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Sammanfattning 

I dagens digitaliserade samhälle är en grundläggande förståelse för decimaltal viktig för individen. 
Processen med att förstå begreppet decimaltal är lång och komplex. Det är naturligt att elever under 
denna process hamnar i svårigheter som leder till missuppfattningar. En del elever använder sig av 
procedurstöd för att hantera decimaltal. Det är specialpedagogiskt viktigt att synliggöra 
missuppfattningar för att kunna hjälpa elever i deras förståelse av decimaltal. Föreliggande studie har 
ett sociokulturellt lärandeperspektiv. Studiens syfte var att undersöka förståelsen för decimaltals 
storlek hos elever i årskurs 9. Elever fick i ett test jämföra femton par decimaltal. Testet kvantifierar 
förståelse av decimaltal i olika kategorier av uppfattningar. Studien försökte synliggöra olika 
förståelse av decimaltal och omfattningen av dessa samt identifiera tecken på procedurstöd i 
testresultaten. Studien utfördes i samarbete med matematiklärare och skolledning på fyra skolor med 
204 niondeklassare. Elevernas testresultat grupperades till fem kategorier av uppfattningar; tre 
kategorier innehållandes missuppfattningar som följde ett systematiskt mönster, en kategori med 
missuppfattningar som inte följde ett systematiskt mönster samt en kategori vars resultat till största 
delen visade rätta svar. Majoriteten av elevernas resultat visar på funktionella uppfattningar. Det är i 
denna kategori som de flesta synliga tecknen på procedurstöd återfinns. Andelen missuppfattningar 
hamnar på 13,3 % varav drygt hälften är osystematiska. Att elever med funktionella uppfattningar 
dominerar i slutet av grundskolan får anses åldersadekvat och deras användande av procedurstöd 
framstår i studien inte som tvingande utan som ett redskap vid svårare uppgifter. Procedurstöd 
användes nästan uteslutande på uppgifter där nollor har en utmärkande roll. De systematiska 
missuppfattningarna är få, men de elever som befinner sig i dessa kategorier behöver stöd att för att 
fortsätta utveckla förståelse. Utan stöd riskerar dessa elever bära med sig missuppfattningarna in i 
vuxenlivet. Elever som visar på osystematiska missuppfattningar befinner sig troligen i en 
utvecklingsfas och deras uppfattningar behöver utmanas till att nå nästa steg i utvecklingen. 
Jämförelsetestet ger information som är ett bra underlag i det specialpedagogiska samarbetet mellan 
speciallärare och ämneslärare för att utveckla undervisningen och förebygga missuppfattningar, dock 
behövs mer svensk forskning kring inlärningsprocessen av decimaltal och elevers tankeprocesser kring 
decimaltal. 
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Förord 
Efter tre intensiva och lärorika år står vi, Annika och Catarina, inför ett nytt kapitel i våra yrkesliv. 
Denna uppsats är inte ett bokslut, utan endast slutet på ett spännande kapitel. Bokens äventyr 
fortsätter, men nu tillsammans med de elever som är vår drivkraft och de kollegor som är vårt 
yrkesmässiga stöd. 
 
Att skriva denna uppsats har varit en lärorik och utvecklande process för oss båda. Vi har valt att 
skriva uppsatsen i samarbete och i kontinuerlig diskussion med varandra. I inledningsskedet tog vi 
enskilt huvudansvaret för olika delmoment i processen. Efter det första utkastet diskuterade och 
redigerade vi oss tillsammans fram till det slutgiltiga resultatet. 
 
Vi vill passa på att tacka skolledning, lärare och elever på de fyra skolor som hjälpt oss att genomföra 
denna studie. Utan er hjälp hade vi inte kunnat genomföra våra tester och därmed inte kunna skriva 
denna uppsats. Vi hoppas uppsatsen innehåll i viss mån kan ge tillbaka och vara till nytta för er i ert 
fortsatta arbete. 
 
Vi vill också tacka vår handledare Åsa Murray för hennes synpunkter genom skrivprocessen. 
 
Sist, men inte minst, vill vi tack våra familjer för deras kärlek, stöd och förståelse genom hela 
utbildningen. 
 
Stockholm, 17 maj 2017 
Annika Jankowski och Catarina Schulz 
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Inledning 
I dagens samhälle är det av stor betydelse att ha en grundlig förståelse för decimaltal. Samhällets 
omfattande digitalisering och det idag internationella metriska systemet, förutsätter ett kunnande som 
innebär att tolka, värdera och hantera decimaltal. Förståelsen för decimaltal är därför av stor betydelse 
för människors yrkes-, studie- och vardagsliv (Roche & Clarke, 2004; Moloney & Stacey, 1997). Lgr 
11 betonar att undervisning och kunskaper i ämnet matematik “ger människor förutsättningar att fatta 
välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets 
beslutsprocesser.” (Skolverket, 2016, s.55). Decimaltalen introduceras i det centrala innehållet under 
rubriken taluppfattning och tals användning i årskurs 4-6, för att sedan fortsätta att vara en central del 
av matematikens ämnesinnehåll i årskurs 7-9 (Skolverket, 2016).  
 
Under våra år som undervisande ämneslärare i matematik har vi erfarit vilka negativa effekter en 
bristande taluppfattning av decimalsystemet kan ha på elevers fortsatta lärande i matematik. 
Utbildningen till speciallärare i matematik har ökat vår medvetenhet kring begreppet decimaltal och 
fördjupat vårt intresse för de svårigheter elever kan hamna i då decimaltalen introduceras. 
 
En välkänd kritisk fas för lärandet i matematik är när elevernas förståelse för heltal övergår till att även 
omfatta tal i decimalform (Brekke, 1995; Desmet, Grégoire & Mussolin, 2010; Kinard & Kozulin, 
2012). Att utveckla en god taluppfattning som innebär en begreppslig förståelse för decimaltalen är en 
lärandeprocess som är komplex och tar tid. Processen innebär att elever behöver knyta an ny kunskap 
till den matematiska begreppsförståelse de redan har. I detta skede är det lätt för eleven att temporärt 
hamna i en felaktig förståelse, framför allt kring decimaltalens storlek (Durkin & Rittle-Johnson, 
2015; Moloney & Stacey, 1997; Sackur-Grisvard & Léonard, 1985). Elever som fastnar i processen 
och inte uppmärksammas i undervisningen riskerar därför att behålla sin felaktiga förståelse (Moloney 
och Stacey, 1997). En del elever kompenserar svag begreppsförståelse genom att använda procedurer 
som stöd när de hanterar decimaltal. Procedurer leder ofta eleven till rätt svar, men kan också dölja en 
felaktig uppfattning hos eleven som kan vara svår att synliggöra (Roche & Clarke, 2004; Hiebert & 
Wearne, 1985). Författaren Jan Mårtensson försöker sätta ord på den frustration en elev som inte ännu 
klarat av den kritiska fasen kan uppleva. 
 

“... och decimalkommats oberäkneliga förflyttningar genom talparaderna var de enda dunkla molnen på 
vår sommarlovshimmel.” (Mårtenson, 1974) 

 
Trots att det inom matematikämnet kan sägas vara känt att införandet av decimaltal kan innebära 
svårigheter och leda till felaktig förståelse för elever, har vi i vårt sökande efter forskning inom 
området, endast funnit utländska och geografiskt begränsade studier.  
 
Det specialpedagogiska uppdraget innebär att uppmärksamma de kritiska aspekter som elever kan 
möta i undervisningen för att om möjligt förebygga dessa svårigheter genom en mer medveten 
undervisningsmiljö. Vi ser därför ett behov av att undersöka fenomenet under svenska förhållanden för 
att synliggöra elevers olika uppfattningar av förståelse och bidra till en ökad pedagogisk medvetenhet 
om elevers eventuella svårigheter i att förstå och hantera decimaltal.   
 
När eleverna kommer till gymnasieskolan förväntas de ha en åldersadekvat begreppsförståelse för 
decimaltal. Det är därför särskilt viktigt att undersöka hur elever som står i begrepp att lämna 
grundskolan förstår decimaltal, eftersom en felaktig förståelse kan komma att följa eleven under lång 
tid om denna inte synliggörs och utmanas. 
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Bakgrund 

Taluppfattning 
Grundläggande taluppfattning är, enligt Löwing (2008), en förutsättning för att lära sig matematik. 
Löwings (2002) tankar om matematikdidaktik utgår ifrån hennes forskning om ämnesdidaktisk teori 
för matematikundervisning. Ämnesdidaktisk teori visar hur det kunskapsstoff, som ska leda till 
undervisning, ska behandlas och hjälper därmed till att förklara hur elever ska utveckla ett matematiskt 
vetande (Kilborn, 1989). Enligt Löwing (2008) behöver elever kunna behärska talen och talens 
egenskaper med ett flyt, som kan liknas vid läsningens automatiserade avkodning, för att kunna räkna. 
En god taluppfattning innebär en reflexmässig känsla för talens uppbyggnad vilket underlättar vid 
operationer med tal och möjliggör en fortsatt utveckling inom matematiken. I en god taluppfattning, 
för elever i de tidigare skolåren, ingår: 
 

• att behärska talens ordning och dess grannar… 
• att behärska positionssystemet med basen 10 samt 10- och 100- övergångar 
• att behärska och kunna tillämpa de grundläggande räknelagarna… 
• att behärska tals uppdelning i termer och faktorer… 
• att kunna avgöra tals storleksordning… (Löwing, 2008, s. 40) 

 
Reys och Reys (1995) ger, med utgångspunkt i sitt utvecklingsarbete och sin forskning om elevers 
taluppfattning, ett vidgat perspektiv på begreppet taluppfattning. Enligt forskarna innebär en god 
taluppfattning en intuitiv känsla för hur tal tolkas och används vilket kan liknas vid Löwings (2008) 
definition av begreppet. Genom att även poängtera förmåga och lust, som viktiga aspekter för att 
kunna använda denna övergripande förståelse för tal, ger de begreppet taluppfattning en ytterligare 
dimension. Denna syn på begreppet taluppfattning är till stor del överensstämmande med den 
definition som Anghileri (2007) gör, utifrån sitt utvecklingsarbete med taluppfattning. Anghileri 
(2007) betonar att taluppfattning inte enbart ska karaktäriseras av en skicklighet med siffror, som 
förmågan att närma sig och förstå tal med stor flexibilitet och med olika matematiska strategier, utan 
även med en vilja och lust att använda tal i olika situationer.	   
 
