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När decimaltalen börjar behandlas i matematikundervisningen i årskurserna 4-6 visar forskning att det lätt 
uppstår svårigheter och missuppfattningar hos eleverna. Vi genomför denna studie för att vi vill bidra till en 
kunskapsbank om hur dessa svårigheter och missuppfattningar kan behandlas i undervisningen. Studien syftar 
till att finna de kritiska aspekterna, i två utvalda fjärdeklasser, vad gäller elevernas förståelse för vad decimaler 
är och vad tiondelens respektive hundradelens positionsvärden innebär. Dessutom syftar studien till att även 
skapa förutsättningar för lärandet av detta innehåll i de utvalda klasserna. De frågeställningar studien syftar till 
att besvara är: 

- Vilka är de kritiska aspekterna för lärande av decimaler, samt tiondelens och hundradelens positions-
värden i utvald elevgrupp i årskurs 4? 

- Hur kan vi genom att utgå från variationsteorin skapa förutsättningar för elevernas lärande av vad 
decimaler är, samt deras positionsvärden? 

För att få svar på frågeställningarna har studien genomförts med hjälp av en metod som till stora delar påmin-
ner om en learning study. Detta innebär att två lektioner har planerats, genomförts och analyserat utifrån ett 
variationsteoretiskt perspektiv. Studiens resultat visar att vi funnit sex kritiska aspekter inom området:  

 Eleverna behöver förstå att det finns tal mellan heltalen 

 Eleverna behöver få syn på vilka siffror i decimaltalen som är decimaler 

 Eleverna behöver förstå nollans betydelse som decimal. 

 Eleverna behöver förstå siffrornas positionsvärden i decimaltalen. 

 Eleverna behöver utläsa decimalerna som hel, tiondel och hundradel, alternativt som hel och hund-
radel. 

 Eleverna måste förstå skillnaden mellan tiotal och tiondelar respektive hundratal och hundradelar. 
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1 Inledning  

Noll komma trettio måste vara större än noll komma fem, eller? Enligt våra erfarenheter speglar denna 

mening en relativt vanlig förekommande missuppfattning bland elever i årskurs 4-6 i matematikklassrum-

met. Några som är inne på samma spår är McIntosh (2010) och Löwing (2006). I sin litteratur behandlar de 

vanligt förekommande missuppfattningar vid inlärning av positionssystemet för decimaltal. De kommer 

bland annat fram till att det kan uppkomma flera svårigheter och missuppfattningar när matematikunder-

visningen börjar behandla tal i decimalform.   

Kilborn (1990) och Moskal och Magone (2000) är exempel på tidigare forskning som lyfter fram elevernas 

svårigheter kring decimaltal. Dock visar de flesta studier inte hur dessa svårigheter kan bemötas. I kursplanen 

för matematik i årskurs 4-6 (Skolverket, 2011) betonas att undervisningen bland annat ska handla om rat-

ionella tal och deras egenskaper samt positionssystemet för decimaltal. Därför finner vi det ytterst intressant 

och betydelsefullt att undersöka, och på så vis skaffa oss kunskap om hur svårigheterna och missuppfatt-

ningarna om decimaltal kan behandlas i undervisningen. 

Vi fascineras av hur lärande kan möjliggöras och hur avgörande det är för lärandet att eleverna ges möjlighet 

att urskilja det de ska lära. En lärandeteori som influerat oss genom vår utbildning är variationsteorin. Detta 

är en av de teorier vi har för avsikt att utgå från när vi planerar och genomför vår undervisning i vår kom-

mande yrkeskarriär. Genom att använda denna teori i vår studie hoppas vi få djupare kunskap om att an-

vända och omsätta denna teori i praktiken. Med variationsteorin som grund vill vi alltså genom vår studie 

finna de kritiska aspekterna, inom det valda matematiska området, bland utvalda elever i årskurs 4.   
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2 Bakgrund 

Under detta kapitel kommer vi att behandla begreppet decimaltal, variationsteorin, learning study och tidi-

gare forskning. 

2.1 Decimaltal – vad är det? 

Ett decimaltal kan definieras på olika sätt. En definition går ut på att ett decimaltal endast fungerar som ett 

uttryck, eller representation, för ett så kallat rationellt tal, vilket i sin tur är ett heltal eller ett bråk (Skott, 

Hansen, Jess & Schou, 2010). En annan definition lyfter fram att ett tal ska uppfylla vissa kriterier för att 

klassas som ett decimaltal. Dessa kriterier är: Siffrorna som figurerar på båda sidor om decimaltecknet utgör 

tillsammans ett enda tal. En markör i form av ett decimaltecken indikerar att siffrorna till vänster om tecknet 

är ett ental. Värdet ökar respektive minskar tio gånger i varje position åt vänster respektive höger. Nollan 

används främst som en markering för att visa en positions värde (McIntosh, 2010).  

Användningen av tal i decimalform är en relativt ny företeelse. Nyttjandet av decimaltal började få fäste 

först runt mitten av 1900-talet då den tog över allt mer i skolundervisningen (Löwing, 2006). Enligt Löwing 

hade de olika beräkningarna fram till dess skett med hjälp av tal i bråkform, vilket grundade sig i att de 

måttenheter som tidigare rådde, så som fot, skilling och tum, stod i bråkform. Idag framhävs vikten av 

användandet av decimaltal på flera olika plan. I vår vardag konfronteras vi ständigt med dessa tal, till exempel 

genom idrottsresultat, kvitton, priser etcetera (McIntosh, 2010). Detta visar på hur viktigt det är att ha kun-

skap om de decimala talen för att kunna tolka och förstå vardagliga situationer. Även i kursplanen för ma-

tematikämnet (Skolverket, 2011) lyfts betydelsen fram av att eleverna utvecklar kunskaper om tal i decimal-

form. 

Även om eleverna stöter på tal i decimalform i många olika sammanhang i vardagen visar forskning att det 

uppstår svårigheter när eleverna kommer i kontakt med skolans abstrakta decimalundervisning (Caswell, 

2006). Kilborn (1990) menar att en förklaring till att så många elever har bristande kunskaper vad gäller 

decimaltal kan ha sin grund i att skolan lär ut minnesregler istället för att skapa ett förhållningssätt till arbetet 

kring decimaler. Kilborn markerar bland annat vikten av att förminska decimaltecknets roll till att det står 

för ett skiljetecken mellan olika enheter. I praktiken innebär detta att det blir ett skiljetecken mellan till 

exempel kilo och gram eller meter och centimeter. Används detta förhållningssätt läser man även 4,2 som 

fyra hela och två tiondelar och bara genom detta har flera vanliga fel som annars uppkommer förebyggts. 

Att lära eleverna att läsa ut talen som hela tal och sedan tiondelar, hundradelar eller tusendelar är alltså av 

stor betydelse. Kilborn framhäver även att det är viktigt att låta eleverna arbeta med decimaler i elevnära 

situationer. Även McIntosh (2010) framhäver delar av de aspekter som Kilborn belyser, nämligen att miss-

uppfattningar inom tal i decimalform grundar sig i hur vi i vardagen hanterar decimaltalen. Exempelvis lyfts 

det fram hur vi felaktigt generaliserar, genom bland annat pengahantering, våra kunskaper om hela tal till tal 

i decimalform. När något kostar 7,90 kr uttalar vi det som ”sju och nittio kronor” istället för ”sju komma 

nittio hundradels kronor”. Moskal och Magone (2000) betonar också hur vi felaktigt generaliserar det vi vet 
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om heltal till decimaltal. De lyfter fram tre olika fall av vad de kallar för övergeneralisering av relationen 

mellan heltal och decimaler. Det första fallet handlar om att elever ofta tror att inkluderandet av en nolla 

längst till höger i ett decimaltal ökar talets värde tio gånger, således tror de exempelvis att 2,30 är tio gånger 

större än 2,3. Det andra fallet innebär att det förekommer en uppfattning om att siffrornas värde ökar ju 

längre ifrån decimaltecknet de befinner sig, till exempel anses då 0,005 vara större än 0,5. Det tredje fallet, 

som hör ihop lite med det andra, går ut på att siffrornas positionsvärden generaliseras från hel- till decimal-

talen. Med detta menar Moskal och Magone att en del elever tror att decimalerna heter likadant som de hela 

talen, till exempel att tiondelen heter tiotal, hundradelen hundratal och så vidare.     

Annan forskning inom området (Varma & Karl, 2013) visar hur vi på ett visuellt plan refererar ett decimaltal, 

till exempel 0,57 till det naturliga talet 57. De bakomliggande faktorerna till detta är att talen är visuellt lika. 

Varje gång vi gör sådana referenser mellan decimaltal och naturliga tal så förlängs tankeprocessen, med 

andra ord tar det alltså längre tid att göra uträkningar och laborera med decimaltal på grund av detta. Resul-

tatet från denna studie visade också att decimaltal som slutar på noll kan motverka denna förlängda tanke-

process och då istället öka hastigheten på tankeprocessen. För att förtydliga detta presenterar vi följande 

exempel. Om vi ser talen 0,37 och 0,8 framför oss så gör många först en koppling till de naturliga talen 37 

och 8. Detta leder då först till att vi tänker att det naturliga talet 37 är större än 8 innan vi sedan tänker att 

decimaltalet 0,37 är mindre än 0,8. Om vi nu istället lägger till en nolla till decimaltalet 0,8 så förkortas 

tankeprocessen eftersom att vi då ser att 37 är mindre än 80 liksom att 0,37 är mindre än 0,80. När vi nu 

hade lagt till en nolla så skedde alltså ingen motsättning vid tänkandet när vi refererade till de naturliga talen 

och tankeprocessen kunde därför ske snabbare.  

2.2 Variationsteorin 

Vår studie utgår från ett variationsteoretiskt perspektiv. Det övergripande syftet med variationsteorin är att 

förstå hur det kan komma sig att eleverna lär sig något, ett visst innehåll, under vissa omständigheter men 

inte under andra, och upptäcka de olika förutsättningar som leder till lärande. En central aspekt inom vari-

ationsteorin är att lärandet ses som en förändring i hur detta något uppfattas, upplevs och förstås. Det 

poängteras även att det endast är det som eleven erfar som den har möjlighet att lära sig (Runesson, 2005).  

2.2.1 Lärandeobjekt 

Ett centralt begrepp inom variationsteorin är lärandeobjekt (Lo, Marton, Pang & Pong, 2004). Enligt variat-

ionsteorin ses lärande som den förvärvade kunskapen om något och lärandeobjektet är en förmåga som 

har en allmän och en specifik aspekt. Den allmänna aspekten, även kallad det indirekta lärandeobjektet, 

har att göra med förmågans natur, så som att minnas, tolka, reflektera med mera och som eleven strävar 

efter att utveckla. Med andra ord handlar det indirekta lärandeobjektet om vad eleverna ska bli kapabla till 

att göra med innehållet i lärandeobjektet. Den specifika aspekten, det direkta lärandeobjektet, innebär det 

specifika eleven ska lära sig, själva innehållet i lärandeobjektet, till exempel formler och ekvationer (Lo, 
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2012; Marton, Runesson & Tsui, 2004). I vårt fall vill vi att eleverna ska utveckla förståelse för positionssy-

stemet för decimaler, det direkta lärandeobjektet är då att eleverna ska förstå decimaltalens värde genom 

att skaffa sig kunskap om tiondelens respektive hundradelens positionsvärde i ett decimaltal. Förmågan att 

kunna ordna decimaltal efter deras storlek skulle kunna vara ett indirekt lärandeobjekt i vår studie.  

När lärande studeras utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv kan vi ställa oss tre frågor: Vad är avsett att 

lära? Vad är möjligt för eleverna att lära sig? Vad har eleverna lärt sig? (Runesson, 2005). Marton et al. (2004) 

delar in lärandeobjektet i tre delar, som kan sammankopplas med ovanstående frågor. Den första delen, 

vilken benämns som det intentionella lärandeobjektet, handlar om vad lärarna planerar att undervisa om 

och refererar till det specifika lärandeobjektet. Den andra delen kallas för det iscensatta lärandeobjektet, 

detta utgörs av det som presenteras och det som eleverna ges möjlighet att lära sig. Tredje delen, som be-

nämns som det erfarna lärandeobjektet handlar om det som eleverna faktiskt har tagit till sig och lärt sig.  

2.2.2 Kritiska aspekter 

För varje lärandeobjekt finns det aspekter som är kritiska för lärandet, så kallade kritiska aspekter. Om 

eleverna ska förstå något på ett visst sätt måste vissa aspekter urskiljas, dessa är då kritiska för lärandets 

objekt. För att finna de kritiska aspekterna analyseras undervisningen kring lärandeobjektet (Kullberg, 2010). 

