kedjesökning 
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students’ knowledge: Location 

of decimal numbers on a number 

line.” Av Girit, och Akyuz,. 

(2016). 

Syfte:  Utifrån stora mängder av undersökningsmaterial om förståelse för decimaltal där elever ska välja det största talet har forskarna utvecklat 

tio olika felaktiga sätt de ser på tal i decimalform. Studien inkluderar tester från över 2500 elever mellan skolåren fem till tio i Australien för att 

få ett så stort perspektiv på elevers missuppfattningar som möjligt. 

Resultat: Tanken med undersökningen var att identifiera nya sätt elever uppfattar decimaltal. Testet lyckades inte separera samtliga sätt att tänka 

men de benämnde olika tankesätt likt longer is larger, shorter is larger och apperant-expert behavior. 

Steinle, V.  Detection and remediation of 

decimal misconceptions. In B. 

Tadich, S. Tobias, C. Brew, B. 

Beatty, & P. Sullivan (Eds.), 

Towards excellence in 

mathematics (pp. 460–478). 

2004 

Australien 

Kedjesökning från ” Use of 

Money as a Decimal 

Representation: A Review” av 

Jameson (2016). 

Kedjesökning 

Syfte: Syftet med Steinles kapitel i antologin var att förmedla upptäcker från en storskalig undersökning kring missuppfattningar för decimaltal. 

Över 3000 elever deltog i studien. 
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Resultat: Resultatet av denna stora undersökning inbringade information om vilka missuppfattningar som var mest frekventa inom olika skolår. 

Dessutom påvisar undersökningen vilka missuppfattningar som varade längst. Forskaren ger förslag på undervisning som kan anammas för att 

motarbeta missuppfattningar för decimaltal. 

Roche, A.  Longer is larger: Or is it? 2005 

Australien 

ERIC Sökord: ”Longer is larger” 

Syfte: Forskarens fokus var att undersöka elevers kunskaper och förståelse för decimaltal. Genom undersökningen följde forskaren elevernas 

utveckling. Undersökningen bestod bland annat av att genomföra intervjuer med elever där eleverna skulle genomföra jämförelser med 

decimaltal.  

Resultat: Forskaren belyser vikten av att upptäcka elevers missuppfattningar och att undervisning måste utformas på så sätt att elevers 

missuppfattningar inte förstärks. Hon ger exempel på missuppfattningen whole number thinking där elever uppfattar decimaltal som heltal. 

Forskaren punktar upp i diskussionsdalen viktiga aspekter att tänka på vid undervisning för decimaltal. Exempelvis att undvika övningar som 

uppmuntrar att utveckla whole number thinking som kan ske genom addering av nollor för att skapa lika långa decimaltal. Hon förespråkar 

användningen av fractional language för att skapa godare förståelseför decimaltal. 

Pramudiani, P., 

Zulkardi, Z., 

Hartono, Y., & 

Amerom, B. van.  

A concrete situation for learning 

decimals. 

2011 

Indonesien 

ERIC Decimal AND concrete 
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Syfte: Inlärningen av decimaltal ska ske i en meningsfull kontext för eleverna. I artikeln beskrivs att mätaktiviteter gör undervisningen 

meningsfull. I artikeln beskrivs dessutom hur decimaltal kan introduceras bland annat genom att låta eleverna väga sig själva, väga föremål eller 

mäta volymer med vätskor.  

Resultat: Experimenten påvisar att det finns tal mellan heltalen. Experimenten som genomfördes gjorde att eleverna lärde sig genom konkreta 

situationer. Undervisningen gick från att vara informell till att bli formell.  

Mårtensson, P.  Att få syn på avgörande skillnader. 2015 

Sverige 

SwePub ”decimal” ”teach” 

Syfte: I doktorsavhandlingen beskrivs hur relationerna mellan lärares undervisning och elevers lärande påverkar varandra. Avhandlingen 

beskriver vad lärare identifierar som kritiskt för att ge elever kunskaper inom ett ämnesområde. Dessutom hur lärares kunskaper förändras för 

vad som är kritiska aspekter i undervisningen.  

Resultat: Från decimaltalsavsnittet i doktorsavhandlingen synliggörs värdet av att elever har kännedom för positionssystemet för tal i 

decimalform för att nå framgång i lärande. Dessutom är samtal och diskussioner värdefullt för lärande.  

Wright, V., & 

Tjorpatzis, J.  

What’s the point? A unit of work 

on decimals with Year three 

students. 

2015 

Australien 

ERIC Measurement AND decimal 

Syfte: Ett experiment utfört på elever i årskurs tre i Australien där aktiviteterna och utmaningarna beskrivs för eleverna. I artikeln beskrivs olika 

tillvägagångssätt för hur undervisning kan utformas för att elever ska skapa förståelse för decimaltal och positionssystemet. Aktiviteterna som 

genomförs innefattar bland annat mätning av eleverna själva med både sugrörsbitar och pappersbitar.  
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Resultat: Att använda sig av fysiska modeller för att utforska decimaltal engagerade eleverna i undervisningen. Att eleverna kunde använda sig 

av sina tidigare kunskaper inom heltal gynnade eleverna i inlärningen för decimaltal. Det är bra att introducera decimaltal så tidigt som möjligt i 

skolan eftersom eleverna möter decimaltal i sin vardag.  

Jameson, E.  Use of Money as a Decimal 

Representation: A Review. 

2016 

USA 

Google Scholar Money decimal teach 

Syfte: I artikeln beskrivs för och nackdelar med att användning av pengar som representationsform i undervisning om decimaltal.  

Resultat: Artikeln beskriver att det både finns för och nackdelar med att använda pengar som representation för decimaltal i undervisning.  

Mohyddin, R.G. & 

Khalil, U. 

Misconceptions of student in 

learning mathematics at primary 

level. 

2016 

Pakistan 

ERIC Decimal* AND number* AND 

misconception* AND teach* 

Syfte: Forskarnas syfte med studien är att undersöka elever misstag som gör i grundskolans tidigare år inom ämnet matematik. Deras studie 

innehåller flertalet områden inom matematiken, exempelvis decimaltal, bråktal och mätning. 

Resultat: Forskarnas slutsatser kring missuppfattningar inom matematiken, är att det viktigt att särskilja misstag och svårigheter. 

 