McIntosh, Reys och Reys (1992)  formulerar ett ramverk för utvärdering av taluppfattning. Ramverket 
innehåller sex aspekter av taluppfattning som i jämförelse påminner om Löwings (2008) definition av 
taluppfattning, men McIntosh, Reys och Reys (1992) beskrivning innefattar även de rationella talen 
och riktar sig till elever i de senare skolåren. 
 

1. Förståelse för tals storlek och betydelse - Number concepts 
2. Förståelse och användning av ekvivalenta uttryck och representationer av tal - Multiple 

representations 
3. Förståelse av operationers innebörd och funktion - Effect of operations 
4. Förståelse och användning av ekvivalenta uttryck - Equivalent expressions 
5. Strategier för beräkning och antalsbestämning - Computing and counting strategies 
6. Referenspunkter vid mätning - Measurement benchmarks 

 
I likhet med Löwing (2008) ser Reys och Reys (1995) inte taluppfattning som ett avgränsat område en 
elev behärskar utan som en förmåga som stadigt utvecklas med erfarenhet och kunskap. 

Procedurell och konceptuell taluppfattning 

Elever utvecklar inte en grundläggande taluppfattning på egen hand. Det ska inte ses som en 
självklarhet att elevers taluppfattning byggs upp genom att arbeta med tal utifrån inlärda procedurer. 
Elevers taluppfattning gynnas av en medveten, meningsfull och långsiktig undervisning som bygger 
på förståelse för samband mellan olika matematiska begrepp (Arevik & Hartzell, 2007; Löwing, 2008; 
Reys & Reys, 1995). Hiebert och Wearne (1985) menar att ett konceptuellt kunnande, ett kunnande 
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som bygger på begreppslig förståelse, innebär att fakta och matematiskt innehåll är igenkännbara och 
relaterade till varandra på något sätt. Konceptuell kunskap bygger på relationer mellan olika delar av 
information. Det är endast genom att i en undervisning möjliggöra en igenkänning eller konstruktion 
av samband, mellan ny fakta och tidigare inlärd kunskap, som denna nya kunskap kan bli en del av ett 
konceptuellt kunnande. Enligt Hiebert och Wearne (1985) kan procedurell kunskap sägas stå i motsats 
till konceptuell kunskap. Procedurell kunskap karaktäriseras av bristen på relationer mellan olika fakta 
och bygger främst på memorering av regler.  

Generella felaktiga taluppfattningar  

Enligt Steinle (2004) finns det forskning som inriktar sig på hur elevers felaktiga uppfattningar om tal 
kan karaktäriseras. Steinle refererar i sin avhandling till Graeber och Johnson (1991) som beskriver 
dessa missuppfattningar enligt följande: 
 

• Uppfattningen är självklar och ger ingen anledning till prövning 
• Uppfattningen är i ett inledningsskede tvingande i den betydelsen att processen med att koppla 

gammal kunskap till ny är ofullständig  
• Uppfattningen är utbredd både bland nybörjare men även hos mer erfarna studenter då den är 

övertygande och flitigt använd i vardaglig användning av språk och symboler 
 
Resnick et al. (1989) menar att det alltid förekommer tillfälliga missuppfattningar i elevernas 
läroprocesser. Det är inte möjligt att i enstaka instruktioner och förklaringar förebygga och täcka in 
alla konsekvenser i processen av att nå förståelse som kan uppstå. Undervisning, som all 
kommunikation, bygger på antagandet att den lärande använder sig av slutsatser och tolkningar för att 
skapa en förståelse av innehållet. I denna process är det lätt att emellanåt göra övergående fel. Dessa 
felaktiga uppfattningar kan ses som tolkningar och konstruktioner av ofullständig kunskap snarare än 
av felaktig kunskap. I processen med att lära sig matematik finns det enligt Hiebert, Wearne och Taber 
(1991) en utbredd uppfattning om att förståelse kan ses som en direkt insikt av klarhet. Förståelse är 
inte något som den lärande har eller inte har. Författarna hävdar att matematisk förståelse är komplex 
och växer fram gradvis. Den ska inte ses som ett enda stort steg till insikt. 
 
Steinle (2004) menar att flera forskare ser övergeneralisering som en orsak till dessa ofullständiga 
uppfattningar och refererar till Graeber och Johnson (1991) som, förutom övergeneralisering, ser 
överspecialisering, feltolkning och begränsad förståelse som möjliga orsaker. Övergeneralisering 
innebär att eleven tar ett begrepp eller en procedur som fungerar på ett område och överför det på ett 
annat område i matematiken. Om eleven lägger till egna regler angående begrepp och procedurer som 
inte är karaktäristiska för hela området, ses det som en överspecialisering. Feltolkningar och begränsad 
förståelse kan förklaras med att eleven inte korrekt tolkar övergången mellan ord och symboler samt 
att det finns tidigare brister i begrepp och hantering av tal. 
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Decimaltal 

Tal i decimalform ger möjligheter att på ett effektivt sätt uttrycka allt från mycket stora till mycket 
små tal med få siffror. Systemet med decimaler bygger på många års utveckling och kan tyckas enkelt 
till sin konstruktion (McIntosh, 2008). 
 
McIntosh (2008) beskriver decimaltalens grundläggande principer enligt följande: 
 

• Siffrorna på båda sidorna om decimaltecknet utgör tillsammans ett enda tal. 
• Mittpunkten i talet är entalet, inte decimaltecknet.  
• Decimaltecknet markerar helt enkelt att talet till vänster om det är entalet. 
• Åt vänster ökar värdet i varje position tiofalt och åt höger minskar värdet i varje position 

tiofalt. 
• Nollan används om det är möjligt som platsmarkering före första gällande siffra i ett tal, t ex i 

0,0035 (McIntosh, 2008, s.39) 
 
Innan elever möter decimaltal i sin skolundervisning har de fått en viss förståelse för heltal. Elever står 
inför ett besvärligt begreppsskifte när heltalsuppfattningen ska kompletteras med en uppfattning av 
rationella tal (Desmet, Grégoire & Mussolin, 2010; Kinard & Kozulin, 2012). Elever behöver hålla 
ordning på, och samtidigt hålla isär kunskap om talsorter, platsvärden, heltal och bråktal. Processen 
med att förstå decimaltal bygger på en begreppskoppling mellan tidigare kunskap och ny information 
(Moloney & Stacey, 1997).  Denna komplicerade process, som behöver tid, kan innebära svårigheter 
för eleven. Dessa svårigheter kan leda till missuppfattningar om decimaltal och hos en del individer 
kan dessa missuppfattningar vara livet ut (Durkin & Rittle-Johnson, 2015; McIntosh, 2008; Moloney 
& Stacey, 1997; Sackur-Grisvard & Léonard, 1985). 

Orsaker till missuppfattningar av decimaltal 

Kinard och Kozulin (2012) samt McIntosh (2008) menar att en bidragande orsak till missuppfattningar 
av decimaltal kan vara den språklig förförståelse som elever har av decimaltal innan skolans formella 
undervisning introducerar begreppet. En förförståelse som bygger på vardagslivets sätt att uttrycka sig 
om pengar och måttangivelser, vilket kan leda till felaktiga tolkningar av talens faktiska värde. 
Ytterligare orsaker till elevers förståelse, kan kopplas till erfarenheter av heltal. Kunskap om heltalen 
generaliseras till decimaltalen och skapar därigenom en felaktig förståelse av decimalerna (McIntosh, 
2008). 
 
Hiebert och Wearne (1985) samt Steinle (2004) pekar på den inverkan en läromedelsstyrd 
undervisning kan ha på elevers förståelse av decimaltal. Läromedlen kan tyckas förmedla några enkla 
regler för decimaltecknets placering samt uppmana till att hantera decimaltal som om de vore heltal. 
För en del elever ger dessa regler ingen riktig begreppsförståelse av decimaltal, utan stannar vid 
procedurer. Elever som uppmanas att addera nollor till decimalerna för att på så sätt underlätta en 
jämförelse av dessa, riskerar att fastna i ett heltalstänkande, och den egentliga förståelsen blir inte 
synliggjord (Resnick et al. 1989; Roche & Clarke, 2004).  
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Löwing (2008) påpekar att enligt nuvarande undervisningstradition är elevernas första möten med 
decimaltal ofta i en kontext av måttenheter. En kontext i vilken de aritmetiska heltalsmetoderna för 
addition och subtraktion fungerar, men Löwing förtydligar att addera och subtrahera decimaltal kräver 
nödvändigtvis inte någon djupare förståelse för decimalers faktiska värden. Vidare lyfter Löwing fram 
inlärningsgången av decimaltal som en möjlig orsak till elevers svårigheter. I en tidigare 
undervisningstradition mötte elever decimaltal efter att de hade fått kunskaper om bråk. 
Inlärningsgången blev naturlig för både elever och lärare, då de regler som gäller för bråk även kan 
appliceras på decimaltal. I dagens skola är det vanligare att elever möter decimaltal före bråktal och 
det finns en tendens till att underskatta decimaltalens komplexitet. Detta i sin tur leder till att för lite 
tid ägnas åt decimaltalen och deras egenskaper.  

Diagnosticering av förståelse av decimaltal 

Sedan början av 1980-talet har en antal forskare studerat elevers förståelse av decimaltal och bedömt 
att den effektivaste metoden för att göra detta är jämföra decimaltal (Sackur-Grisvard & Léonard, 
1985; Resnick et al., 1989; Moloney & Stacey, 1997).   
 