Detta lyfts även fram av Marton et al. (2004) som poängterar att de kritiska aspekterna inte är generella utan 

att de måste hittas för varje lärandeobjekt, eftersom de är kritiska för just det lärandeobjektet. De menar 

även att de kritiska aspekterna är specifika för just den grupp som undersöks, vilket alltså betyder att kritiska 

aspekter inte kan generaliseras mellan olika grupper. Kullberg har i sin avhandling bland annat undersökt 

om insikter kring kritiska aspekter ändå kan förmedlas lärare emellan och på så vis leda till andra elevers 

lärande. Undersökningen visar att lärarna i hennes studie utgick från kritiska aspekter som sedan tidigare 

identifierats av andra lärare. Dock var lärarna i dessa fall redan förtrogna med learning studies och dess 

variationsteori, vilket med stor sannolikhet bidragit till deras förståelse för de kritiska aspekterna och hur de 

kunde använda dessa i undervisningen. Därför menar Kullberg att det är ytterst osäkert om lärare utan 

någon tidigare erfarenhet kring learning studies, eller variationsteorin skulle kunna utgå från tidigare funna 

kritiska aspekter från andra genomförda studier.  

2.2.3 Variationsmönster 

Utan att uppleva variation finns det ingen möjlighet till att urskilja de kritiska aspekterna. Begreppet urskilj-

ning innebär i detta sammanhang att vi måste urskilja vissa aspekter ur dess kontext, och för att göra denna 

urskiljning behöver vi uppleva en variation av dessa aspekter (Marton et al., 2004). Detta poängterar även 

Wernberg (2009) och menar att det är just variationen som kan tala om för oss vad som möjliggör lärandet 

under vissa omständigheter. Variation kan förekomma i fyra olika former, vilka kallas variationsmönster. 

Nedan ger vi exempel utifrån vår studie tillsammans med hur Marton et al. beskriver dessa variationsmöns-

ter: 
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Kontrast: För att kunna uppleva något måste eleverna möta andra exempel som fungerar som kon-

traster. Detta innebär att eleven inte bara behöver få syn på vad något är, utan också vad det inte 

är. I vår studie kan detta innebära att se kontrasten mellan ett decimaltal och ett heltal. Kontrast 

kan också vara att vi med ord skriver upp hur vi ska uttala decimaltalen korrekt och bredvid skriver 

vi hur man uttalar dem felaktigt. 

Generalisering: Om eleverna ska kunna urskilja något från något annat behöver de uppleva generali-

sering, vilket innebär att uppleva flera exempel av lärandeobjektet. När det till exempel gäller deci-

maler behöver de uppleva flera olika decimaltal, då kan de få syn på att det alltid är siffrorna till 

höger om decimaltecknet som är decimaler oavsett siffrornas värden. 

Separation: När eleverna ska urskilja en aspekt från en annan måste man variera en aspekt i taget. 

Varierar istället flera aspekter samtidigt kan inte eleverna urskilja aspekterna från varandra. Om 

eleverna till exempel ska få syn på decimalernas positionsvärden kan vi inte både variera siffrorna i 

talen och decimaltecknets plats.  

Fusion: Om det finns flera kritiska aspekter som eleverna måste urskilja för att förstå ett lärandeob-

jekt måste de möta dessa aspekter på en och samma gång. För att en elev ska kunna förstå posit-

ionsvärdet för en decimal måste eleven bland annat uppfatta decimaltecknet och siffrornas posit-

ionsvärde samtidigt.  

2.3 Learning study – en fusion av lesson study och design experiment 

Learning study är en metod som har sitt ursprung i den japanska metoden lesson study (Häggström, Bergqvist, 

Hansson, Kullberg, & Magnusson, 2012). Lesson study är en metod som fungerar som ett kompetensut-

vecklingsverktyg för lärarkåren. Grundidén är att den ska hjälpa till att utveckla undervisningen genom att 

lärarna tillsammans planerar och utvärderar sin undervisning (Gustavsson & Wernberg, 2006; Fernandez & 

Yoshida, 2004). Inom lesson study riktas fokus mot undervisningens metoder och lärarnas reflektion.  Ut-

gångspunkten är att eleverna ska utveckla en färdighet eller lösa ett problem. En lesson study är en cyklisk 

process som utgörs av flera steg, där det hela börjar med att lärarna skapar en gemensam planering av hur 

problemet kan lyftas fram. Sedan genomförs undervisningen av en lärare, samtidigt reflekterar och obser-

verar de övriga lärarna. Därefter analyserar lärarna lektionen och letar efter svagheter och styrkor i under-

visningen för att kunna vidareutveckla lektionen (Stiegler & Hiebert, 1999).  

Holmqvist och Nilsson (2005) menar att en learning study inte enbart är influerad av lesson studies, utan att 

det är en slags fusion av både lesson study och ett så kallat design experiment. Kortfattat är ett design experi-

ment en studie som iscensätts i klassrumsmiljöer, och som syftar till att utveckla olika lärandeteorier som 

ska vara till nytta för det praktiska arbetet i skolan (Brown, 1992). Cobb, Confrey, diSessa, Lehrer och 

Schauble (2003) lyfter upp flera former av design experiment. Ett av dessa är ett så kallat klassrumsexperi-

ment, vilket går ut på att en forskargrupp samarbetar med lärarna för att utveckla undervisningen.     



 

6 

 

Learning study är en metod som utvecklats i Hong Kong och som fick fäste i Sverige runt år 2003, främst 

inom matematiken. Inom metoden ligger fokus på det som eleverna ska lära sig, vad det innebär att lära 

sig detta samt hur lärande kan möjliggöras. Det är främst elevernas lärande som ligger i fokus och syftet är 

att komma åt det som kan vara kritiskt för lärandet för att på så vis kunna förbättra undervisningen (Ru-

nesson, 2011). Enligt Häggström, Bergqvist, Hansson, Kullberg och Magnusson (2012) definieras en le-

arning study som en arbetsmodell, vilken grundar sig på antagandena om att undervisningens utformning 

och hanteringen av dess innehåll spelar en betydande roll för elevernas möjlighet till lärande. Vidare menar 

Häggström et al. att en learning study karaktäriseras av ett nära samarbete lärarna emellan vad gäller utvär-

dering och planering av undervisningen. Runesson lyfter fram att en utmärkande aspekt vad gäller learning 

study är att den utgår ifrån ett variationsteoretiskt perspektiv, och att själva huvudpoängen är att finna vad 

som är kritiskt för lärandet, vilket innebär att finna de lärandehinder som förekommer inom ett specifikt 

ämnesområde. Häggström et al. lyfter även fram att det typiska för en learning study är att den präglas av 

ett cykliskt förlopp som är systematiskt utprövande. Det cykliska förloppet förklarar enligt Holmqvist och 

Nilsson (2005) hur själva processen går till i en learning study. Flera författare beskriver denna process 

(Holmqvist & Nilsson, 2005; Lo et al. 2004; Runesson, 2011). I stora drag omfattar det cykliska förloppet 

följande steg: 

 

1. Val av ett lärandeobjekt 

2. Utforskande av kritiska aspekter av lärandeobjektet genom till exempel tidigare erfarenheter och studier 

inom ämnesområdet, intervjuer, observationer och tester. 

3. Utifrån lärandeobjektet och de kritiska aspekterna planerar lärarna tillsammans en lektion. Lektionen 

genomförs sedan under observation samt videoinspelning 

4. Analys av den första lektionen sker, där lärarna analyserar om eleverna fick möjlighet att lära sig det som 

var tänkt. 

5. Utifrån den efterföljande analysen planeras en ny lektion med en ny elevgrupp för att eleverna ska få 

möjlighet att på ett än bättre sätt förstå lärandeobjektet 

6. Vanligtvis planeras och genomförs ytterligare en lektion, med en ny elevgrupp 

7. Slutligen får eleverna genomföra ett eftertest, som lärarna bland annat utgår ifrån när de sammanfattar 

resultatet av studien 

Allt som allt består det cykliska förloppet av elva olika steg, och bland dessa finns val av lärandeobjekt, 

förtest, analys av kritiska aspekter, planering av lektion, genomförande av lektion, analys av lektion, plane-

ring av ny lektion och så vidare. Allt avslutas sedan med ett eftertest. Vad gäller systematiskt prövande 

förklarar Runesson (2011) att det handlar om insamlande av data i form av för- och eftertest för att se vilka 
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erfarenheter eleverna bär med sig sedan tidigare, och efter undervisningen. Vidare menar Runesson att det 

systematiska prövandet också innefattar att lektionerna videofilmas och analyseras då lärarna vill studera vad 

och hur eleverna lär sig, och för att identifiera de kritiska aspekterna. 

2.4 Tidigare learning studies inom det matematiska området decimaltal     

Det har gjort några tidigare learning studies inom det matematiska området som rör decimaltal. En av dem 

är Angelika Kullbergs studie från 2004 som handlar om avgörande skillnader i undervisning och lärande om 

decimaltal. Kullbergs studie har utförts i skolår 6 där lärandeobjektet under lektionerna gick ut på att ele-

verna skulle förstå att det finns oändligt många decimaltal. Resultatet visade att de kritiska aspekter som 

framkommer när eleverna ska förstå att det finns oändligt många decimaltal var att eleverna behöver möta 

olika former av rationella tal, vilket innebär olika sätt att uttrycka decimaltalen på. Till exempel att 0,97 kan 

skrivas som 97 % eller 97/100. En annan kritiskt aspekt som framkom var att eleverna måste få syn på del-

helhetsförhållandet, vilket innebär att man kan ta andelar från helheten, till exempel att 0,85 är en del av en 

meter på meterslinjalen. I en avhandling där Kullberg (2010) bland annat studerat vilken betydelse de kritiska 

aspekternas när- respektive frånvaro har i undervisningen för elevernas lärande har hennes ovannämnda 

studie från 2004 varit en av utgångspunkterna. I avhandlingen kunde Kullberg konstatera att de kritiska 

aspekternas närvaro i undervisningen har en stor betydelse för elevernas lärande. Bland annat visade de 

genomförda eftertesten att de elever som fått ta del av lektionerna där alla identifierade kritiska aspekter 

lyftes fram presterade bättre än de elever som enbart fått möjlighet att identifiera några av de kritiska 

aspekterna.      

En annan learning study (Hansson & Bergqvist, 2012a) som genomförts av en grupp lärare inom området i 

en årskurs 4 hade som lärandeobjekt att eleverna skulle förstå att ett decimaltal är ett tal där det finns heltal 

och delar av en hel. De fann sju kritiska aspekter till detta lärandeobjekt. Några av dem handlade om att det 

finns andra tal än heltal, decimaltecknets betydelse samt att förstå vad decimaler är. Den tredje studien 

(Hansson & Bergqvist, 2012b) vi fann inom området har utförts i skolår 5-7. Här gick lärandeobjektet ut på 

att eleverna skulle kunna beskriva vad ett decimaltal är och vad de olika decimalerna har för värde. Åtta 

kritiska aspekter kunde identifieras kring detta lärandeobjekt. Bland annat var det att decimaler är de siffror 

till höger om decimaltecknet och de beskriver hur stor del av en hel det är samt att positionens talsort 

bestäms ej av hur decimalerna uttalas.  
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3 Syfte och frågeställningar 

Vår studie syftar till att finna de kritiska aspekterna, i två utvalda fjärdeklasser, vad gäller elevernas förståelse 

för vad decimaler är och vad tiondelens respektive hundradelens positionsvärden innebär. Dessutom är vårt 

syfte att skapa förutsättningar för lärandet av detta innehåll i dessa två klasser.  

Studien avser att besvara följande frågeställningar: 

- Vilka är de kritiska aspekterna för lärande av decimaler, samt tiondelens och hundradelens posit-

ionsvärden i utvald elevgrupp i årskurs 4? 

- Hur kan vi genom att utgå från variationsteorin skapa förutsättningar för elevernas lärande av vad 

decimaler är, samt deras positionsvärden? 
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4 Metod 

Kapitlet inleds med att vi beskriver vårt val av metod, vilket återföljs av hur vi gjort vårt urval. Därefter 

beskriver vi studiens upplägg i form av planering, genomförande och analys. Slutligen behandlas forsknings-

etiska aspekter samt studiens tillförlitlighet. 