“One task that has proved to be very revealing is to compare the size of sets of decimals”  
(Steinle & Stacey, 2001, s. 434) 

 
Ett väl genomtänkt test ger inte bara indikationer för en till synes korrekt förståelse utan visar även på 
elevers missuppfattningar av decimaltal (Resnick et al. 1989; Steinle & Stacey, 2001; Steinle, 2004). 

Tidigare studier om elevers förståelse av decimaltal 

Elevers jämförelse av decimaltal i Frankrike 

Sackur-Grisvard och Léonard (1985) genomförde en studie på 227 franska elever i åldrarna tio till 
fjorton år med syftet att undersöka elevernas förståelse av decimaltal. De lät eleverna jämföra 
decimaltal i set om tre tal, med inte mer än tre decimaler, i två omgångar. Forskarna hade i en egen 
tidigare studie konstaterat att eleverna inte hade svårt att storleksordna decimaltal då heltalen skilde 
sig åt t.ex. 3,15 och 4,2. Problemen uppstod då heltalen var lika, men decimalerna skiljde sig åt, som 
exempel 2,081 och 2,12. De lät elever därför jämföra decimaltal i vilka endast decimalerna varierade 
och upptäckte då att felen följde tre mönster av missuppfattningar. Sackur-Grisvard och Léonard 
(1985) benämnde de tre mönstren av missuppfattningar som Regel 1, 2 och 3. Regel 1 innebar att 
eleverna valde utifrån ett heltalstänkande vilket betydde att 4,4 sågs som mindre än 4,17. I Regel 2 
valde eleverna de tal med minst antal decimaler som störst, 4,5 klassades som större än 4,68. I Regel 3 
gjorde eleverna korrekta jämförelser om det fanns en nolla direkt till höger om decimaltecknet, i övrigt 
använde sig eleverna av Regel 1. Sackur-Grisvard och Léonard (1985) får ses som pionjärer när det 
gäller jämförelsetester av decimaltal. Efterkommande liknande studier har sin grund i dessa forskares 
regler. 

Decimaltalens plats i olika länders läroplaner 

Resnick et al. (1989) var intresserade av vad elevernas process med att knyta gammal kunskap med ny 
kunde innebära i form av eventuella övergeneraliseringar. De valde att undersöka området decimaltal 
då de ansåg att lärandeprocessen av dessa innebar konflikter för elevers förståelse och troligtvis kunde 
leda till påhittade regler. Tanken om att karaktären och förekomsten av elevers missuppfattningar 
kunde ha en koppling till hur decimaltal presenterades i olika läroplaner fanns också. I vissa länder 
introduceras decimaltal före bråktal t.ex. i Frankrike, medan det i andra länder, t.ex. Israel och USA 
arbetas med bråktal ett till två år före en introduktion av decimaltal. Resnick et al. (1989) utvecklade 
ett test i vilket åtta par av decimaltal skulle jämföras. 113 intervjuer genomfördes i Frankrike, Israel 
och USA, med elever i åldrarna tio till fjorton år. Forskarna kunde i sin studie urskilja tre 
huvudmönster av missuppfattningar i elevernas svar, vilka också kunde kopplas till Sackur-Grisvard 
och Léonards (1985) resultat. De valde att kalla missuppfattningarna för “Whole number rule”, 
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“Fraction rule” och “Zero rule”. Resnick et al. (1989) noterade också att det fanns en skillnad mellan 
elevernas felsvar i de tre olika länderna. Förekomsten av missuppfattningen “Fraction rule” var lägre i 
Frankrike än i USA och Israel. Det stärkte deras hypotes om att elevernas fel kunde vara ett resultat av 
en läroprocess kopplad till skilda inlärningsgångar av decimaltal.  

Utvecklingen av elevers förståelse av decimaltal 

Moloney och Stacey (1997) ville undersöka om elevers förståelse av decimaltal ändrades över tid eller 
om vissa uppfattningar kvarstod. De genomförde en longitudinell studie under en period av tolv 
månader på 50 högstadieelever i Australien, och använde sig två gånger av det test med åtta uppgifter 
som Resnick et al. (1989) hade utvecklat. Undersökningen visade att en stor majoritet av eleverna 
behöll sina missuppfattningar under testperioden. Endast sex elever visade på en utveckling. Dessa 
elever hade i början av perioden klassats som oklassificerade, inte använt sig av någon enhetlig regel, 
samt “Fraction rule”. De elever som använt “Whole number rule” behöll sin missuppfattning. De 
dominerande kategorierna i resultatet var de elever som inte hade några synliga fel, “Experts” samt 
gruppen med elever som visade på regeln “Fraction rule”. I syfte att få ett mer säkert resultat, 
genomförde Moloney och Stacey (1997) en tvärsnittsstudie på 379 elever i åldrarna tio till femton år. 
De konstruerade ett nytt utökat diagnostiskt test (Bilaga 3) med femton talpar i syfte att få ett mer 
detaljerat resultat av de olika kategorierna, ”Experts”, “Unclassified”, “Whole number rule”, “Zero 
rule” samt “Fraction rule”.  Resnick et al. (1989) test kategoriserade elevernas svar endast utifrån åtta 
talpar, tre som “Whole number rule”, tre som “Zero rule” och endast två som “Fraction rule”. Det nya 
utökade testet innehöll fem utmärkande talpar för varje regel. Resultatet visade att antalet elever som 
klassades som “Unclassified” dvs. elever som inte tydligt kunde kategoriseras till en regel, minskade 
med åren. De elever som kunde klassas som experter, dvs. inga fel, ökade stadigt med stigande ålder. 
Trots en gynnsam utveckling kunde forskarna konstatera att andelen elever som hade kvar olika 
missuppfattningar i slutet av sina grundskolår, var 27 %. Studien visade att förekomsten av “whole 
number rule” var som störst i de lägre åldrarna. “Fraction rule” förekom i alla åldrar och stod för 20 % 
av de äldsta elevernas svar. Endast ett fåtal elever visade på “Zero rule”.  

Procedurstöd bland elever med få felsvar  

Roche och Clarke (2004) blev intresserade av de elever som klassades enligt kategorin experter och 
deras förståelse av decimaltal. En stor del av tidigare forskning om elevers förståelse och 
missuppfattningar av decimaltal, byggde enligt Roche och Clarke (2004) på jämförelsetester. I syfte 
att undersöka elevernas individuella förståelse av decimaltal, intervjuade de 48 elever i åldrarna tio till 
fjorton år. Under intervjun fick eleverna förklara sitt tillvägagångssätt när de jämförde decimaltal. 
Studien visade att den grupp elever som fortsatt klassades som experter, innehöll några elever som, 
generellt använde sig av två regler som stöd till korrekta svar. Den ena regeln, Whole Number 
Judgement, innebar att lägga till nollor så att antalet jämförbara decimaler var lika många. Genom att 
balansera decimaltalen med nollor kunde eleverna jämföra talen som heltal. Den andra regeln, Place 
Value Judgement, innebar att eleverna jämförde sina talpar utifrån positionssystemet. Varje platsvärde 
jämfördes från vänster till höger. Forskarna upptäckte att de elever som fortsatt kom att klassas som 
experter, och som i huvudsak använde sig av regeln att addera nollor och jämföra decimaltalen som 
heltal, däremot inte hade någon djupare förståelse för decimaltals relativa storlek i mötet med mer 
avancerade uppgifter.  

Begrepp i föreliggande studie 

Vår teoretiska utgångspunkt i föreliggande studie har sin grund i tidigare studier om elevers föreståelse 
av decimaltal genom jämförelsetester samt förekomsten av procedurstöd. I denna studie har vi valt att 
använda jämförelsetestet av Moloney och Stacey (1996). Begreppen som används i testet har sitt 
ursprung från forskning av Resnick et al. (1989). Vi har även valt att införa några egna begrepp i syfte 
att klargöra skillnaderna mellan de olika kategorierna. 
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Uppfattning - en beskriven förståelse 

I den engelskspråkiga matematiklitteraturen benämns förståelse med begreppet “conception” och en 
felaktig förståelse med begreppet “misconception”. I översättningen till svenska saknas ett 
motsvarande begrepp för att benämna denna förståelse. I engelska språket har ordet “conception” både 
en kvantitativ och kvalitativ betydelse. I svenska språket har ordet uppfattning, i de flesta 
sammanhang, en kvalitativ betydelse. I denna studie har vi valt att använda ordet uppfattning som en 
beskrivning av elevers olika sätt att förstå decimaltal. Förståelsen av decimaltals storlek har i 
föreliggande studie kvantifierats till kategorier av specifika uppfattningar. 

Missuppfattningar och funktionella uppfattningar 

I jämförelsetestet kategoriseras elevernas resultat in i fem olika kategorier av uppfattningar: Whole 
number rule (WNR), Zero rule (ZR), Fraction rule (FR), Unclassified (U) och Experts (E). Dessa 
uppfattningar kan i sin tur delas upp i två huvudgrupper (Figur 1): missuppfattningar och funktionella 
uppfattningar.  
 
Med missuppfattningar menas de uppfattningar som inte är funktionella för att jämföra decimaltal och 
som endast genererar rätt svar under speciella förutsättningar. En missuppfattning är en uppfattning 
som behöver hjälp och stöd för att utvecklas. Missuppfattningar är naturliga och en del av vägen mot 
begreppsförståelse (Durkin & Rittle-Johnson, 2015). Till missuppfattningarna hör kategorierna Whole 
number rule (WNR), Zero rule (ZR), Fraction rule (FR) och Unclassified (U). En funktionell 
uppfattning är däremot användbar vid jämförande av decimaltal och leder till korrekta jämförelser. En 
funktionell uppfattning behöver dock inte vara färdigutvecklad utan kan bygga mer på procedurstöd än 
på begreppslig förståelse. Till de funktionella uppfattningarna tillhör kategorin Experts (E). 
 
 

 
Figur 1. Schematisk uppdelning av de uppfattningar som förekommer i jämförelsetestet 

Procedurstöd  

Att ha en funktionell uppfattning av decimaltal för att jämföra tal korrekt innebär inte automatiskt 
begreppslig förståelse. För att kompensera för en bristande begreppsförståelse använder sig en del 
elever av speciella regler vid jämförandet av decimaltal. Oftast maskeras dess regler av ett korrekt svar 
och de är svåra att upptäcka (Roche & Clarke, 2004; Hiebert & Wearne, 1985). Dessa rutiner har vi 
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valt att kalla procedurstöd då de tillkommit för att fungera som ett stöd för eleverna i deras hanterande 
av decimaltal. Procedurstöden är ofta förvärvade och understödda av undervisning (Resnick et al., 
1989; Steinle, 2004).  

Systematiska och osystematiska missuppfattningar   

Huvudgruppen missuppfattningar är indelade i två undergrupper (Figur 1): Systematiska och 
osystematiska missuppfattningar. De systematiska missuppfattningarna ger ett bestämt felmönster i 
testet och pekar på att missuppfattningen är regelstyrd. Whole number rule (WNR), Zero rule (ZR), 
Fraction rule (FR) är systematiska missuppfattningar. Felmönstret för dessa kategorier i 
jämförelsetestet finns i Bilaga 5 och Figur 2-4. Osystematiska missuppfattningar är inte regelstyrda 
och ger därmed upphov till ett felmönster som inte är förutsägbart (Steinle & Stacey, 1998). Kategorin 
Unclassfied (U) hör till undergruppen osystematiska missuppfattningar. 

Beskrivning av de systematiska missuppfattningarna 

Whole number rule (WNR) - Heltalsregel 

Whole number rule är en missuppfattning som utgår från ett heltalstänkande. Denna uppfattning 
grundar sig på elevernas tidigare taluppfattning av heltal. I mötet med decimaltal kan en 
övergeneralisering av heltalen ske och eleverna behandlar decimalerna som heltal.  
Elever som tillämpar denna typ av missuppfattning väljer det tal med flest decimaler som det största 
talet. De läser ofta decimaldelen separat, som ett heltal (Moloney & Stacey, 1997; Resnick et al., 
1989; Sackur-Grisvard & Léonard, 1985). 
 
Exempel: En elev som följer Whole number rule kommer att ange 2,39 som större än 2,8 eftersom 39 
är större än 8.  

Zero rule (ZR) - Nollregel 

Missuppfattning Zero rule är en utvecklad variant av Whole number rule. Elever som följer denna 
regel har även de ett heltalstänkande, men de har lagt till ytterligare ett tankesteg i sin uppfattning. 
Detta tankesteg innebär att eleven har dragit slutsatsen att nollor direkt till höger om decimaltecknet 
innebär att talet alltid är litet. I jämförelser där talen inte har en nolla direkt till höger om 
decimaltecknet, kommer en elev som följer Zero rule agera som en elev som följer Whole number rule 
(Moloney & Stacey, 1997; Resnick et al., 1989; Sackur-Grisvard & Léonard, 1985). 
 
Exempel: En elev som följer Whole number rule kommer att säga att 3,09 är större än 3,8 då eleven 
tänker att 9 är större än 8. En elev som däremot följer Zero rule kommer svara att 3,8 är ett större tal 
än 3,09 eftersom 3,09 har en nolla direkt till höger om decimaltecknet. Eleven kommer därmed ge ett 
korrekt svar på dessa uppgifter, trots ett heltalstänkande. 

Fraction rule (FR) - Bråkregel 

Missuppfattningen Fraction rule bygger på elevers initiala förståelse för decimalers platsvärden. 
Eleverna väljer talet med minst antal decimaler som det största talet, eftersom decimalerna är delar av 
en hel och de största delarna är närmast decimaltecknet. Uppfattningen hamnar i konflikt med elevers 
ofullständiga förståelse för kopplingen mellan decimaltal och bråktal (Moloney & Stacey, 1997; 
Resnick et al., 1989; Sackur-Grisvard & Léonard, 1985). 
  
Exempel: En elev som följer Fraction rule menar att 5,2 är större än 5,38. Eleven anser att 38 
hundradelar är mindre än 2 tiondelar, eftersom hundradelar är mindre än tiondelar. 
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Sociokulturellt perspektiv 
Föreliggande studie har sin lärandeteoretiska utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet med en 
konstruktivistisk syn på begreppsutveckling. Med detta perspektiv på lärande konstrueras kunskap 
genom samarbete i ett socialt och kulturellt sammanhang (Dysthe, 2003).  
 
Det sociokulturella perspektivet har sin grund i Vygotskijs kulturhistoriska teori och hans tankar om 
lärande är centrala i den pedagogiska riktningsförändring som den svenska skolan tog i början av 
1990-talet (Lindqvist, 1999). Den sociokulturella synen på lärande lever vidare i den nuvarande 
läroplanen, Lgr 11, som tydligt uttrycker att undervisningen ska ge elever möjligheter att samtala och 
diskutera för att därigenom utveckla sina kunskaper (Skolverket, 2016). 

Matematikens framväxt  

Matematiken är en del av mänsklighetens kulturhistoria och har sitt ursprung i ett sociokulturellt 
behov. Utifrån detta behov har matematiken utvecklats genom olika tider, ur olika miljöer, i skilda 
kulturella och sociala sammanhang. Drivkraften i denna utveckling har varit människans lust att 
upptäcka och lära, i kombination med hennes ständiga önskan om att förbättra sina levnadsvillkor 
(Kinard & Kozulin, 2012; Lindqvist, 1999; Säljö, 2014; Skolverket, 2016). Under denna 
utvecklingsprocess har tankar och idéer om matematiken lett fram till skapande av matematiska 
redskap som bär med sig kunskap och tänkande från tidigare generationer (Arevik & Hartzell, 2007; 
Dysthe, 2003; Kinard & Kozulin, 2012; Säljö, 2014; Skolverket, 2016). Arevik och Hartzell (2007) 
konstaterar att varje generation, genom undervisning, måste få möjlighet att ta del av dessa redskap. 
Detta i syfte att synliggöra tidigare generationers kunskaper och tankar för att i sin tur ha en möjlighet 
att göra dessa kunskaper och tankar till sina egna dvs. lära sig. 

Redskap, kommunikation och mediering 

Ur ett sociokulturellt perspektiv ses allt lärande som en social process. I denna sociala process spelar 
kommunikationen mellan människor, över tid och rum, en viktig roll. Alla människor bär på olika 
kunskaper och det är därför viktigt att människor får ta del av varandras kunskaper i syfte att skapa en 
helhetsförståelse. Kommunikationen fungerar som en kontaktyta mellan redskap, kunskapsbärare, och 
vårt inre, tänkandet. Redskapen som används i lärprocessen finns där för att bidra till förändringar i 
tänkandet. Olika sätt att kommunicera på kallas inom det sociokulturella perspektivet för mediering. 
När medieringen förändras utvecklas tänkandet och förståelsen (Dysthe, 2003; Smidt, 2010). Ett av de 
viktigaste medierande redskapen är språket och det gör språket till grunden för allt lärande (Dysthe, 
2003; Smidt, 2010). Lindqvist (1999) refererar till Vygotskij som menade att språk och tänkande inte 
kan utvecklas utan social kommunikation. 
 
Matematiken är ett kommunikativt ämne (Skolverket, 2011) som både består av många olika redskap 
varav det matematiska språket är ett. Språket består av ämnesspecifika begrepp. Ett av dess 
ämnesspecifika begrepp är talsystemet. Talsystemet är ett redskap som används för att organisera, 
hantera och förstå begreppet kvantitet. För att elever ska kunna utveckla sin förståelse för tal till att 
omfatta decimaltal behöver de behärska talsystemet och göra det till ett inre redskap, ett tankeredskap. 
Elevers förmåga att behärska ett redskap beror ytterst på sociala och kulturella faktorer samt miljö 
enligt ett sociokulturellt perspektiv på lärande (Kinard & Kozulin, 2012). 

Elevers begreppsutveckling, proximala utvecklingszonen och 
missuppfattningar 

Vygotskij delade in begrepp i två huvudgrupper: 
 

• spontana - de naturliga och konkreta begreppen 
• vetenskapliga - de mänskligt konstruerade begreppen 
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De spontana begreppen har eleverna med sig när de börjar skolan och undervisningens syfte är att 
utifrån dessa spontana begrepp konstruera de vetenskapliga. Lärarens roll är inte enbart att definiera 
begrepp för eleverna utan även att ge dem möjligheter att tillsammans återskapa begrepp och bygga 
upp förståelse för dessa (Arevik & Hartzell, 2007).  
 
Resnick (1989) menar att begreppsutveckling är en ständig pågående konstruktionsprocess som 
eleverna är inne i, där lärare och undervisning ska finnas som stöd. Kinard och Kozulin (2012) 
instämmer i detta och menar, att en undervisning som är begreppslärande ger eleverna möjlighet till att 
ställa frågorna vad, hur och varför runt begreppen. Detta innebär i sin tur att lärare måste kunna skapa 
en medveten undervisning som tydligt lyfter fram dessa frågor för eleverna. Eleverna behöver få 
förutsättningar för att bygga vidare på sina tidigare kunskaper - för att så småningom landa i en ny 
begreppsförståelse (Arevik & Hartzell, 2007; Kinard & Kozulin, 2012). 
 