4.1 Val av metod 

Vårt syfte med studien är, som vi tidigare förklarat, att finna de kritiska aspekterna kring lärandeobjektet att 

eleverna ska förstå vad decimaler är och vad tiondelens respektive hundradelens positionsvärden innebär 

och utifrån detta skapa förutsättningar för lärande. Med detta i avseende har vi sedan valt metod. Vår metod 

utgörs av en fusion av lesson study, design experiment och learning study. Det gemensamma för alla tre 

metoder och vår studie är att de figurerar i klassrumsmiljöer och att de genom reflektioner och analyser av 

konstruerade situationer i dessa lärandemiljöer syftar till att utveckla undervisningen. Av Tabell 1 nedan 

framkommer vilka stora likheter vi finner mellan vår studie och de andra metoderna. Här är det viktigt att 

poängtera att detta sker utifrån vår egen tolkning av metoderna: 

Tabell 1. Tabell över gemensamma drag mellan vår metod och de andra metoderna.  

Det finns fler likheter och skillnader mellan vår studie och dessa metoder, men vi har här valt att presentera 

det vi tycker är mest väsentligt gällande vår studie. Vanligtvis i en learning study så är det lärarna i en grupp 

som tillsammans väljer lärandeobjekt, det är lärarna som iscensätter lektionerna och syftet är att det ska ske 

ett kollegialt lärande. Att vi finner stora likheter med learning study beror bland annat på att vi ser oss själva 

ur ett lärarperspektiv. Rent konkret innebär detta att vi utgått från att det är vi som lärare som planerar, 

genomför och utvärderar undervisningen, vilket medför att det sker ett kollegialt lärande. En annan aspekt 

Vår studie Learning study Lesson study Design experiment 

Utgår från variations-
teorin. 

Utgår från variations-
teorin. 

  

Utgörs av ett cykliskt för-
lopp. 

Utgörs av ett cykliskt för-
lopp. 

Utgörs av ett cykliskt 
förlopp. 

 

Studien iscensätts i klass-
rumsmiljöer. 

Studien iscensätts i klass-
rumsmiljöer. 

Studien iscensätts i 
klassrumsmiljöer. 

Studien iscensätts i 
klassrumsmiljöer. 

Det genomförs alltid för- 
och eftertester. 

Det genomförs alltid för- 
och eftertester. 

Det kan genomföras 
tester.  

Det kan genomföras 
tester. 

Det sker ett kollegialt lä-
rande. 

Det sker ett kollegialt lä-
rande. 

Det sker ett kollegialt 
lärande. 

Det sker ett kollegialt 
lärande. 

Kritiska aspekter och hur 
de urskiljs är i fokus. 

Kritiska aspekter och hur 
de urskiljs är i fokus. 

  

Fokus på ett avgränsat 
innehåll, lärandeobjekt. 

Fokus på ett avgränsat 
innehåll, lärandeobjekt. 
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Val av lärandeobjekt 

Förtest 
Planering, 

genomförande,  
analys 

Lektion 2 med eftertest 
Planering,  

genomförande, 
analys 

 

Lektion 1 med eftertest 
Planering,  

genomförande, 
analys 

 

som inte framkommer i tabell 1 är att det finns starka samband mellan vår studie och en learning study, 

genom att själva arbetsgången till stor del liknar varandra. Även videoinspelningen av lektionerna är gemen-

samt för både vår studie och learning study. Det som markant skiljer vår studie från en learning study är att 

det inte sker någon form av samarbete med forskare i vår studie. Sammanfattningsvis har vi i stort sett 

arbetat utifrån metoden learning study, men vi har också anpassat den efter våra möjligheter och begräns-

ningar. 

Eftersom vi till stora delar arbetat utefter metoden learning study har det varit naturligt att vi använt oss av 

variationsteorin som analysmetod. Detta innebär att vi har analyserat vårt insamlade material ur ett variat-

ionsteoretiskt perspektiv. Rent konkret handlar det om att vi vid analysen av våra för- respektive eftertest 

undersökte vilka kritiska aspekter som förekom kring vårt lärandeobjekt. När det gäller lektionerna fram-

kommer det variationsteoretiska perspektivet genom att vi analyserat om eleverna gavs möjlighet att urskilja 

de kritiska aspekterna genom de variationsmönster vi iscensatt. 

4.2  Urval 

Vi har genomfört denna studie i två fjärdeklasser bestående av 15 respektive 21 elever. Valet av klasser har 

grundats i ett så kallat bekvämlighetsurval. Enligt Bryman (2011) innebär ett bekvämlighetsurval att valet av 

den grupp som studeras väljs med avseende på dess tillgänglighet. I vårt fall grundar sig detta i att vi kände 

till klasslärarna och klasserna sedan tidigare, samt att de fanns tillgängliga för vårt ändamål, vilket gjorde att 

vi valde att förlägga studien hos dem. En annan anledning till valet av just dessa klasser baseras på att vi ville 

genomföra studien i klasser som sedan tidigare inte arbetat så mycket med decimaltal.   

4.3 Genomförande 

Vi kommer i detta avsnitt att presentera hur vi genomfört vår studie. Först visas en modell (se figur 1) som 

ger en övergripande bild över arbetsgången, och sedan fortsätter avsnittet med en mer ingående beskrivning 

av de olika momenten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Modell över arbetsgången. 
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4.3.1 Val av lärandeobjekt 

Från början hade vi i åtanke att elevernas förståelse för vad decimaltal är skulle vara vårt lärandeobjekt. Vi 

insåg dock att detta lärandeobjekt blev lite opreciserat. Efter att ha tagit del av tidigare forskning och andra 

learning studies, som bland annat visat att elevernas förståelse kring vad decimaler är spelar en betydande 

roll vid inlärningen av decimaltal, valde vi att specificera lärandeobjektet som att eleverna ska förstå vad decimaler 

är och vad tiondelen respektive hundradelens positionsvärden innebär.  

4.3.2 Planering och genomförande av förtest med analys 

Efter att vi studerat tidigare forskning inom området och genom tidigare erfarenheter, identifierades even-

tuella kritiska aspekter som kunde vara aktuella för vårt lärandeobjekt. De aspekter som då sågs vara kritiska 

var att eleverna måste få syn på att det finns tal mellan heltalen, vilka kallas för decimaltal, förhållandet 

mellan del-helhet, siffrornas positionsvärden i decimaltalen, vilka siffror i decimaltalen som är decimaler och 

nollans betydelse bland decimalerna. Utefter dessa möjliga kritiska aspekter skapade vi ett förtest (se bilaga 

1). Vid valet av frågor till förtestet var vi noga med att de skulle svara till det lärandeobjekt vi hade. Eftersom 

att samma frågor skulle användas till eftertestet behövde frågorna samtidigt kunna svara på om eleverna lärt 

sig det som vi avsett. Tanken med fråga 1 var att eleverna här får möjlighet att visa om de är medvetna om 

att decimaltal finns, och fråga 2 syftar till att eleverna kan visa om de är medvetna om vilka siffror i talen 

som är decimaler. Den tredje frågan visar elevernas medvetenhet kring nollans betydelse bland decimalerna 

samt decimalernas värden, vilket även fråga 4 gör. Femte frågan visar om eleverna förstår att decimaler 

uttrycker en del av en helhet och frågorna 6, 7 och 8 visar om eleverna förstår att nollan markerar en posit-

ions värde. Den nionde och sista frågan ger eleverna möjlighet att visa förståelse för decimalernas värde och 

att nollan markerar en positions värde, samtidigt som det genom deras skriftliga förklaringar kan uppstå en 

klarhet i vad eventuella missuppfattningar kring detta kan grunda sig i.  

Vid genomförandet av förtestet, vilket utfördes i två fjärdeklasser, fick varje elev varsitt blad med de upp-

gifter som vi konstruerat. Vi var noga med att påpeka att vi gjorde testet för vår skull och för att vi ville få 

syn på de missuppfattningar som fanns runt decimalernas positionssystem i de utvalda klasserna. Det tog i 

genomsnitt 20 minuter för varje elev att genomföra testet. Förtesten som genomfördes i klassen där vi hade 

lektion 1 (klass A) utfördes tre dagar innan lektionen. Förtesten i klass B genomfördes 20 dagar innan vi 

höll i lektion 2 för denna klass. 

Efter genomförandet av förtesten analyserade vi resultaten. Vi började med att sammanställa elevernas re-

sultat i tabeller för att få en klar, och överskådlig bild över de uppgifter som visat sig vara svåra för eleverna 

att lösa. Därefter konstruerade vi ett diagram (se figur 2) där vi kunde jämföra de två klassernas resultat. När 

vi analyserat resultaten har vi utgått från ett variationsteoretiskt perspektiv, och de kritiska aspekterna som 

förtestet behandlat. Detta innebär att vi har studerat vilka uppgifter som eleverna har problem med, och 

sedan har vi undersökt vilka kritiska aspekter dessa uppgifter behandlar. På detta vis kunde vi analysera oss 
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fram till vilka kritiska aspekter som förekom i klasserna (eleverna behöver: förstå att det finns tal mellan 

heltalen, få syn på vilka siffror i decimaltalen som är decimaler, förstå nollans betydelse som decimal, samt 

förstå siffrornas positionsvärden i decimaltalen), och därefter planera lektion 1.  

4.3.3  Planering och genomförande av lektion 1 med eftertest och analys 

Efter genomförandet och analys av förtestet planerade vi lektion 1 (se bilaga 2). Utifrån de kritiska aspekter 

vi funnit försökte vi skapa variationsmönster som kunde hjälpa eleverna att urskilja de kritiska aspekterna. 

Med avseende på detta planerade vi lektionen utifrån att eleverna skulle förstå att det finns tal mellan noll 

och ett, och att dessa tal kallas decimaltal, att siffrorna till höger om decimaltecknet är decimaler, att nollan 

markerar en positions värde och att den första decimalen till höger om decimaltecknet kallas för tiondel och 

den andra för hundradel. Lektionen, som utspelade sig i klass A där lärare A höll i lektionen och lärare B 

videofilmade, inleddes med att lärare A delade in de 15 eleverna i fem grupper om tre. Grupperna fick 

diskutera om de trodde att det finns tal mellan noll och ett. Genom detta moment ville vi leda in eleverna 

på att det finns tal mellan noll och ett. Därefter satte lärare A upp en tallinje på tavlan med intervallet 0-1, 

vilken var indelad i tio lika stora delar, och förklarade att dessa delar kallas för tiondelar. Sedan, med hjälp 

av variationsmönstret separation, förklarade lärare A hur vi skriver ut tiondelarna genom att skriva 0,1; 0,2 

och så vidare under varje tiondelsträck. Efter detta moment var tanken att belysa för eleverna vad decimaler 

är, och för att göra detta användes variationsmönstret kontrast då lärare A skrev upp talen 11 och 1,1 på 

tavlan för att visa vad som är decimaler i ett tal. När lärare A strukit under decimalerna på varje tiondel (till 

exempel 0,1 och 0,2) fick varje grupp två olika talkort där ett av dem bestod av ett tal där endast tiondelen 

var utskriven (0,3; 0,8; 0,5), medan det andra kortet bestod av samma tal fast med en nolla på hundradelens 

plats (0,30; 0,80; 0,50). Först fick varje grupp diskutera var på tallinjen de skulle placera talkorten, och sedan 

fick en grupp i taget gå fram till tallinjen vid tavlan och placera dem där de tyckte de hörde hemma. Här 

användes först separation som variationsmönster då entals- respektive tiondelssiffran hölls konstant medan 

markeringen av hundradelens position varierade. När alla grupper hade placerat ut sina talkort på tallinjen 

uppstod en slags generalisering genom att eleverna fick möjlighet att erfara att ”hundradelsnollan” har 

samma betydelse oavsett vilka siffror som står på tiondelens plats. Genom att lärare A ställde eleverna frågan 

om vad nollans positionsvärde kallas i de tal där nollan var markerad, ledde lektionens innehåll in på hund-

radelar. Likt genomgången med tiondelarna började lärare A med att utgå från tallinjen 0-1. Tiondelarna 

delades in i hundradelar, och likt genomgången av tiondelarna skrev lärare A tallinjens markerade hundra-

delar på tavlan (0,01; 0,02; 0,03…) med variationsmönstret separation som utgångspunkt – entalet, och 

tiondelen hölls konstant medan hundradelssiffran varierade. För att eleverna sedan skulle ges möjlighet att 

kunna generalisera sina kunskaper om tion- respektive hundradelarna tog lärare A fram en längre tallinje 

(intervallet 0-3), för att med hjälp av den placera in, och diskutera kring, decimalernas värden i olika decim-

altal. Slutligen fick varje grupp tre talkort med olika decimaltal som de sedan skulle placera på tallinjen. När 

detta var gjort gick lärare A tillsammans med eleverna igenom placeringen av alla talkorten. I slutet av lekt-

ionen, som blev cirka 50 minuter lång, frågade läraren om eleverna kunde ge exempel på decimaler utifrån 

de talkort som de placerat på tavlan.    
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När vi analyserade lektionen utgick vi från videoinspelningen och de observationer som gjordes. Analysen 

har skett utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv, vilket innebär att vi har studerat om eleverna gavs möj-

lighet att lära sig vårt lärandeobjekt genom urskiljning av de kritiska aspekterna, och om de tänkta variat-

ionsmönstren synliggjordes. När det till exempel gäller den kritiska aspekten att eleverna ska förstå vad som 

är decimaler i ett decimaltal, granskade vi med hjälp av videoinspelningen det moment där denna aspekt var 

tänkt att synliggöras. I det här fallet studerade vi ifall eleverna gavs möjligheten att urskilja vad som är 

decimaler genom variationsmönstret kontrast (ett heltal kontra ett decimaltal), vilket var vårt syfte med just 

det momentet. 

Vid analysen av eftertesten arbetade vi utefter samma princip som vid förtestanalysen. När vi hade skapat 

ett diagram över eftertestets resultat jämförde vi klass A:s eftertest med deras förtest (se figur 7). Då kunde 

vi se vad eleverna förbättrat, och på så vis få en fingervisning om vilka kritiska aspekter eleverna fick möj-

lighet att urskilja under lektionen. Om exempelvis en uppgift visade ett liknande resultat både på för- och 

eftertestet, tittade vi närmare på just det lektionsmomentet för att på så sätt kunna se om den kritiska 

aspekten som behandlades inte gick att urskilja i den utsträckning som var tänkt.  

4.3.4 Planering och genomförande av lektion 2 med eftertest och analys  

Efter analysen av lektion 1 och det följande eftertestet planerade vi lektion 2. Utifrån resultatet av lektion 1 

och dess eftertest kunde vi konstatera att våra variationsmönster inte synliggjordes tillräckligt tydligt för 

eleverna. Inför lektion 2 valde vi därför att behålla de kritiska aspekterna från lektion 1 (eleverna behöver: 

förstå att det finns tal mellan heltalen, få syn på vilka siffror i decimaltalen som är decimaler, förstå nollans 

betydelse som decimal, samt förstå siffrornas positionsvärden i decimaltalen), och dessutom tillkom den nya 

kritiska aspekten vi funnit (eleverna behöver utläsa decimalerna som hel, tiondel och hundradel, alternativt 

som hel och hundradel). Vi beslutade oss därför för att ändra om en del i lektionsplaneringen (se bilaga 3) 

inför den andra lektionen.  

Lektionen utspelade sig i klass B med 20 elever (en elev ville inte delta på grund av videoinspelningen). 

Lektionen, som hölls av lärare B och videofilmades av lärare A, inleddes med att lärare B frågade klassen 

om det finns tal mellan 0 och 1. Tanken med detta moment var att synliggöra den kritiska aspekten att det 

finns tal mellan heltalen. När eleverna kommit fram till att det gör det frågade läraren om det finns tal mellan 

1 och 2 respektive 7 och 8. Därefter satte lärare B upp en tallinje på tavlan, vilken var indelad i tiondelar 

respektive hundradelar. Sedan förklarade läraren varför det heter tiondelar och hundradelar. Under nästa 

moment skrev läraren upp talet 1,6 på tavlan. Detta tal fördes sedan in i en förkonstruerad tabell (se bilaga 

3) för att tydliggöra siffrornas värde. För att lyfta fram vilka siffror som är decimaler var läraren mycket 

noga med att påpeka detta, exempelvis genom att ringa in decimalerna i talet. Till sist kopplades talet till 

tallinjen genom att läraren placerade ut talet på denna. Genom att läraren sedan utförde samma process fast 

med talen 1,60 och 1,62 uppstod variationsmönstret separation.  



 

14 

 

Under nästa moment fick eleverna, i mindre grupper, med hjälp av tiobasmaterial visa talen 1,6; 1,60 och 

1,62. Under tiden gick lärare B och A runt och diskuterade med varje grupp. Därefter genomfördes samma 

moment som med talen 1,6; 1,60 och 1,62, men denna gång handlade det om talen 3,2; 3,20 och 3,28 för att 

på så vis skapa en generalisering. Under lektionens nästa steg lyfte lärare B fram varför det har en så stor 

betydelse hur vi uttalar decimaltalen. Därför började läraren med att skriva upp talen 3,2 och 3,20 på tavlan. 

Sedan skrev läraren talen med ord på två olika sätt: tre komma två och tre komma tjugo, tre hela och två 

tiondelar respektive tre hela, två tiondelar och noll hundradelar. Genom variationsmönstret kontrast som 

uppstår i detta moment ville läraren synliggöra för eleverna vilken avgörande betydelse uttalandet av decim-

altalen kan ha, exempelvis uppfattas 3,2 som mindre än 3,20 när de uttalas som tre komma två respektive 

tre komma tjugo. Med variationsmönstret fusion som utgångspunkt fick slutligen eleverna gruppvis tre olika 

talkort med tal av typen 1,4; 1,40; 1,48 som de skulle placera ut på en tallinje i intervallet 0-2, som fanns 

framme vid tavlan. För att fusion skulle uppstå var läraren noga med att diskutera elevernas placering av 

talkorten, vilka siffror i dessa tal som är decimaler och hur talen uttalas (en hel, fyra tiondelar och så vidare). 

Vid analysen av lektion 2 och det följande eftertestet gick vi tillväga på samma sätt som vid analysen av 

lektion 1 och dess eftertest.  

4.4 Forskningsetiska aspekter 

Inom svensk forskning betonas fyra särskilda etiska principer, vilka är viktiga att ta hänsyn till i studien 

(Bryman, 2011). Enligt den första etiska principen, informationskravet, informerades elever, föräldrar, klass-

lärare och rektor angående syftet med studien. För att uppfylla samtyckeskravet skickades ett samtyckesbrev 

(se bilaga 4) ut till elevernas vårdnadshavare, vilket samtliga skrev under. Genom att vårdnadshavarna skrev 

under brevet gav de tillåtelse till att eleverna fick delta i studien och bli filmade under lektionen. I enlighet 

med den tredje respektive fjärde principen, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, behandlades allt in-

samlat material konfidentiellt och brukade enbart detta i enlighet med studiens syfte. All insamlad data kom-

mer att sparas i tre månader efter att studien avslutats och publicerats.  

4.5 Studiens tillförlitlighet 

Validitet och reliabilitet är två centrala begrepp vad gäller studiers tillförlitlighet. Validitet handlar om 

huruvida studien verkligen undersöker det som studien syftar till att undersöka (Bjereld, Demker & Hinn-

fors, 2002). I denna studie valde vi att använda oss av videoinspelningar som metod för att analysera lekt-

ioner, eftersom det ingår i metoden learning study. Detta gav oss möjligheten att analysera en och samma 

lektion flera gånger, vilket kan bidra till att studiens validitet stärks. Dessutom var vi två personer som 

analyserade materialet, vilket även det kan leda till att studiens validitet ökar. Vad gäller reliabilitet så visar 

det i vilken utsträckning en studie kan upprepas och nå samma resultat (Bjereld et al., 2002). I denna studie 

har en hög reliabilitet försökts uppnås genom ett mycket noggrant dokumenterande av tillvägagångssättet, 

och en tydlig beskrivning av genomförandet och på vilka grunder materialet har analyserats. 
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5 Resultat 

I detta avsnitt kommer studiens resultat att presenteras med hjälp av diagram och genom att varje kritisk 

aspekt presenteras, var och en för sig, under varje lektionstillfälle. Avsnittet inleds med att resultatet från 

förtestet presenteras. Sedan följer i kronologisk ordning en presentation av resultaten utifrån lektion 1 med 

eftertest följt av lektion 2 med eftertest. Avsnittet avslutas sedan med en sammanfattning av studiens resul-

tat.  

5.1 Förtest 

Resultaten av förtesten (se figur 2) visar att felprocenten på svaren var hög på de flesta uppgifter i respektive 

klass. På åtta av tolv uppgifter (1, 2a, 2b, 3b, 3c, 7, 8, 9) hade 74-97 procent av samtliga elever i studien 

svarat fel.  

Figur 2. Diagram över klass A respektive klass B resultat av förtestet. 

Resultatet utifrån uppgift 1 visade att i stort sett samtliga elever i båda klasserna inte var medvetna om att 

det finns oändligt med tal mellan 1 och 2. Vidare kunde det fastställas att en stor del av det totala antalet 

elever inte visade någon förståelse för vilka siffror i ett tal som är decimaler. Vad gäller uppgifterna 3a, b, c 

och uppgifterna 4a, b där eleverna fick möjlighet att visa sin förståelse kring tiondelens respektive hundra-

delens värden, uppmärksammades att nästintill samtliga elever i de båda klasserna hade angett ett felaktigt 

svar. Dock skiljde sig uppgift 3a en hel del från de övriga då knappt hälften av samtliga elever svarat rätt på 

denna fråga. Detta resultat grundar sig förmodligen i att eleverna har lättare att jämföra ett tal där entalet är 

större i det ena talet än det andra. Uppgift 5 där elevernas förståelse för del- helhetsförhållandet sattes på 

prov var den uppgift som eleverna lyckades bäst med (82 procent av det totala antalet elever svarade rätt). 

Genom uppgifterna 6, 7 och 8 testades framförallt elevernas förståelse för nollans betydelse bland decima-

lerna. På uppgift 6, vilken gick ut på att markera 0,5 på en tallinje i intervallet 0-1, hade 40 procent i klass A 

respektive 63 procent i klass B svarat rätt. Dock hade eleverna betydligt större problem med att markera ut 

0,50 vilket framkom genom att endast 20 procent i klass A respektive 32 procent i klass B angav ett korrekt 

svar. Uppgift 8 visade sig markant vara svårast för eleverna då endast ett fåtal elever svarade rätt på denna. 
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I och med sista uppgiften, uppgift 9, gavs eleverna möjlighet att visa sin förståelse för decimalernas värde 

och nollans betydelse. Resultatet visade att 13 procent i klass A respektive 11 procent i klass B svarade rätt 

på uppgiften.  

Sammanfattningsvis kunde vi konstatera att i stort sett alla våra förmodade kritiska aspekter bekräftades i 

och med förtestets resultat. Resultatet visade att eleverna inte förstår att det finns tal mellan heltalen, vilket 

i sin tur innebär att de inte vet att det finns decimaltal. Vidare framkom det att eleverna inte förstår vilka 

siffror i decimaltalen som är decimaler, samt vilka positionsvärden dessa siffror har. Slutligen bekräftades 

det även att eleverna inte förstår nollans betydelse bland decimalerna. Del- helhetsförhållandet visade sig 

inte vara en kritisk aspekt för denna elevgrupp.   

5.2 Lektion 1 med efterföljande eftertest 

Nedan presenteras resultatet för lektion 1 tillsammans med resultatet för eftertestet. Resultatet presenteras 

genom att vi behandlar varje kritisk aspekt som förekommit under lektionen var för sig. Kapitlet avslutas 

med resultat utifrån helheten av lektionen och nyfunna kritiska aspekter presenteras. 

Kritisk aspekt 1: Eleverna behöver förstå att det finns tal mellan heltalen. 

Aspekten innebär att eleverna behöver förstå att det finns decimaltal. Denna kritiska aspekt synliggjordes 

genom flera av våra moment under lektionen. Vi använde oss utav flera olika variationsmönster för att 

eleverna skulle urskilja denna kritiska aspekt, bland annat separation. Vid separation varierade vi tiondels-

siffran medan nollan på entalets position var konstant när vi presenterade de första decimaltalen. I ett annat 

moment använde vi oss av variationsmönstret generalisering. De första decimaltal vi introducerade var mel-

lan noll och ett, men vid detta moment fick eleverna även placera ut decimaltal mellan noll och heltalet tre. 

Detta gjorde vi för att eleverna skulle generalisera sina kunskaper om att det finns decimaltal mellan alla 

heltal (se figur 3). Utifrån analys av lektionen samt eftertestet visade resultatet att de flesta elever hade för-

ståelse för att det finns tal mellan 0 och 1. Under lektionen visade det sig genom att alla grupper under 

inledningen kunde ge något förslag på tal mellan noll och ett, de flesta grupper gav dock endast 0,5 som 

förslag, medan ett par grupper visade sig vara medvetna om alla tiondelar så som 0,1; 0,2; 0,3 och så vidare. 

Eftertestet (se figur 7) visade att de flesta elever, 80 procent, var medvetna om att det fanns tal mellan 

heltalen, vilket tyder på att den kritiska aspekten gick att urskilja genom våra iscensatta variationsmönster. 