I inledningsskedet av konstruktionsprocessen är begreppen ganska enkla. Dessa enkla begrepp är som 
delmål i processen och Vygotskij kallade dem för förbegrepp eller psuedobegrepp. Förbegreppen i sig 
själva är inte tillräckliga redskap för tänkandet, men de är utvecklingsbara. Vygotskij ansåg därför att 
det var viktigt att synliggöra vad som saknades i begreppsprocessen, för att därefter skyndsamt skifta 
fokus och ta sikte på det som borde finnas (Arevik & Hartzell, 2007). Denna insikt om 
begreppsprocessen öppnade upp för Vygotskijs idé om den proximala utvecklingszonen, zonen mellan 
det som eleven självständigt kan och det som eleven har potential att utveckla tillsammans med en mer 
kunnig (Arevik & Hartzell, 2007; Imsen, 2006; Lindqvist, 1999). I ett sociokulturellt perspektiv på 
lärande är missuppfattningar ovärderliga för undervisningen. Missuppfattningar kan ses som en 
förutsättning för utveckling. En undervisning som synliggör missuppfattningar och ger elever 
möjlighet till att möta dessa uppfattningar ger också möjlighet till ökad förståelse för begreppen 
(Hodgen & Wiliam, 2013; Steinle, 2004). Missuppfattningar som inte blir uppmärksammade kan bli 
ett hinder för elevens fortsatta lärande (Lunde, 2011). Kinard och Kozulin (2012) menar att 
huvudorsaken till detta hinder är en undervisning som understödjer de felaktiga uppfattningarna. 

Det specialpedagogiska uppdraget 

I ett sociokulturellt perspektiv ses svårigheter med lärandet som ett kommunikationsproblem snarare 
än en egenskap hos den enskilde eleven. En fungerande kommunikation kan bidra till att eleverna 
utvidgar sitt lärande medan svårigheter att förstå och lära kan växa ur en dålig kommunikation. När 
elever få svårigheter med sitt lärande bör man i första hand titta på den undervisning som 
tillhandahålls (Säljö, 2014). 
 
Imsen (2006) menar att arbetet med att anpassa undervisningen för elever i svårigheter är ett lagarbete. 
Ämneslärare och specialpedagogiska resurser måste arbeta tillsammans för att förändra och anpassa 
undervisningen utifrån de behov eleverna har så att alla kan få förutsättningar att utveckla sin egen 
begreppsförståelse i ämnet. Enoksson (2014) anser att en viktig förutsättning för att kunna synliggöra 
och förändra uppfattningar av ett begrepp hos elever i lärandesvårigheter är att fånga de uppfattningar 
de redan har. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka ungdomars förståelse av decimaltals storlek i årskurs 
9.  
  
Våra forskningsfrågor är:  
  

-‐ Vilka uppfattningar har elever i årskurs 9 av decimaltal? 
-‐ Vilka missuppfattningar förekommer? 
-‐ Vilken omfattning har missuppfattningarna? 
-‐ Finns det tecken på procedurstöd i elevernas svar? 
-‐ Hur kan resultaten användas i en specialpedagogisk praktik? 

Metod 
Denna studie utgår ifrån en tidigare kvantitativ studie av Moloney och Stacey (1996, 1997) där elevers 
förståelse av jämförande av decimaltal undersöktes och elevers uppfattningar kategoriseras.  
Vi har valt att använda deras studie och test som vår teoretiska utgångspunkt. Testet kategoriserar 
testresultaten utifrån fem olika uppfattningar av decimaltal. Tre av dessa uppfattningar kan definieras 
som systematiska missuppfattningar, en som osystematiska missuppfattningar och en som funktionella 
uppfattningar.  

Testet 
Jämförelsetestet som har använts i föreliggande studie är konstruerat av Moloney och Stacey (1996) 
och är i original (Bilaga 3) skrivet på engelska och är i A6-format. Vi har översatt testet till svenska 
och ändrat layouten för att underlätta för eleverna att fokusera på uppgifterna och inte på testets 
utformning. I vår översättning av testet (Bilaga 4) har vi försökt vara så trogna till de ursprungliga 
formuleringarna som möjligt för att inte förändra testets intentioner. För att säkerställa detta har vi låtit 
flera språkkunniga personer i vår närhet granska testets översättning. Utöver översättningen har vi 
tittat på testets layout då den kan ha en inverkan på resultatet om respondenterna inte kan relatera till 
det (Trost, 2012). Testet är i originalformat A6, men vi har valt att förstora det till A4-storlek. Vi har 
även ändrat numrering från romerska siffror till bokstäver. Förändringarna till testets layout har gjorts 
i syfte att göra testet mer läsbart och lätthanterligt för eleverna.  
 
Jämförelsetest består av femton par av decimaltal med samma heltal. Uppgifterna är indelade i tre 
sektioner med fem uppgifter i varje sektion (Bilaga 5). Sektionerna är specifika för de olika kategorier 
av systematiska missuppfattningar (WNR, ZR och FR) som testet är utformat för att lyfta fram. Testet 
har ingen tidsbegränsning, men tar cirka 5-10 minuter att genomföra. 

Kategorispecifika uppgifter 

I den första sektionen av testet (Bilaga 4) återfinns uppgifterna A-E. Dessa uppgifter är specifika för 
att urskilja missuppfattningar enligt Whole number rule (WNR). Elever som svarar fel på dessa 
uppgifter har ett övergeneraliserat heltalstänkande och hanterar decimalerna som heltal. Elever som 
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följer Whole number rule svarar även fel på uppgifterna F-J i nästa sektion. Uppgifterna F-J, i den 
andra sektion, är uppgifter som är specifika för att urskilja Zero rule (ZR). De elever som följer Zero 
rule (ZR) hanterar också decimaler som heltal, men de har även infört en tilläggsregel där en nolla 
direkt till höger om decimaltalet automatiskt innebär ett litet tal. Denna tilläggsregel kan ses som en 
form av överspecialisering. Elever som följer Zero rule (ZR) kommer därför att svara fel på 
uppgifterna i sektion ett, men svara rätt på uppgifterna i sektion två. I sektion tre finns uppgifterna K-
O på vilka en elev med ett heltalstänk (WNR och ZR) kommer att svara rätt. Dess uppgifter är 
specifika för Fraction rule (FR). Den grupp av elever som följer Fraction rule (FR) kommer att svara 
fel i sektion tre, men rätt i sektion ett och två. Dessa elever har lämnat heltalstänkandet och börjat 
förstå decimalernas roll som delar av något helt, men övergeneraliserar detta till en tro om att fler 
decimaler alltid innebär ett mindre tal.  

Felmönster för kategorierna WNR, ZR, FR 

De olika sektionerna av kategorispecifika uppgifter kommer att ge upphov till olika felmönster (Bilaga 
5) för eleverna som tillhör de olika kategorierna.  
 
En elev som följer Whole number rule har ett konsekvent heltalstänkande och svarar därför fel på 
uppgifterna A-J, men rätt på sektion K-O. Felmönstret för Whole number rule (WNR) illustreras i 
Figur 2.  
 

 
Figur 2. Distinkt felmönster för en elev som följer Whole number rule (WNR) 

 
En elev däremot som följer Zero rule svarar fel på uppgifterna A-E, men rätt på uppgifterna F-O. 
Eleven har ett heltalstänkande i botten, men har kompletterat det med en tilläggsregel som gör att 
eleven kommer att svara rätt på uppgifterna F-J i detta jämförelsetest. Felmönstret för Zero rule 
illustreras i Figur 3.  
 

 
Figur 3. Distinkt felmönster för en elev som följer Zero rule (ZR) 

 
Felmönstret för Fraction rule (Figur 4) visar att en elev som följer denna regel svarar rätt på 
uppgifterna A-J, men fel på uppgifterna K-O. 
 

 
Figur 4. Distinkt felmönster för en elev som följer Fraction rule (FR) 
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Reliabilitet och validitet  

Forskning kring förståelsen av decimaltal har pågått under lång tid (Sackur-Grisvard & Léonard, 1985; 
Resnick et al., 1989; Moloney & Stacey, 1997). Moloney och Staceys (1996) test är en produkt av 
denna forskning och har använts under många år med samma möjlighet till klassificering av svaren, 
vilket tyder på en hög reliabilitet (Eliasson, 2013). Enligt en tidigare studie är den interna reliabiliteten 
i testet god då Crombachs alfa ligger på 0.77 vilket är över riktvärdet på 0.7 (Mehmetlioğlu, 2014). En 
god reliabilitet är en förutsättning för en god validitet – att man faktiskt mäter det man vill mäta 
(Eliasson, 2013).  

Deltagarna 
Valet av undersökningsgrupp föll på elever i år 9. Vi ville undersöka vilka uppfattningar kring 
decimaltal som finns hos de elever som är på väg att lämna grundskolan och hur stor del av dessa som 
har kvarstående missuppfattningar. I Sverige går drygt 100 000 elever i åk 9 (http://siris.skolverket.se). 
Alla elever i år 9 är en stor undersökningsgrupp och för att kunna göra ett representativt urval i syfte 
att generalisera resultaten till hela undersökningsgruppen hade vi behövt ha möjlighet att dra ett 
slumpmässigt urval från alla elever i år 9 (Bryman, 2011; Eliasson, 2013). Den möjligheten hade vi 
inte. Vi valde därför att göra ett bekvämlighetsurval utifrån de skolor med år 9 som vi hade tillgång till 
i vår närhet och genom personliga kontakter (Trost, 2012).  
 
Skolorna tillhör fyra olika kommuner, tre i Stockholms län och en i Gävleborgs län. Totalt deltog 204 
elever i studien. Nedan följer en kort beskrivning (Tabell 1) av skolorna utifrån direkt information från 
kontaktpersonen på respektive skola och Skolverkets statistik (SIRIS) läsåret 2015/2016 
(http://siris.skolverket.se). 
 
Tabell 1 Statistik för de i studien medverkande skolorna 

 Östra skolan Västra skolan Södra skolan Norra skolan 

Huvudman Kommunal Fristående Kommunal Kommunal 

Årskurser F-9 F-9 F-9 7-9 

Län Stockholm Stockholm Stockholm Gävleborg 

Antal elever på skolan ≈ 400 ≈ 450 ≈ 400 ≈ 400 

Antal klasser år 9 2 2 2 4 

Antal elever i år 9 ≈ 40 ≈ 50 ≈ 50 ≈ 100 

Genomförande 
Initialt kontaktade vi två skolor (Östra och Västra skolan) vilka var intresserade av att delta i vår 
studie. Inför mötet med matematiklärare och ledning för skolorna hade vi sammanställt ett brev med 
samtyckesblankett till ansvarig skolledare samt ett informationsbrev till elever och föräldrar (Bilaga 1 
och 2). Vi träffade och beskrev studien för matematiklärarna. Alla ville göra testet tillsammans med 
oss. Vi beskrev därefter även studien för skolledningarna och fick deras skriftliga samtycke till att 
testresultaten lämnades ut till oss för att användas som underlag till studien. Eleverna informerades om 
testet av matematiklärarna och genomförde testet under en ordinarie matematiklektion. Testet utfördes 
anonymt och tog ca 10 minuter att göra. Vi hade dock inte satt någon tidsgräns för eleverna i 
testsituationen och alla elever fick hålla på tills de slutfört testet. Lärarna samlade in testresultaten och 
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delade ut informationsbrevet som eleverna fick ta med sig hem till sina föräldrar. Därefter tog vi del av 
och bearbetade resultatet. 
 