 

Figur 3. Bild från lektion 1 där eleverna placerat ut sina talkort på tallinjen. 
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Kritisk aspekt 2: Eleverna behöver få syn på vilka siffror i decimaltalen som är decimaler.  

För att eleverna ska kunna skapa sig förståelse om vilka siffror som är decimaler så behöver de förstå dec-

imaltecknets betydelse och att det är siffrorna till höger om decimaltecknet som är decimalerna. Vi synlig-

gjorde denna kritiska aspekt genom variationsmönstren kontrast och generalisering. I undervisningen an-

vände vi oss först av variationsmönstret kontrast när vi förklarade vilka siffror som var decimaler (se figur 

4) och när vi sedan lät eleverna berätta vilka siffror i alla tal på tavlan som var decimaler uppstod variations-

mönstret generalisering. Vid detta moment visade eleverna att de hade en god förståelse då alla benämnde 

de rätta siffrorna som decimaler. Vi behöver dock tillägga att detta sista moment med generaliseringen inte 

var planerad, men det föll sig naturligt in i lektionen. Det var lärare A som höll i lektionen som öppnade för 

denna variation, vilket skedde eftersom läraren ville skapa en avslutning där eleverna ännu en gång fick 

möjlighet att urskilja de kritiska aspekterna. Eftertestet visar en ökning med 36 procentenheter på antalet 

rätt svar, i förhållande till förtestet, på den fråga som visar om de har kunskap om vilka siffror i decimaltalen 

som är decimaler. Dock är det ändå endast 53 procent som svarat rätt på frågan, därför anser vi att denna 

kritiska aspekt inte framkommit tillräckligt tydligt genom våra variationsmönster.  

 

Figur 4. Bild från lektion 1 där variationsmönstret kontrast synliggörs. 

Kritisk aspekt 3: Eleverna behöver förstå nollans betydelse som decimal. 

Att förstå nollans betydelse som decimal innebär att förstå att nollan markerar en positions värde. Denna 

aspekt synliggjordes genom separation och generalisering. Variationen skedde enligt variationsmönstret 

generalisering, som vi planerat, och vid momentet (se figur 5) verkade det som att eleverna förstod att nol-

lan markerar en positions värde. Vid ett av de sista momenten i lektionen framkom dock att eleverna inte 

hade detta helt klart för sig då de inte placerade ut de talkort med lika stort värde på samma ställe på tallin-

jen. De hade till exempel placerat ut talkorten med 1,6 och 1,60 på olika ställen på tallinjen (se figur 6). På 

eftertestet hade vi tre olika typer av frågor kring denna kritiska aspekt. Frågorna 3a, 3b och 3c där eleverna 

skulle ringa in det största talet av två decimaltal visade inte på någon ökning av antalet rätt svar på efter-

testet. På frågorna 6, 7 och 8 skulle de placera ut tal på en tallinje och här visade ett medelvärde av resulta-

tet att 80 procent av eleverna svarat rätt, vilket var en ökning med 56 procentenheter i medelvärde. På 

fråga 9 skulle de ställa två decimaltal i relation till varandra och ringa in det största talet. Resultatet visade 

här en ökning med antal rätt svar med 34 procentenheter i förhållande till förtestet, dock hade endast 47 

procent av eleverna svarat rätt på eftertestet. Det råder alltså en tvetydighet kring om eleverna skapat sig 
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förståelse för nollans betydelse bland decimalerna. Vi tror att de olika resultaten kan bero på att vi endast 

behandlat denna kritiska aspekt så som den representeras i frågorna 6, 7 och 8, där de flesta hade svarat 

rätt. På fråga 9, där endast drygt hälften svarat rätt, skulle eleverna visa sin förståelse genom att sätta talen i 

relation till varandra. Detta gjorde vi inte under vår lektion, vilket vi tror kan bidra till att det blev så 

mycket sämre resultat på denna fråga än på de andra frågorna. 

 

Figur 5. Bild av variationsmönstret generalisering.     Figur 6. Bild som visar felplacering av talkort.  

Kritisk aspekt 4: Eleverna behöver förstå siffrornas positionsvärden i decimaltalen. 

Den fjärde aspekten innebär att eleverna ska få förståelse för att den första decimalen till höger om decim-

altecknet kallas för tiondel och den andra för hundradel. Variationsmönstren som förekom i lektionen var 

separation och generalisering. Under analys av lektionen lade vi märke till att eleverna inte uttalade decim-

altalen korrekt. När en elev till exempel såg 2,06 benämnde hon talet som tvåhundrasex medan andra ut-

läste liknande tal som två komma noll sex, vilket också var det vanligaste sättet för dem att utläsa decimalt-

alen på. När vi mot slutet av lektionen frågade eleverna vilket värde decimalerna hade och hur man ska 

benämna dem så visade de stora svårigheter med detta. Vid analys av eftertestet såg vi att det inte skett nå-

gon ökning av antal rätt svar vid tre av de fyra frågorna som speglar denna kritiska aspekt.  På den fråga 

där det skett en liten ökning av rätt svar så är det fortfarande inte ens hälften som svarat rätt. Vi tolkar det 

alltså som att denna kritiska aspekt inte gick att urskilja tillräckligt väl genom våra variationsmönster. 

I vår planering hade vi inte planerat att använda oss av variationsmönstret fusion. Vid analys av lektion 1 

insåg vi dock att under sista momentet av lektionen uppstod variationsmönstret fusion, då alla kritiska 

aspekter behandlades samtidigt. Vi upplevde detta som ett lyckat moment utifrån det variationsteoretiska 

perspektivet och därför har vi beslutat att ta med oss detta moment till lektion 2. 

5.2.1 Resultat utifrån helheten av lektion1 och eftertestet 

Analysen av lektion och eftertest visade att de flesta elever uttalade decimalerna på samma sätt som det är 

vedertaget att uttala heltalen, exempelvis 0,3 som ”noll komma tre”. Under lektionen upptäckte vi bland 

annat att eleverna till exempel hade placerat ut talkort med 0,3 och 0,30 på tallinjen där det egentligen skulle 

stå 0,03. Vi tror att orsaken till att eleverna har svårt att placera ut alla decimaltal korrekt på tallinjen, och 
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avgöra vilket decimaltal som är större än det andra, beror på hur de uttalar decimaltalen. Resultatet av lektion 

1 och eftertestet leder därför till att vi funnit en ny kritisk aspekt.  

Den femte kritiska aspekten: Eleverna behöver utläsa decimalerna som hel, tiondel och hundradel, alternativt som hel 

och hundradel. 

Den kritiska aspekten handlar om att när eleverna ser ett decimaltal, till exempel 1,72 så behöver de lära sig 

att uttala det som ”en hel, sju tiondelar och två hundradelar”, eller ”en hel och sjuttiotvå hundradelar”. 

Tidigare forskning har pekat på hur viktigt det är att undervisa eleverna om detta, och efter lektion 1 insåg 

vi att vi även måste behandla denna aspekt under lektion 2.  

Att det skett en ökning av antal rätt svar på åtta av uppgifterna i eftertestet menar vi visar på att vi lyckats 

skapa lärande för eleverna. På fem av uppgifterna i eftertestet har det dock inte skett någon ökning av antal 

rätt svar, och på fyra av de uppgifter där det skett en ökning är det fortfarande bara runt hälften av klassen 

som svarat rätt. Detta leder till att vi måste göra justeringar av lektionsplaneringen till lektion 2 för att skapa 

möjlighet för fler att lära mer. Ur ett variationsteoretiskt perspektiv innebär detta att vi måste iscensätta våra 

variationsmönster bättre för att fler elever ska lyckas urskilja fler kritiska aspekter. 

 

Figur 7. Diagram över klass A resultat på förtest och eftertest. 

 

5.3 Lektion 2 med efterföljande eftertest 

Resultatet av lektion 2 och dess efterföljande eftertest kommer att presenteras utifrån samma sätt som lekt-

ion 1, det vill säga varje kritisk aspekt som behandlats under lektionen presenteras först, och följs sedan av 

ett resultat utifrån helheten av lektionen. 

Kritisk aspekt 1: Eleverna behöver förstå att det finns tal mellan heltalen. 

Denna kritiska aspekt synliggjordes främst genom lektionens första moment där eleverna tillsammans med 

läraren diskuterade kring om det finns tal mellan noll och ett. Eleverna kom ganska snabbt fram till att det 
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existerar tal mellan noll och ett genom att ge olika exempel, bland annat 0,1; 0,5. Diskussionen fortsatte 

sedan kring om det finns tal mellan andra heltal, exempelvis mellan 7 och 8. Detta gjorde vi för att skapa 

variationsmönstret generalisering. För att konkretisera denna kritiska aspekt användes även en tallinje som 

var indelad i tiondelar och hundradelar för att visa att det finns tal mellan heltalen. Vid analysen av efter-

testet (se figur 13) framkom det att antalet rätt svar ökat med 63 procentenheter vad gäller uppgiften som 

behandlar elevernas förståelse angående talen mellan heltalen. Resultatet tyder alltså på att den kritiska 

aspekten gick att urskilja under lektionens gång genom variationsmönstret som speglade detta.  

Kritisk aspekt 2: Eleverna behöver få syn på vilka siffror i decimaltalen som är decimaler.  

För att synliggöra denna kritiska aspekt förde vi in olika decimaltal i en tabell (se figur 8). I tabellen framgick 

att det alltid är siffrorna till höger om decimaltecknet som är decimaler. Eftersom att vi använde flera olika 

tal skapade vi variationsmönstret generalisering då eleverna fick se att detta gäller för alla decimaltal. Samti-

digt skapade vi även variationsmönstret separation eftersom vi varierade en decimal i taget. Exempel på 

detta är att vi först visade vilka siffror som är decimaler i talet 1,6 sedan gjorde vi likadant med 1,60 och 

1,62. Utifrån analysen av den inspelade lektionen tolkade vi det som att de flesta elever förstod vad decimaler 

är då i stort sett samtliga elever räckte upp handen när lärare B frågade om de kunde svara på vilka siffror 

som är decimaler. Även resultatet av eftertestet visade på en stor ökning, 60 procentenheter, vad gäller 

uppgiften som handlade om vad decimaler är. Dock framkom det i uppgift 2b att eleverna fortfarande hade 

svårt att förklara hur de visste att de siffror de ringat in var just decimaler. Exempelvis var det bara 40 

procent av de elever som svarat rätt på uppgift 2a som på ett korrekt sätt kunde motivera sitt svar (se figur 

9) 

  

Figur 8. Bild som visar hur tabellen såg ut.                 Figur 9. Bild som visar på en korrekt motivering. 

Kritisk aspekt 3: Eleverna behöver förstå nollans betydelse som decimal. 

Denna kritiska aspekt behandlades till största delen under lektionens andra moment. I detta moment lyftes 

den kritiska aspekten fram med hjälp av tabellen, som också speglade den föregående kritiska aspekten, 

och en tallinje. Genom att lärare B skrev talet 1,6 i tabellen och förde in det på tallinjen, och sedan skrev 

talet 1,60 i tabellen och förde in det på tallinjen, skapades variationsmönstret separation. Separationen 
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uppstod genom att entalet och tiondelen hölls konstant, medan det skedde en variation av hundradelsma-

keringen, i det här fallet nollan. För att skapa variation i hur ett tal med lika värde kan skrivas med tionde-

lar eller med hundradelar, använde lärare B variationsmönstret generalisering då han gjorde likadant med 

talen 3,2 och 3,20. På detta vis gavs eleverna möjlighet att urskilja nollans betydelse som decimal  

Vid analysen av lektionen framgick det att eleverna med hjälp av de tänkta variationsmönstren hade urskilt 

den kritiska aspekten. Detta visade sig bland annat genom det sista lektionsmomentet där eleverna tilldela-

des tre talkort av typen 0,2; 0,20 och 0,24 som de skulle placera på en tallinje framme vid tavlan (se figur 

10). Vad gäller eftertestet visar det sig att det skett en markant ökning av antalet rätt svar på de frågor som 

speglar denna kritiska aspekt. Den största ökningen var på 58 procentenheter och gällde uppgift 9 där ele-

verna skulle markera vilket av talen 0,30 och 0,5 som är störst (se figur 11).         

  

 

 

 

 

Figur 10. Bild som visar sista lektionsmomentet.          Figur 11. Bild över ett korrekt svar på uppgift 9. 

Kritisk aspekt 4: Eleverna behöver förstå siffrornas positionsvärden i decimaltalen. 