Efter den första omgången av tester kom vi fram till att vi behövde fler testresultat för att få ett större 
underlag. Vi kontaktade därför ytterligare två skolor, Södra och Norra skolan, i två nya kommuner. 
Med dessa skolor kommunicerade vi genom en kontaktperson på respektive skola. Kontaktpersonerna 
blev instruerade om testet och hur det skulle genomföras. De blev även ansvariga för att söka 
samtycke med skolledning, samarbeta med matematiklärarna i år 9 samt informera och distribuera 
informationsbrevet till elever och föräldrar. När testerna utförts skickade kontaktpersonerna resultaten 
och den påskrivna samtyckesblanketten till oss via post. Därefter bearbetade vi även dessa testresultat. 

Analys och bearbetning 

Kategorisering  

Elevernas testresultat är kategoriserade utifrån en mall (Bilaga 5). Mallen visar de tre sektionerna av 
kategorispecifika uppgifter samt beskriver mönstret för de systematiska och funktionella 
uppfattningarna. Varje sektion innehåller fem kategorispecifika uppgifter. För att en elev ska bli 
kategoriserad till en uppfattning behöver elevens svar följa mönstret till 80 % i alla tre sektionerna. 
Detta innebär att minst fyra av fem uppgifter i varje sektion behöver följa mönstret.  
 
Whole number rule (WNR):  
För att kategoriseras till WNR behöver eleven ha minst fyra av fem fel i sektion 1 och 2 samt minst 
fyra av fem rätt i sektion 3. 
Zero rule (ZR):  
För att kategoriseras till ZR behöver eleven ha minst fyra av fem fel i sektion 1 samt minst fyra av fem 
rätt sektion 2 och 3. 
Fraction rule (FR):  
För att kategoriseras till FR behöver eleven ha minst fyra av fem rätt i sektion 1 och 2 samt minst fyra 
av fem fel sektion 3. 
Experts (E): För att kategorisera till E behöver eleven ha minst fyra av fem rätt i alla sektionerna.  
 
Elever som gör fel, men där felen inte kan kategoriseras till en viss typ av systematisk missuppfattning 
hamnar i kategorin Unclassified (U), osystematiska missuppfattningar. 
 
Efter kategorisering kodades varje elevs test och resultaten analyserades vidare i de olika kategorierna. 
Felmönster för de olika kategorierna togs fram och analyserades. Framförallt studerades felmönster för 
Unclassified (U) och Experts (E) då dessa inte är förutsägbara och därmed specifika för denna studie. 
Testerna granskades även individuellt i syfte att finna tecken på procedurstöd i elevernas svar.  

Tabeller och diagram 

Resultatet av kategoriseringen presenteras i frekvenstabeller och stapeldiagram för att göra det 
lättöverskådligt (Bryman, 2011; Eliasson, 2013). Kategoriseringen och felmönster presenteras i 
frekvenstabeller och åskådliggörs av stapeldiagram. Felmönster redovisas både per kategori och totalt 
för hela studien. Stapeldiagram åskådliggör även jämförelser mellan resultaten i föreliggande studie 
och den australiensiska studien av Moloney och Stacey (1996, 1997). 

Etiska överväganden 
Syftet med matematikundervisning är att ge eleverna goda förutsättningar för att kunna göra väl 
avvägda beslut i sina vardagsliv, men även för att ge dem möjligheter till att bli demokratiska 
medborgare som aktivt deltar i de beslutsprocesser som finns i samhället (Skolverket, 2016). Att förstå 
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och använda decimaltal är en grundläggande förutsättning för att utveckla de matematiska kunskaper 
som är en viktig kunskap i dagens samhälle för att hantera både vardagsliv, utbildning och yrkesliv 
(Moloney och Stacey, 1997). Denna studie vill skapa insyn i elevernas uppfattningar av decimaltal för 
att ge lärare och elever en möjlighet till en effektivare undervisning som kan stödja elever i 
matematiksvårigheter. 

Samtyckes- och informationskraven 

Vi har i vår studie valt att samarbeta med matematiklärarna på skolorna. Lärarna har utfört testet som 
en del i sin ordinarie undervisning i syfte att hjälpa oss, men även i syfte att få mer information om 
sina elevers kunskaper i ämnet samt för att kunna utvärdera undervisningen. Detta, i sin tur, gör 
skolorna till våra uppgiftslämnare och de som måste ge sitt samtycke till att vi får ta del av elevernas 
testresultat. Ett test som görs inom skolans verksamhet är en handling. Om skolan är en kommunal 
skola anses testet vara en allmän handling som skolan har en skyldighet att lämna ut, däremot om 
skolan är fristående krävs skolledningens tillstånd för att handlingen ska lämnas ut (SFS 1949:105).  
 
För att skapa tydlighet mellan vår studie och skolorna valde vi att skriva ett informationsbrev riktat till 
skolornas ledningar där de blev informerade om studien samt kunde ge sitt skriftliga samtycke till att 
testresultaten lämnades ut till oss. Brevet finns bifogat i Bilaga 1.  
 
Även om ett test görs inom den ordinarie undervisningen är det viktigt att informera eleverna om hur 
deras testresultat kommer att användas och i vilket syfte (SFS 2003:460). Vi skrev därför ett 
informationsbrev till elever och föräldrar som eleverna fick med sig hem i samband med att testet 
utfördes (Bilaga 2). I brevet finns den huvudansvarige på skolan som den primära kontaktpersonen, då 
det är denna person som har givit sitt samtycke till studien och kan svara för beslutet. Vi som 
ansvariga för studien står också med som kontaktpersoner om det finns frågor kring själva studien. 

Konfidentialitets- och nyttjandekraven 

I denna studie fanns inget intresse av den enskilde elevens resultat utan intresset låg på årskursnivå. 
Testerna kunde därför göras anonymt. De av oss insamlade testerna har endast använts av oss som 
underlag till föreliggande studie och kommer att förstöras när studien är avslutad och uppsatsen 
godkänd. 
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Resultat 

Kategorisering av resultatet 
I studien deltog tio klasser med totalt 240 elever. Av dessa 240 elever var 36 elever frånvarande vid 
testtillfällena vilket motsvarar 15 % av alla elever. I studien har testresultat från 204 elever i år 9 
samlats in, kategoriserats och bearbetats. Detta i syfte att få en inblick i de uppfattningar, och 
missuppfattningar, som dessa elever har om decimaltal i slutet av grundskolan (se Tabell 2 och 
Diagram 1).  
 
Majoriteten av de testade eleverna i studien (177 elever) utförde jämförelsen av decimaltalen till 
största delen korrekt och kategoriserades som experter (Experts). Ingen av de testade eleverna visade 
prov på ett tydligt systematiskt heltalstänkande (Whole number rule). Övriga elever, drygt 13 %, 
gjorde flertalet fel och visar prov på uppfattningar av decimaltal som inte är funktionella dvs. 
missuppfattningar. Av dessa elever gjorde nästan hälften av dem systematiska fel (Zero rule och 
Fraction rule). Den andra hälften gjorde fel som inte i kan klassas som systematiska (Unclassified). 
 

Tabell 2. Kategorisering av elevernas resultat i studien 

Kategori Frekvens (st) Relativ frekvens (%) 

Experts (E) 177 86,7 

Unclassified (U) 14 6,9 

Fraction rule (FR) 11 5,4 

Zero rule (ZR) 2 1,0 

Whole number rule (WNR) 0 0,0 

Summa 204 100,0 
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Diagram 1. Andelen elever med olika missuppfattningar 

Jämförelse mellan studier 

I Moloney och Staceys (1997) studie från Australien ingick elever i åldrarna 9 till 15 år varav 45 
elever i åldern 15 år. I föreliggande studie har testet utförts av 204 stycken 15-åringar. I en jämförelse 
mellan dessa två studier kan man se att kategorin Experts dominerar i båda studierna. I Australien 
kategoriserades 73 % av eleverna till Experts och i föreliggande studie 86,6 %. I en jämförelse av 
kategorierna för missuppfattningar kan man se både likheter och skillnader (Diagram 2).  
 
I båda studierna kategoriseras inga elever till kategorin Whole number rule. Däremot kan man i båda 
studierna se elever som har systematiska missuppfattningar i kategorierna Fraction rule och Zero rule. 
I båda studierna finns det fler elever i kategorin Fraction rule än i Zero rule. I den australiensiska 
studien tycks andelen systematiska missuppfattningarna vara nästan fyra gånger större än i 
föreliggande studie. Däremot är de osystematiska missuppfattningar, som återfinns i kategorin 
Unclassified, tre gånger större i föreliggande studie. 
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Diagram 2. Jämförelse mellan andelen missuppfattningar hos 15-åriga elever i Sverige och Australien 

Kategoriernas och hela studiens felmönster 
I alla kategorier som återfinns i denna studie (FR, ZR, U och E) finns elever som svarar fel när de 
jämför decimaltal. Deras felsvar skapar ett mönster. I kategorierna Zero rule och Fraction rule sker 
felen systematiskt och skapar därför ett bestämt mönster. För Zero rule ligger majoriteten av felen på 
uppgifterna A till E medan i Fraction rule ligger tonvikten av felen på uppgifterna K till O. I kategorin 
Unclassified sker felen osystematiskt och felmönstret är därför specifikt för denna studie. Även i 
kategorin Experts gör elever enstaka fel. Studiens totala felmönster har därefter sammanställts utifrån 
de 142 fel som gjorts i studien. 

Whole number rule (WNR) 

Kategorin Whole number rule består av en systematisk missuppfattning där elevernas felsvar återfinns 
i uppgifterna A till J (Figur 2). Ingen av eleverna i studien kan kategoriseras till Whole number rule 
och därmed finns det inte heller något felmönster för denna kategori. 
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Zero rule (ZR) 

I kategorin ZR återfinns två elever som systematiskt gör fel på uppgifterna A till E. Kategorin 
redovisas i Diagram 3 och Tabell 3 (Bilaga 6). Dessa elever visar på ett systematiskt heltalstänkande 
som gör undantag för jämförelser med tal som har nolla till höger om decimaltecknet. I elevernas svar 
finns inga tecken på tvekan och de gjorde heller inga fel utanför mönstret. Felmönstret för ZR följer 
till största delen det distinkta felmönstret (Figur 3) för kategorin. Avvikelsen finns i uppgift A där en 
elev svarade rätt. 
 
 
 

 
Diagram 3. Felmönstret i kategorin Zero rule (ZR) 
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Fraction rule (FR) 

Fraction rule är en missuppfattning som återfinns hos elva elever i denna studie (Diagram 4). En 
redovisning av fel i kategorin finns Tabell 4 (Bilaga 6). Endast tre av dessa har svarat fel på alla 
uppgifter specifika för kategorin, uppgift K-O. Sju av de elva eleverna följer endast det distinkta 
felmönstret för FR (Figur 4) till 80 % och har svarat rätt på uppgift O. Två elever hade även gjort fel 
på uppgift C vilket är utanför den kategorispecifika sektionen. Två elever visar tecken på tvekan i sina 
svar då de hade ändrat sina svar under testets gång. En elev i denna kategori har använts sig av ett 
synligt procedurstöd genom att lägga till nollor i slutet av ett tal.  
 

 
Diagram 4. Felmönstret i kategorin Fraction rule (FR) 
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Unclassified (U) 

I kategorin Unclassified ingår de elever som gör fel, men som inte följer ett uppenbart systematiskt 
felmönster. I denna kategori återfinns fjorton elever. Antal fel per uppgift för kategorin redovisas i 
Tabell 5 (Bilaga 6) och felmönstret återfinns i Diagram 5. I denna kategori kan man ana en del tvekan 
i elevernas svar. De har suddat flitigt och vid flertalet tillfällen ändrat sina svar. Kategorin är bred och 
det finns allt från elever som svarat rätt på enstaka uppgifter till elever som svarat fel på enstaka 
uppgifter. Majoriteten av eleverna i gruppen har svarat fel på flera uppgifter i två av tre 
kategorispecifika sektioner. Det finns till synes ingen systematik i de fel de gör, men man anar en 
osäkerhet.  
 
Vid en jämförelse mellan felmönstret för Unclassified (Diagram 5) och de figurer som visar de 
distinkta felmönstren för kategorierna av systematiska missuppfattningarna (Figur 2, 3 & 4) kan man 
se att tyngdpunkten för kategorin Unclassified ligger på uppgifterna K-O som motsvarar det distinkta 
felmönstret för Fraction rule (Figur 4). Det finns även en del fel på uppgifterna A-J vilket tyder på att 
ett visst heltalstänkande också finns i kategorin Unclassified. Det finns tre felsvar som är vanligare än 
de andra och det är uppgifterna C, E och N. 
 

 
Diagram 5. Felmönstret i kategorin Unclassified (U) 
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Experts (E) 

Experts är de elever som gjort högst ett fel per sektion. Resultatet redovisas i Diagram 6 och Tabell 6 
(Bilaga 6). I föreliggande studie har drygt 86 % av eleverna kategoriserats som Experter. Majoriteten 
av dess elever har inga fel alls. Endast tretton elever i kategorin Experter har ett fel vardera i någon av 
de tre sektionerna. Av dessa tretton fel ligger majoriteten av dess på uppgifterna C och K.  
 
Elva elever bland experterna visar någon form av tvekan i sina svar då de t.ex. suddat och ändrat svar, 
men har trots det rätt på alla uppgifter. I sex av elevernas testresultat finns även tecken på att eleverna 
använt sig av procedurstöd. 
 

 
Diagram 6. Felmönstret i kategorin Experts (E) 
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Hela studien - alla kategorier 

I hela studien, alla kategorier, gjordes 142 fel vilka redovisas i Tabell 7. Det totala felmönstret för hela 
studien åskådliggörs i Diagram 7. Vid en jämförelse mellan felmönstret för hela studien (Diagram 7) 
och de figurer som visar de distinkta felmönstren för kategorierna av systematiska 
missuppfattningarna (Figur 2, 3 & 4) kan man se att tyngdpunkten i felmönstret för hela studien ligger 
på Fraction rule (Figur 4). Det finns även fel på uppgifterna A-J som tyder på att ett visst 
heltalstänkande. Den största delen av detta heltalstänkande ligger på sektion 1, uppgifterna A-E, vilket 
indikerar Zero rule (Figur 3). I sektion 1 finns det en uppgift som sticker ut och det är uppgift C. 
 

 
Diagram 7. Felmönstret för hela studien 
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Tabell 7 Fördelning av fel per uppgift för alla elever 

Uppgifter Antal fel (st) Andel fel (%) 

A 6 4,2 

B 5 3,5 

C 14 9,9 

D 6 4,2 

E 8 5,6 

F 2 1,4 

G 4 2,8 

H 3 2,1 

I 2 1,4 

J 2 1,4 

K 22 15,5 

L 17 12,0 

M 19 13,4 

N 22 15,5 

O 10 7,0 

 142 100,0 
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Procedurstöd 
 
Bild 1-6 visar de procedurer som återfunnits i testresultaten för kategorin. Dessa procedurer består av 
två grupper: “Lägga till nollor och jämföra decimalerna som heltal” och “Jämföra decimalers 
platsvärde siffra för siffra”. Fyra av de åtta procedurerna som använts av Experts återfinns i uppgift C. 
Uppgift C var också en av de uppgifter som Experts gjorde flest fel på. 

Lägga till nollor och jämföra decimalerna som heltal 

På bild 1- 4 använder sig eleverna av en procedur där de lägger till nollor för att få lika många 
decimaler i båda talen. Detta gör det enklare för eleven att jämföra talen då de kan behandla 
decimalerna som fristående heltal.  
 

 
Bild 1. Elevexempel på proceduren “Lägga till nollor och jämföra decimalerna som heltal” 

 
Bild 2. Elevexempel på proceduren “Lägga till nollor och jämföra decimalerna som heltal” 

 
Bild 3. Elevexempel på proceduren “Lägga till nollor och jämföra decimalerna som heltal” 

Bild 4. Elevexempel på proceduren “Lägga till nollor och jämföra decimalerna som heltal” 

Jämföra decimalers platsvärde siffra för siffra 

Proceduren som går att ana på bild 5-6 går ut på att eleven jämför decimalers platsvärde från vänster 
till höger. Detta är en procedur som är svår att hitta tecken på då den inte är lika påtaglig som att 
skriva ut nollor.  
 
På Bild 5 och 6 kan man se små prickar nedanför respektive ovanför trean och femman i 0,35. Dessa 
prickar är en indikation på att eleverna satt pennspetsen vid de olika positionerna för att jämföra 
platsvärden. På bild 6 kan vi se en svag ring runt 0,100 vilket tyder på att eleven kontrollerat sitt svar, 
troligen med hjälp av proceduren, och därefter ändrat sitt svar. 
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Bild 5. Elevexempel på proceduren “Jämföra decimalers platsvärde siffra för siffra” 

 
Bild 6. Elevexempel på proceduren “Jämföra decimalers platsvärde siffra för siffra” 

Metoddiskussion 
I vår undersökning valde vi att använda oss av ett tidigare väl beprövat test (Moloney & Stacey, 1996) 
då vill ville undersöka elevers uppfattningar av decimaltal. Genom detta test kan vi endast ta del av de 
uppfattningar som elever skriftligen visar oss, och de uppfattningar som testet är konstruerat för att 
synliggöra. Vi kan däremot inte med säkerhet säga något om elevernas tankeprocesser när de jämför 
decimaltal. Det är inte heller möjligt att se de eventuella uppfattningar som elever kan ha, och som inte 
är kända hos konstruktörerna av testet (Desmet, Grégoire & Mussolin, 2010; Steinle, 2004). Testet 
kategoriserar fem uppfattningar, varav tre är systematiska, och vars tankeprocesser är relativt väl 
beskrivna i forskning. De övriga två grupperna består av elever vars tankeprocesser inte är lika väl 
definierade. Kompletterande kvalitativa semistrukturerade intervjuer hade möjligen givit oss en 
djupare inblick i dessa elevers tankeprocesser och vi skulle om möjligt fått ta del av fler uppfattningar, 
som testet inte var avsett att visa oss.  
 
Testet har, i sitt originalutförande, en tydlig struktur och ett enkelt språk samt en erkänt hög reliabilitet 
(Mehmetlioğlu, 2014; Steinle, 2004). Översättningen av testet har skett med syftet att hålla språket så 
nära originalet som möjligt. För att säkerställa översättningens autencitet har vi låtit utomstående 
språkkunniga granska översättningen och anser oss därmed ha säkrat reliabiliteten i vår version. Testet 
har genomförts på fyra olika skolor av flera olika matematiklärare vilket betyder att instruktionerna till 
eleverna kan ha varierat i grad. Den tydliga strukturen och det enkla språket kräver dock få 
instruktioner till eleverna. Vi har därmed svårt att se att själva genomförandet av testet har påverkat 
elevernas resultat i någon större omfattning. Endast en elev av 204 stycken, har genomgående ringat in 
det minsta talet i stället för det största, vilket leder oss till att misstänka att just denna elev troligen har 
missförstått instruktionen. Vi har dock valt att inte sortera ut detta testresultat då vi inte med säkerhet 
kan avgöra orsaken till att eleven svarat som den gjort. Testresultatet skulle kunna dölja en systematisk 
missuppfattning vilken eventuellt skulle kunna synliggöras vid en intervju med eleven. Elevens 
resultat påverkar inte heller studiens resultat på något avgörande sätt. Den faktor som vi anser kan ha 
störst betydelse för undersökningens resultatet, är tidpunkten för elevernas senaste undervisning av 
decimaltal, vilket tas upp av Moloney och Stacey (1997) som en trolig påverkansfaktor i deras studie. 
Alla skolor har dock bekräftat att ingen planerad undervisning av decimaltal förekommit sedan 
höstterminen. 
 