Även denna kritiska aspekt behandlades under lektionens andra moment då vi förde in decimaltal i en ta-

bell och placerade ut dem på tallinjen. Den kritiska aspekten framkom också vid momentet när eleverna 

själva fick placera ut decimaltal på tallinjen och när de skapade decimaltalen med konkretmaterial. Hund-

raplattor utgjorde då heltalen, tiostavar representerade tiondelarna och de små kuberna representerade 

hundradelarna (se figur 12). De variationsmönster vi skapade för att synliggöra denna kritiska aspekt var 

separation och generalisering.  Separation skapades när vi i tabellen varierade en siffra i taget, likadant var 

det när vi placerade ut talen på tallinjen och när de fick lägga decimaltalen med konkret material. Variat-

ionsmönstret generalisering skapades genom att vi använde olika decimaltal mellan olika heltal, på så vis 

fick eleverna se att det alltid är siffran till höger om decimaltecknet som är tiondel och att nästa siffra alltid 

är hundradel. 

Eftertestet visade att det hade skett en ökning av antal rätt svar på alla de frågor som behandlar denna 

kritiska aspekt. På den fråga där det skett minst ökning var ökningen 22 procentenheter och på den fråga 

där det skett störst ökning var den 58 procentenheter. Det var dock endast cirka 30- 40 procent av klassen 

som svarade rätt på tre av de fem frågor som behandlar denna kritiska aspekt, på de andra två frågorna hade 

63-68 procent svarat rätt.  
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Figur 12. Bild som visar en elev som skapat talet 1,62 

Den femte kritiska aspekten: Eleverna behöver utläsa decimalerna som hel, tiondel och hundradel, alternativt som hel 

och hundradel. 

Denna kritiska aspekt behandlades under de flesta momenten under lektionens gång då lärare B var mycket 

tydlig i sitt sätt att uttala de olika decimaltal som bearbetades. Varje gång lärare B skrev ett decimaltal på 

tavlan, exempelvis 1,62 uttalades talet alltid i form av en hel, sex tiondelar och två hundradelar. Den kritiska 

aspekten lyftes även fram under ett specifikt lektionsmoment. För att eleverna skulle ges möjlighet att ur-

skilja varför det är viktigt att uttala decimaltalen på ett visst sätt användes variationsmönstret kontrast. Lärare 

B började med att skriva upp talen 3,2 och 3,20 på tavlan. Detta följdes av att läraren, med ord, skrev upp 

talen i form av tre komma två och tre komma tjugo. Kontrasten uppstod sedan genom att läraren skrev 

samma tal, fast med andra ord, i form av tre hela och två tiondelar respektive tre hela, två tiondelar och noll 

hundradelar. Tanken var att eleverna genom detta variationsmönster skulle kunna urskilja att det är enklare 

att förstå decimalernas värde när de uttalas enligt exemplet tre hela och två tiondelar i förhållande till tre 

hela, två tiondelar och noll hundradelar, i stället för tre komma två i förhållande till tre komma tjugo. 

Vid analysen av videoinspelningen från lektionen framkom det att en del elever hade svårigheter med att 

uttala decimaltalen på det sätt lärare B förespråkade. Bland annat visade sig detta under det sista lektions-

momentet när eleverna skulle uttala talen på de talkort de placerade ut, till exempel var det en del elever som 

inledde med att exempelvis säga ”noll komma sex…”. Dock kom de flesta på sig själva och ändrade sig till 

att säga ”noll hela och sex tiondelar…”. Vad gäller resultatet av de uppgifter (4a och 4b) på eftertestet som 

behandlade denna kritiska aspekt, visade det sig att det skett en ökning från noll till 42 procent respektive 

32 procent i antalet rätt svar.  
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Figur 13. Diagram över klass B resultat på eftertest och förtest.  

5.3.1 Resultat utifrån helheten av lektion 2 och eftertestet 

Utifrån resultatet på eftertestet kan vi se att vi lyckats skapa goda förutsättningar för lärande av decimaltal. 

Detta ser vi genom att studera diagrammet (se figur 13) som visar hur många som svarat rätt på frågorna. 

Där syns tydligt en markant ökning av de elever som nu svarat rätt i jämförelse med samma frågor på 

förtestet. Dock är det fortfarande endast runt 30 - 40 procent av eleverna som svarat rätt på fem av de 

tretton uppgifterna. Vår analys av varför inte fler svarat rätt på fler frågor behandlar vi under diskussions-

kapitlet.  

Vi lyckades skapa fler variationsmönster under lektionen än vad vi hade planerat. Bland annat lyckades vi 

skapa generalisering under momentet där tallinjen introducerades. Istället för att bara visa att det finns tion-

delar och hundradelar mellan heltalen 0 och 1 så visade vi att det även finns mellan andra heltal, såsom 2 

och 3. 

Under lektionens gång noterade vi att en del elever blandade ihop begreppen tiotal och tiondel respektive 

hundratal och hundradel. Vid analysen av videoinspelningen av lektionen uppmärksammade vi att olika 

elever vid några tillfällen benämnde tiondelarna som tiotal och hundradelarna som hundratal. En möjlig 

nyfunnen kritisk aspekt för vårt lärandeobjekt skulle därför kunna vara: 

Den sjätte kritiska aspekten: Eleverna måste förstå skillnaden mellan tiotal och tiondelar respektive hundratal och 

hundradelar.    

Varför vi tror att detta kan vara en ny kritisk aspekt grundar vi i att eleverna eventuellt skulle kunna få 

svårigheter med att förstå decimalernas värden då de blandar ihop begreppen. Ett exempel kan vara att de 

benämner en hundradel som ett hundratal, vilket då kan leda till att de tror att hundradelen har ett större 

värde än tiondelen.  
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5.4 Sammanfattning av resultat 

I vår studie har vi funnit sex kritiska aspekter som gäller för de valda elevgrupperna.  

 Eleverna behöver förstå att det finns tal mellan heltalen 

 Eleverna behöver få syn på vilka siffror i decimaltalen som är decimaler 

 Eleverna behöver förstå nollans betydelse som decimal. 

 Eleverna behöver förstå siffrornas positionsvärden i decimaltalen. 

 Eleverna behöver utläsa decimalerna som hel, tiondel och hundradel, alternativt som hel och hund-

radel. 

 Eleverna måste förstå skillnaden mellan tiotal och tiondelar respektive hundratal och hundradelar. 

Då vi jämförde resultaten på eftertesten (se figur 14) från de båda klasserna kunde vi se att eleverna i klass 

B (lektion 2) visade ett bättre resultat än eleverna i klass A (lektion 1). Ett medelvärde av ökningen angående 

rätt svar visade på en ökning av 26 procentenheter i klass A och 33 procentenheter i klass B. Vid en jämfö-

relse av de båda lektionsanalyserna har vi även lagt märke till att eleverna i klass B visade en större förståelse 

för vårt lärandeobjekt. Detta framkom under lektionernas sista moment där eleverna skulle placera ut talkort 

på en tallinje. Eleverna i klass B visade sig nämligen ha lättare för att placera ut talkorten på rätt plats, samt 

uttala dem på ett korrekt sätt, än eleverna i klass A.  

Figur 14. Diagram över båda klassernas resultat på eftertestet.  
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6 Diskussion 

Detta kapitel inleds med en diskussion kring studiens metod och resultat, och följs sedan av två avsnitt där 

vi diskuterar kring en eventuell tredje lektion och vad vår studie har bidragit till. Avslutningsvis kommer vi 

att ge förslag på vidare forskning.  

6.1 Metoddiskussion 

Studien är influerad av metoderna learning study, lesson study och design experiment, dock återfinns de 

största likheterna med learning study. Studien kan ändå inte kallas för learning study eftersom att det finns 

några stora betydande skillnader mellan denna studie och en riktig learning study. Några av dessa skillnader 

är att arbetsgången skiljer sig åt på så vis att vi endast kunde genomföra två lektioner inom den tidsram som 

fanns till förfogande. Att lärandeobjektet valdes av oss och inte av klassernas lärare är en annan skillnad och 

den tredje stora skillnaden är att varken forskare eller klassernas lärare var inblandade i studien.  

Med hjälp av den metod som använts har vi lyckats få svar på våra forskningsfrågor. Svaret på den första 

forskningsfrågan framkom genom de förtest och videoanalyser som gjorts av de genomförda lektionerna. 

Genom att använda oss av variationsmönster har möjligheter skapats för eleverna att urskilja de kritiska 

aspekterna och på så vis skapa förutsättningar för lärande. Enligt Runesson (2005) är det centrala inom 

variationsteorin att lärande ses som en förändring i hur lärandeobjektet uppfattas, upplevs och förstås. Ef-

tersom resultatet av eftertestet visar att det skett en ökning av antal rätt svar kring de frågor som handlar 

om lärandeobjektet tolkas det som att det skett en förändring kring hur eleverna uppfattar och förstår vårt 

lärandeobjekt. Om detta tolkas utifrån det variationsteoretiska perspektivet har det alltså skett ett lärande då 

det har undervisats om lärandeobjektet med hjälp av variationsmönster. 

Vid valet av lärandeobjekt utgick vi från tidigare forskning och andra learning studies inom området. Vid 

studerandet av en learning study vars lärandeobjekt var att eleverna skulle förstå att ett decimaltal är ett tal 

där det finns heltal och delar av en hel, visade sig en kritisk aspekt vara att eleverna bland annat måste förstå 

vad decimaler är (Hansson & Bergqvist, 2012b). Det var just denna kritiska aspekt som vi valde att formulera 

om och göra till vårt lärandeobjekt. Med tanke på att learning studies inom området visat på många kritiska 

aspekter, cirka sju till åtta stycken, så var deras lärandeobjekt för stora. Av denna anledning behövde denna 

studies lärandeobjekt preciseras. Från början var lärandeobjektet att eleverna skulle få förståelse för vad ett 

decimaltal är, vilket ändrades till att eleverna ska förstå vad decimaler är och vad tiondelen respektive hund-

radelens positionsvärden innebär.     

I studien deltog två klasser, klass A och klass B. I enlighet med samtyckeskravet (Bryman, 2011) skickades 

ett samtyckesbrev ut och samtliga vårdnadshavare till eleverna i klass A godkände elevernas deltagande och 

alla elever i klassen deltog på förtestet, lektionen och eftertestet. I klass B genomförde alla elever förtestet 

och samtliga vårdnadshavare godkände även att eleverna deltog i studien, dock var det en elev som inte 

deltog under lektionen eftersom eleven inte ville. Denna elev gjorde därför inte eftertestet och för att inte 
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resultatet skulle bli missvisande räknades även elevens förtest bort vid sammanställningen av all data. Vid 

tillfället för genomförande av eftertestet i klass B saknades även en annan elev, vilket innebär att  även denna 

elevs förtest räknades bort vid datasammanställningen. Således deltog sammanlagt 15 elever i studien från 

klass A och 19 elever från klass B.  

Trots att tidigare learning studies inom området visat att del- helhetsförhållandet är en kritisk aspekt så är 

detta inte något vi kunnat finna i studien. På förtestet var det en fråga som speglade del- helhetsförhållandet, 

där skulle eleverna ringa in det decimaltal som bäst representerade det skuggade området av en figur (se 

bilaga 1). Halva figuren var skuggad och de flesta hade ringat in att skuggan representerade 0,5 eller 0,50. 

Resultatet av förtestet visade att de flesta elever klarade av denna fråga och därför tolkades det som att de 

inte hade svårt för del- helhetsförhållandet och därför ansågs det inte heller  vara en kritisk aspekt. Under 

lektion 1 slog det oss dock att varför de klarade just denna fråga kanske var för att de var bekanta med just 

en halv sedan tidigare. Till eftertestet (se bilaga 5) ändrades därför denna fråga så att det skuggade då var 

lika mycket som 0,9. Men även denna fråga klarade de allra flesta. Om studien skulle göras om så skulle vi 

välja att ha några andra frågor på för- och eftertestet än dem som var där nu. Till exempel så skulle frågor 

väljas där eleverna bättre kunde visa sina kunskaper om siffrornas värden i decimaltalen. En sådan fråga 

kunde vara att eleverna kunde få jämföra till exempel 0,2 och 0,02 för att de skulle få visa sina kunskaper 

och förståelse kring relationen mellan tiondelen och hundradelen. 

Eftersom att studien inte har samma lärandeobjekt som de andra learning studies vi tagit del av är det na-

turligt att de kritiska aspekterna skiljer sig åt. Några kritiska aspekter är dock lika eller påminner om varandra. 

Att eleverna behöver förstå att det finns tal mellan heltalen är en av de kritiska aspekter som återfinns i en 

annan learning study (Hansson & Bergqvist, 2012b). Den andra kritiska aspekten var att eleverna behöver 

få syn på vilka siffror i decimaltalen som är decimaler, en annan learning study (Hansson & Bargqvist, 2012a) 

hade att decimaler är de siffror till höger om decimaltecknet. En studie (Kullberg, 2004) har den kritiska 

aspekten att antalet nollor beskriver enbart noggrannheten på talen och gör dem inte större, vilken är lik vår 

tredje aspekt som är att eleverna behöver förstå nollans betydelse bland decimalerna. Vår kritiska aspekt om 

att eleverna behöver förstå siffrornas positionsvärden i decimaltalen är en kritisk aspekt som påminner om 

flera andra kritiska aspekter i de tre ovan nämnda studierna. Som vi skrivit om tidigare har forskning visat 

att det är mycket vanligt att eleverna utläser decimalerna så som man utläser heltalen, eftersom de felaktigt 

generaliserar sina kunskaper om heltalen till tal i decimalform. Den kritiska aspekt vi identifierade efter 

lektion 1, som var att eleverna behöver bli medvetna om hur man uttalar decimalerna, påminner mycket om 

den kritiska aspekten att kunna utläsa tal uttryckt i hundradelar både i bråk- och decimalform som vi åter-

finns i en studie (Hansson & Bergqvist, 2012a). Studiens sjätte kritiska aspekt var att eleverna måste förstå 

skillnaden mellan tiotal och tiondelar respektive hundratal och hundradelar, liknande kritiska aspekter åter-

finns i flera av de andra studierna (Hansson & Bergqvist, 2012a,b).  
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6.2 Resultatdiskussion 

Vad gäller resultatet av förtesten (se figur 2) kan vi konstatera att det var gynnsamt för studien. Med tanke 

på att resultatet antydde att elevernas förkunskaper var snarlika klasserna emellan kunde vi exempelvis göra 

ett antagande om att de aspekter som verkade vara kritiska i klass A även var det i klass B. Som tidigare 

nämnts menar bland andra Marton, Runesson och Tsui (2004) att det kan vara vanskligt att generalisera de 

kritiska aspekter som rör en specifik elevgrupp till en annan. Detta fanns givetvis i åtanke när studien inled-

des, men vi hade inte reflekterat så mycket kring hur ett förtestresultat som hade skilt sig markant mellan de 

båda klasserna skulle hanteras. Om så hade varit fallet skulle vi förmodligen identifierat än mer kritiska 

aspekter än vad som gjorts. Detta hade i sin tur gjort lärandeobjekt än mer komplext, vilket sannerligen 

skulle renderat i mer svårplanerade och svårgenomförda lektioner. I och med att vi inte kände till elevernas 

förkunskaper vad gäller decimaler och deras värden, och för att undvika att hamna i denna situation, tillfrå-

gades klassernas ordinarie lärare om hur mycket de hade arbetat med detta ämnesområde. Svaren var att 

ingen av klasserna arbetat med detta sedan tidigare, och därför kände vi att klasserna bör ligga på en liknande 

förståelsenivå. I sammanhanget kan även Kullbergs (2010) tankar kring att kritiska aspekter inte kan be-

stämmas på förhand med avseende på ämnesinnehållet, utan att de synliggörs först när de hamnar i relation 

till elevernas förståelse, lyftas fram. I vårt fall konstruerade vi förtestet i huvudsak utifrån vad tidigare forsk-

ning konstaterat vara kritiskt för lärandet, relaterat till vårt lärandeobjekt. Detta tolkas som att de kritiska 

aspekterna bestämdes med avseende på ämnesinnehållet. Med tanke på att de kritiska aspekterna bekräftades 

vid analysen av förtesten, och även under lektionerna, kan det dock fastställas att de gällde även när de 

ställdes i relation till elevernas förståelse.    

Utifrån eftertestets resultat konstaterades att möjlighet för lärande hade skapats under lektion 1 med hjälp 

av de valda variationsmönsterna. Dock går det givetvis att diskutera i vilken utsträckning vi lyckats med 

detta. En övergripande bild av jämförelsen av för- respektive eftertest i klass A (se figur 7) visar relativt 

tydligt att det skett en ökning i antalet rätt svar, vilket då tyder på att lärande lyckats möjliggöras. Om resul-

tatet och andra sidan analyseras lite mer i detalj kan vi ifrågasätta i vilken utsträckning vi lycktas möjliggöra 

lärandet. Trots att det skett en ökning på de flesta uppgifter är antalet rätt svar bara kring hälften på fem av 

de tretton uppgifterna. Med ännu mer kritiska ögon kan det dessutom konstateras att vi inte lycktas möjlig-

göra lärandet gällande förståelsen av lärandeobjektet. Det är nämligen framförallt de uppgifter som behand-

lar elevernas förståelse gällande vad decimaler är, samt decimalernas värden, (2a, 2b, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 9) 

där den korrekta svarsprocenten är låg. I detta sammanhang kan paralleller dras till Marton, Runesson och 

Tsui (2004) tankar kring lärandeobjektet. Som tidigare nämnts menar de att lärandeobjektet kan delas in i 

tre kategorier: det intentionella, iscensatta respektive erfarna lärandeobjektet. I studien kan eftertestets re-

sultat grunda sig i att det intentionella lärandeobjekt, det vill säga det lärandeobjekt som planerats att under-

visa om (vad decimaler är och vad tiondelens respektive hundradelens positionsvärden innebär), inte blev 

det erfarna lärandeobjekt som eleverna tog till sig under lektionen. Resultatet kan även bero på att de vari-
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ationsmönster som skulle hjälpa eleverna att urskilja de kritiska aspekterna inte synliggjordes tillräckligt un-

der lektionens gång. En annan anledning till eftertestets utfall kan vara att det fanns fler kritiska aspekter 

kring lärandeobjektet som inte identifierats inför lektion 1.  

Inför lektion 2 identifierades en ny kritisk aspekt (eleverna behöver utläsa decimalerna som hel, tiondel och 

hundradel, alternativt som hel och hundradel) och vi hade även kommit fram till att vi på ett tydligare sätt 

behövde synliggöra de variationsmönster som skulle hjälpa eleverna att urskilja de kritiska aspekterna. Med 

tanke på det Marton, Runesson och Tsui (2004) menar kring att det inte går att generalisera aspekter, som 

visar sig vara kritiska i en specifik elevgrupp till en annan, var vi inte helt säkra på att den nyfunna kritiska 

aspekten i klass A skulle vara det även i klass B. Denna kritiska aspekt blev nämligen inte funnen genom 

förtestet, utan via analysen av lektion 1. Vi kan därför inte med säkerhet säga att det var just tack vare att vi 

behandlade denna kritiska aspekt under lektion 2 som eleverna i klass B visade ett bättre resultat på de 

uppgifter som handlade om vad decimaler är och deras värden. Dock vill vi nog ändå påstå att det trots allt 

var just tack vare att eleverna gavs möjlighet att urskilja denna kritiska aspekt som de presterade bättre på 

eftertestet. I inledningen av lektionen framkom det nämligen att eleverna uttalade decimaltalen likadant som 

eleverna i klass A, alltså exempelvis ”ett komma sex” istället för en hel och sex tiondelar, vilket då antydde 

att detta var en kritisk aspekt även i klass B. Om det förbättrade resultatet sedan berodde på att lärare B var 

extra tydlig med att uttala decimaltalen på det sätt vi ville att eleverna skulle göra, eller om det grundade sig 

i det variationsmönster som behandlade den kritiska aspekten, är svårt att säga. Vid analysen av lektionen 

upplevde vi dock att det till stor del var med hjälp av vårt variationsmönster kontrast som eleverna gavs 

möjligheten att urskilja denna kritiska aspekt.    

Det bör även tilläggas att eleverna i klass B endast hade ett bättre resultat än klass A på sju av de tretton 

uppgifterna, medan klass A hade bättre resultat på de sex övriga. Av denna enkla anledning går det i och för 

sig konstatera att vi lyckades bättre med att möjliggöra lärande under lektion 2. Vi menar dock att den 

främsta orsaken till att vi ser den andra lektionen som den bättre är att eleverna från den lektionen presterade 

betydligt bättre på de uppgifter (2a, 2b, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 9) som verkligen belyste vårt lärandeobjekt (se 

figur 13).  

När en jämförelse görs mellan de båda klassernas resultat måste givetvis en del faktorer beaktas som kan 

påverka resultatet, bland andra lyfter Lo (2012) fram att det är viktigt att ta hänsyn till den omgivande miljön. 

Faktorer som vi tror kan ha påverkat vår studie, förutom elevgruppernas kunskapsnivå, är tiden mellan 

lektionerna och eftertesten, för- respektive eftertestens utformning, antalet elever i klasserna och olika lärare 

som genomförde lektionerna. Vad gäller tiden mellan lektionerna och eftertesten såg vi till att det blev 

samma tid för båda klasserna. Vi valde att utföra eftertesten fyra dagar efter att lektionerna ägt rum. Om 

exempelvis eleverna hade testats direkt efter lektionerna hade förmodligen resultatet blivit bättre  på var och 

en av uppgifterna. Testens utformning påverkar givetvis också resultatet. Nu visade det sig att förtestet var 

ganska svårt för eleverna då båda klasserna presterade ett svagt resultat. I och med detta tror vi att det 
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skapades en större möjlighet till att resultatet på eftertestet skulle förbättras oavsett hur bra lektionerna 

genomfördes. Om eleverna istället presterat bra på förtestet hade det förmodligen krävts mer av lektionerna 

för att eleverna skulle prestera ett bättre resultat på eftertestet, och dessutom hade det varit svårt att identi-

fiera kritiska aspekter. Elevantalet i klasserna kan också ha påverkat resultatet. Vi har dock valt att presentera 

resultatet från testerna procentuellt för att på så vis kunna göra en rättvis jämförelse. Dock kan resultatet 

ändå påverkas av elevantalet då exempelvis ett rätt-, eller felsvar, i en klass på 15 elever har större påverkan 

på det sammanlagda resultatet än vad det hade haft i en klass på 19 elever. Att det var olika lärare som höll 

i varsin lektion kan också ha påverkat resultatet. Vi försökte kompensera detta genom att utforma en så 

detaljerad lektionsplanering som möjligt, för att det inte skulle bli för stor individuell påverkan från varje 

lärare. 

Det är av vikt att föra en diskussion kring faktumet att vi har funnit många kritiska aspekter. Ett försökt till 

analys av vad detta kan bero på har gjorts, och vi har funnit två olika förklaringar. Den första förklaringen 

är att lärandeobjektet är för stort. Skulle studien göras om nu skulle lärandeobjektet begränsas ytterligare. 

Den andra förklaringen till att många kritiska aspekter identifierats är att lärandeobjektet är komplext och 

därför sammanflätas några av de kritiska aspekterna. Om vi till exempel ser till den femte kritiska aspekten 

så genomsyrar den flera av de andra kritiska aspekterna, bland annat den fjärde.  

6.2.1 Lektion 3 

I learning study som metod genomförs som regel tre lektioner. Eftersom studien till stora delar utgår från 

metoden learning study diskuteras därför här hur vi skulle kunna gå vidare med en tredje lektion.  

Efter analysen av lektion 2 och det följande eftertestet framkom en ny kritisk aspekt, att eleverna måste 

förstå skillnaden mellan tiotal och tiondelar respektive hundratal och hundradelar. Därför skulle vi även 

försöka skapa variationsmönster som hjälper eleverna att urskilja denna kritiska aspekt. Ett användbart va-

riationsmönster i detta fall tror vi skulle kunna vara kontrast. 

Vad gäller de fem andra kritiska aspekter som identifierats så skulle dessa behållas inför lektion 3. I stort sätt 

hade den lektionsplanering som vi utgick ifrån under lektion 2 följts. Dock hade nog återigen fokus varit lite 

mer på tallinjen som vi använde oss betydligt mer av under lektion 1. Varför vi skulle göra detta grundas i 

att det kan hjälpa eleverna att urskilja den sjätte kritiska aspekten. För att skapa variationsmönstret kontrast 

skulle vi exempelvis kunna markera ut tiotalet 10 och tiondelen 0,1 på tallinjen.    

6.3 Vad studien har bidragit till 

Som vi nämnt tidigare kan man inte generalisera kritiska aspekter som förekommit i en elevgrupp rakt av 

till alla andra elevgrupper. På grund av detta är det lätt att tro att vi därför inte bidragit med något till 

forskningen, så är dock inte fallet. Enligt Vetenskapsrådets resultatdialog (2010) är de kritiska aspekterna en 

relation mellan lärandeobjektet och de som lär. Kritiska aspekter måste då samtidigt sättas i relation till 

elevernas tidigare förståelse och erfarenheter. En studie (Vetenskapsrådets resultatdialog, 2010) har visat att 
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kunskap som genererats utifrån en elevgrupp i ett sammanhang kan fungera som en kunskapsbas som kan 

vidareutvecklas av lärare, som har samma teoretiska grund, till dennes elevgrupp.  

De kritiska aspekter vi funnit kring studiens lärandeobjekt kan alltså fungera som en kunskapsbas för andra 

lärare i deras pedagogiska situation. De lärare som vill undervisa kring samma lärandeobjekt som oss kan 

alltså ta hjälp av våra kritiska aspekter och utgå från dem när de skapar förtester och lektioner. Dock är det 

viktigt att lyfta fram att dessa lärare behöver, förutom att utgå från ett variationsteoretiskt perspektiv, även 

anpassa och komplettera de kritiska aspekterna utifrån den elevgrupp läraren har.  

Det som gör studien unik är att vi i skrivande stund inte funnit någon annan studie som utgått ifrån samma 

lärandeobjekt som vi har gjort. Även om vi funnit liknande lärandeobjekt och kritiska aspekter i andra studier 

(Hansson & Bergqvist, 2012a, b; Kullberg, 2004) så finns det ingen som har precis samma kritiska aspekter 

som vi. Skulle det ändå genomföras en studie med samma lärandeobjekt är det inte troligt att denna studie 

skulle rendera i exakt samma kritiska aspekter eftersom att alla elevers tidigare erfarenheter och förståelse 

skiljer sig åt. 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Här följer några idéer kring förslag till vidare forskning som vi kommit fram till under studiens gång. 

 Elevernas syn på vilken användning de kan ha för sina kunskaper kring decimaltal i vardagen. 

 Vad tycker eleverna är svårt vid inlärningen av decimalernas positionssystem. 

 En jämförande studie mellan två lektioner varav den ena har planerats utifrån ett variationsteoretiskt 

perspektiv och den andra har inte det. 
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Bilaga 1: Förtest 

1. Finns det något tal mellan 1 och 2? Kryssa för rätt svar. 

 

o Ja, det finns ett tal mellan 1 och 2. 

o Nej, det finns inget tal mellan 1 och 2. 

o Ja, det finns oändligt många tal mellan 1 och 2. 

 

2. a. Ringa in decimalerna i talen. 

 

5,1  5,12  6,30               0,21  

b. Hur vet du att just de siffror du ringat in är decimaler? 

 Förklara hur du tänker. 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Vilket decimaltal är störst? Ringa in det talet. 

 

a. 1,0 eller 0,9  b. 0,10 eller 0,9 c. 0,20 eller 0,8 

  

4. Skriv följande tal med ord istället för siffror. 

 

a. 1,5      __________________________________________________ 

 

b. 0,25    __________________________________________________ 

 

 

5. Hur stor del av rektangeln är skuggad? Ringa in det/de decimaltal som beskriver det bäst. 

 
 
 
 
 
 

0,1 0,50 0,8 0,90  0,5 0,36 0,25 
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6. Markera 0,5 på tallinjen. 

  

 
 
 
 
 

7. Går det att markera 0,50 på denna tallinje? Gör det i så fall. 

 

 

 

 

 

8. Går det att markera 0,05 på denna tallinje? Gör det i så fall. 

 

 

 

 

 

 

9. Vilket tal är störst? Ringa in svaret och förklara varför. 

 

0,30  0,5 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2: Lektionsplanering lektion 1   

- Vi inleder lektionen med en gruppdiskussion där eleverna i grupper om tre diskuterar om det 

finns något tal mellan noll och ett. Därefter får varje grupp chans att i helklass berätta om vad de 

kommit fram till. Tanken är att diskussionerna ska landa i att eleverna får klart för sig att det finns 

tal mellan 0 och 1. 

 

- Därefter sätter läraren upp en 1 meter lång pappersremsa på tavlan. Läraren berättar för eleverna 

att pappersremsan är en tallinje mellan 0 och 1. Nu börjar läraren med att dela in linjen i tio delar, 

och poängterar att det nu finns tio stycken tal mellan 0 och 1. Eftersom att vi har tio delar kallas 

varje del för tiondel. Sedan skriver läraren ut alla tiondelar på tallinjen t.ex. 0,1, 0,2 osv. Variat-

ionsmönstret i detta moment är separation då vi enbart varierar en aspekt i taget, i det här fallet 

varierar tiondelssiffran medan nollan på entalets position är konstant.  

 

 

- Nu markerar vi alla decimaler i decimaltalen på tallinjen och förklarar för eleverna att dessa siffror 

är just decimaler. För att tydliggöra vad decimaler är använder vi oss även av variationsmönstret 

kontrast för att visa vad som skiljer ett decimaltal från ett heltal. Vi skriver upp talet 11 och 1,1 på 

tavlan. Vi poängterar att det alltid är siffrorna till höger om decimaltecknet som är decimaler. 

 

- Nu ger vi varje grupp två talkort där det på det ena kortet står skrivet ett decimaltal med endast en 

tiondelssiffra (t.ex. 0,5), och på den andra lappen står samma siffra på tiondelens plats men nu 

även en nolla på hundradelens plats (t.ex. 0,50). Varje grupp ska nu placera ut dessa tal på tallinjen 

på tavlan. När alla lappar med talen är rätt utplacerade på tavlan så uppstår variationsmönstret ge-

neralisering då eleverna får syn på att nollan främst används som en markering för att visa en po-

sitions värde vad gäller samtliga decimaler. (Övergång till hundradelar – vad heter nollans posit-

ionsvärde?) 

 

 

- Nästa steg blir att dela in en av tiondelarna i hundradelar. Eleverna ska urskilja en aspekt från en 

annan, i det här fallet hundradelar från tiondelar. Eftersom vi har hundra delar kallas varje del för 

hundradel. Sedan skriver läraren ut hundradelarna på tallinjen t.ex. 0,01, 0,02 osv. När vi skriver 

talen (t.ex. 0,01) är det viktigt att vi poängterar att vi börjar med att skriva 0 för vi har noll heltal, 

skriver 0 på tiondelens plats för vi har noll tiondelar och 1 på hundradelens plats då vi har 1 

hundradel. Variationsmönstret är separation, och innebär att entalssiffran och tiondelssiffran är 

konstant, medan hundradelssiffran varierar. 
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- Slutligen kommer vi att använda oss av variationsmönstret generalisering för att eleverna ska ges 

möjlighet att kunna generalisera sina kunskaper om decimalernas positionsvärden till större dec-

imaltal. Vi skriver upp 0,6 och diskuterar vad siffrorna har för värde, sedan 2,6 och frågar vad siff-

rorna har för värde. Talen skrivs upp på tallinjen. Vi gör likadant med 0,06 och 2,06, och 2,06 och 

2,26. Till sist får eleverna olika tal som de ska placera ut på tallinjen.  
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Bilaga 3: Lektionsplanering lektion 2 

- Vi inleder lektionen med en diskussion där eleverna i helklass diskuterar om det finns något tal 

mellan noll och ett. Tanken är att diskussionerna ska landa i att eleverna får klart för sig att det 

finns tal mellan 0 och 1.  

 

- Läraren börjar med att introducera tallinjen (0-2), och berättar att det där finns tal mellan 0 och 2, 

vilka i detta fall kallas för tiondelar och hundradelar. Läraren berättar även varför de kallas för 

tion- respektive hundradelar. 

 

- Därefter skriver läraren upp ett decimaltal på tavlan, 1,6. Talet förs sedan in i en tabell där det tyd-

ligt står markerat vad som är det hela, decimaltecknet, tiondelen och hundradelen. Utifrån variat-

ionsmönstret separation lyfter vi även fram talen 1,60 och 1,62.  

 

- Varje gång läraren skriver upp ett decimaltal tränar vi på hur talet ska uttalas. T.ex. en hel, sex ti-

ondelar och 2 hundradelar. Vi poängterar också vad som är decimaler genom att ringa in decima-

lerna i det talet vi skriver på tavlan.  

- Efter tre gemensamma tal får eleverna gruppvis med konkret material ”lägga” dessa tal med hjälp 

av ”hundraplattor”, ”tiostavar” och ”enpluttar”. Läraren går runt och förklarar hur det fungerar 

för grupperna. 

- För att skapa generalisering ändrar vi intervallet på tallinjen till 3-4. Sedan går vi igenom tre nya 

tal: 3,2, 3,20, 3,28 och för in dessa i tabellen och skriver dem på tallinjen. Varje gång går vi igenom 

hur talen uttalas. Även här får eleverna ”lägga” talen med konkret material. 

- Vi skriver upp talen 3,2 och 3,20 med siffror. Sedan skriver vi upp dem med ord på det sätt ele-

verna brukar uttala dem (relaterat till heltalen), tre komma två och 3 komma 20, och frågar vilket 

som är störst. Utifrån detta försöker vi visa eleverna att det har betydelse hur vi skriver och uttalar 

decimaltalen. Vi skapar sedan variationsmönstret kontrast genom att skriva upp med ord hur vi 

bör uttala talen, t.ex. tre hela och två tiondelar respektive tre hela, två tiondelar, noll hundradelar. 

För att förstå hur och varför man ska uttala det som heltal, tiondelar och hundradelar, måste man 

  Decimaler  

Hela Decimal-

tecken 

Tiondel hundradel 

1 , 6  

1 , 6 0 

1 , 6 2 
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förstå varför man inte ska uttala det så som man uttalar heltalen. Detta kan vi visa genom kontras-

ten som uppstår i detta moment. Vi gör sedan samma sak med talen 0,40 och 0,6. (Vi använder 

oss även av tallinjen under detta moment). 

 

- Slutligen kommer eleverna i grupper få tre olika talkort som de ska placera ut på tallinjen framme 

vid tavlan. Tanken med detta moment är att vi vill skapa variationsmönstret fusion. Detta gör vi 

genom att diskutera kring placeringen av talkorten, vilka siffror i dessa tal som är decimaler och 

hur man uttalar dem. 
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Bilaga 4: Samtyckesbrev 

Till elever och vårdnadshavare för klass 4 

Vi är två lärarstudenter från högskolan för lärande och kommunikation i Jönkö-

ping. Just nu genomför vi vårt examensarbete, vilket handlar om elevers förståelse 

för decimalernas positionssystem. Vi kommer att genomföra en lektion i klass 4. 

Lektionen syftar till att försöka finna svar på hur eleverna kan få förståelse för 

decimalernas positionssystem på bästa sätt.  

För att vi ska kunna analysera vår lektion behöver vi filma den. I första hand är 

det vi lärare som är i fokus vid inspelningen, men eleverna kommer också att 

filmas och deras röster kommer höras. 

De som kommer ta del av det inspelade materialet är endast vi två och vår hand-

ledare från högskolan.   

För att filma era barn behöver vi ert godkännande. 

Ta gärna kontakt med oss om ni har några frågor. 

 

Med vänliga hälsningar  

Gabriel Johansson & Sandra Jarl 

 

Godkännande 

Elevens namn:____________________________________________________ 

Vårdnadshavares underskrift:________________________________________ 

 

 Jag godkänner att mitt barn filmas. 

 Jag godkänner inte att mitt barn filmas. 

 

Svar lämnas till klasslärare senast den ... 
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Bilaga 5: Eftertest 

1. Finns det något tal mellan 1 och 2? Kryssa för rätt svar. 

 

o Ja, det finns ett tal mellan 1 och 2. 

o Nej, det finns inget tal mellan 1 och 2. 

o Ja, det finns oändligt många tal mellan 1 och 2. 

 

2a. Ringa in decimalerna i talen. 

 

6,30  0,21  5,1               5,12  

b. Hur vet du att just de siffror du ringat in är decimaler? 

 Förklara hur du tänker. 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Vilket decimaltal är störst? Ringa in det talet. 

 

a. 0,10 eller 0,9 b. 1,0 eller 0,9 c. 0,20 eller 0,8 

  

4. Skriv följande tal med ord istället för siffror. 

 

c. 1,5      __________________________________________________ 

 

d. 0,25    __________________________________________________ 

 

 

5. Hur stor del av rektangeln är skuggad? Ringa in det/de decimaltal som beskriver det bäst.  

 
 
 
 

0,1 0,9 0,8 0,90  0,5 0,36 0,25 
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6. Markera 0,5 på tallinjen. 

  

 
 
 
 
 

7. Går det att markera 0,50 på denna tallinje? Gör det i så fall. 

 

 

 

 

 

 

8. Går det att markera 0,05 på denna tallinje? Gör det i så fall. 

 

 

 

 

 

 

9. Vilket tal är störst? Ringa in svaret och förklara varför. 

 

0,30  0,5 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 