Vårt val av deltagande skolor är baserat på ett bekvämlighetsurval, vilket gör att skolorna inte kan 
sägas representera hela Sveriges niondeklassare. Vi är medvetna om att med detta underlag kan vi inte 
generalisera vårt resultat. Resultatet kan dock ses som en fingervisning om vilka resultat som skulle 
kunna erhållas i ett mer strikt genomfört slumpmässigt urval av elever i år nio under vårterminens 
mitt. 
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Etiska reflektioner efter genomförd studie 
Vi har under arbetets gång medvetet försökt följa Vetenskapsrådets (2004) etiska riktlinjer. Vår första 
tanke var att kontakta skolor och personligen genomföra testet med elever. Denna tanke medförde 
dock ett etiskt och praktiskt dilemma då det skulle innebära ett nödvändigt medgivande från alla 
elevers vårdnadshavare. Då testet inte kan anses vara integritetskränkande och inte skiljer sig från 
ordinarie innehåll i en matematiklektion, valde vi istället att söka samarbete med skolledning och 
lärare. Testet kunde då genomföras av lärare i deras ordinarie undervisning med klasserna. Lärarna såg 
testet som ett tillfälle att få en lägesavstämning av klassens begreppsförståelse av decimaltal och en 
möjlighet till att utvärdera den egna undervisningen. Testresultaten kunde däremot inte användas som 
underlag av lärarna för en individuell bedömning av eleverna, eftersom testet genomfördes anonymt. 
Testet utfördes av matematiklärarna inom ramen för elevernas ordinarie undervisning vilket gjorde 
testresultaten till en del av skolans dokumentation och därmed tillgängliga för vår studie med 
skolledningens samtycke. 

Diskussion 

Funktionella uppfattningar 
Vårt resultat visar att majoriteten av 15-åringarna i föreliggande studie jämför par av decimaltal till 
största delen korrekt och kategoriseras därför som Experts. Även i liknande internationella studier har 
kategorin Experts varit den dominerande uppfattningen hos elever i åldrarna 13-15 år (Moloney & 
Stacey, 1997; Resnick et al., 1989; Sackur-Grisvard & Léonard, 1985; Steinle, 2004). Under normala 
omständigheter genomgår de flesta elever en utveckling och ökar sitt kunnande successivt under sin 
skolgång. Det kan ses som en normal utveckling, enligt forskarna Moloney och Stacey (1997), att de 
flesta eleverna i slutet av grundskolan nått en funktionell uppfattning av decimaltal. 
 
Gruppen Experts har fångat ett antal forskares intresse och studier har gjorts för att närmare undersöka 
gruppens tankemönster. Det har visat sig att gruppen inte är homogen i sin begreppsförståelse utan 
hanterar jämförandet av decimaltal utifrån olika förutsättningar (Resnick et al., 1985; Roche & Clarke, 
2004; Roche, 2005; Steinle, 2004). Inom gruppen Experts finns det elever som löser uppgifterna 
korrekt genom att använda sig av två huvudsakliga identifierade regler (Roche, 2005), som kan knytas 
till procedurer. Procedurerna är att lägga till nollor och jämföra decimalerna som heltal samt jämföra 
decimalers platsvärde siffra för siffra. I Bild 1-4 ser vi synliga tecken på elever som lagt till nollor och 
i Bild 5-6 elever som troligtvis jämför decimaler siffra för siffra. Enligt Roche och Clarke (2004) har 
de elever som använder sig av nollor som stödfunktion en svagare taluppfattning än de elever som 
jämför decimalers platsvärde. 
 
Elever som använder sig av nollor som procedurstöd kan tänkas använda sig av regler som stöd i sin 
tankeprocess för en gradvis väg mot en konceptuell förståelse. Ur ett sociokulturellt perspektiv skulle 
stödet kunna ses som ett redskap i tankeprocessen (Dysthe, 2003; Smidt, 2010). En annan möjlig 
förklaring till de synliga tecknen på regler är att dessa elever nästan helt saknar en konceptuell 
förståelse. De har fastnat i sin tankeprocess och är tvingade till procedurella regler för att lösa 
uppgifterna (Hiebert, Wearne & Taber, 1991). Något som talar emot att dessa elever skulle känna sig 
tvingade att använda regler i brist på förståelse (Steinle, 2004), är att de endast visar tecken på 
procedurer i enstaka uppgifter. Enligt vårt förmenande borde vi se fler tecken på procedurer om 
reglerna var tvingande för eleverna. Troligtvis använder de sig av reglerna som en stödfunktion i 
uppgifter som upplevs som svårare, men vi kan inte uttala oss med någon säkerhet utan att ha 
undersökt det närmare. 
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Kategorin Experts gör generellt få fel, men av de fel som förekommer ligger majoriteten på två 
uppgifter, C och K. Dessa två uppgifter skiljer sig från de övriga tretton, genom att den ena har nollor 
på slutet av decimalerna och den andra har en insprängd nolla bland decimalerna. Nollor förekommer 
visserligen i fler uppgifter, men då direkt till höger om decimaltecknet i de uppgifter som är specifika 
för Zero rule. Tidigare forskning har visat att nollor är överlag ett komplicerat koncept för elever. När 
nollorna förekommer i slutet av eller är insprängda bland decimalerna, blir därmed talen extra svåra 
för eleverna att hantera (Desmet, Grégoire & Mussolin, 2010). I föreliggande studie är det tydligt att 
decimaltal innehållandes nollor väcker osäkerhet hos eleverna i kategori Experts då de framförallt 
visar tecken på procedurstöd i uppgifterna C och K. 

Missuppfattningar 

Systematiska missuppfattningar  

I föreliggande studie förekommer inga elever i kategorin Whole number rule. Vi tolkar detta som att 
eleverna har lämnat det första stadiet i processen med att nå en djupare förståelse för begreppet 
decimaltal. Detta stämmer väl överens med tidigare studiers resultat av elever i samma ålder. Tidigare 
forskning har visat att denna missuppfattning förekommer främst i lägre åldrar, för att successivt 
minska med åren (Moloney & Stacey, 1997).   
 
Ett par elever är kategoriserade till missuppfattningen Zero rule. Dessa elever har kommit en bit på 
väg i sin process med att nå en djupare förståelse för decimaltal, men de har inte helt och hållet lämnat 
ett heltalstänkande bakom sig. Elever som delvis är fast i ett heltalstänkande har enligt Moloney och 
Stacey (1996) troligtvis även svårigheter med positionssystemet för heltal, vilket innebär en generellt 
svag taluppfattning. Dessa elever borde få extra stöd eftersom de saknar en åldersadekvat 
taluppfattning (Skolverket, 2016).  
 
Av de systematiska missuppfattningarna som undersökts i föreliggande studie så dominerar Fraction 
rule. Tidigare studier bekräftar denna dominans av missuppfattning hos elever i åldrarna 13 - 15 år 
(Moloney & Stacey, 1997; Resnick et al., 1989; Sackur-Grisvard & Léonard, 1985; Steinle, 2004). 
Flera forskare har spekulerat kring möjliga orsaker till att Fraction rule är den systematiska 
missuppfattning som lever kvar längst hos elever i högre åldrar. En tanke som lyfts fram i litteraturen 
är inlärningsgången av decimaltal och bråktal. När och hur dessa två begrepp introduceras för elever, 
kan ha betydelse för elevers möjligheter att bygga en begreppsförståelse (Resnick et al., 1989). 
Löwing (2008) förespråkar en introduktion av bråktal före decimaltal, med förklaringen att bråktalen 
ligger till grund för skapandet av decimalsystemet. En inlärningsgång av detta slag skulle därmed ge 
eleven en mer naturlig förståelse för decimaltal, och leda till färre missuppfattningar. Resnick et al. 
(1989) menar däremot att en introduktion av decimaltal före bråktal kan möjliggöra en reduktion av 
eventuella kvarvarande missuppfattningar hos elever i slutet av grundskolan. De grundar 
uppfattningen på resultatet i sin studie från tre länder med skilda inlärningsgångar. Resnick et al. 
(1989) kunde se att andelen äldre elever med missuppfattningen Fraction rule var lägre i det land vars 
inlärningsgång inleddes med decimaltal.  
 
I jämförelse mellan föreliggande studie och den australiensiska studien av Moloney och Stacey (1997) 
kan vi se att andelen elever med missuppfattningen Fraction rule är fyra gånger så stor i den 
australiensiska studien. Vi kan inte hävda, men inte heller utesluta, att skillnaden har sin grund i olika 
inlärningsgångar då vi inte har insyn i den rådande australiensiska läroplanen i matematik från 1997. 
Oavsett orsakerna bakom missuppfattningen Fraction rule kan vi se att somliga elever behöver mer tid 
för att forma en fullständig bild av begreppet. Processen med att förstå är troligtvis längre och mer 
komplex än vad många matematiklärare förstår. Moloney och Stacey (1997) menar att risken är stor 
att denna uppfattning kommer följa dessa elever in i vuxenlivet om den inte utmanas. 
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Osystematiska missuppfattningar 

Kategorin Unclassified i föreliggande studie är den missuppfattning som omfattar flest elever. Dessa  
elever gör fel, men inte på ett sådant sätt att de kan kategoriseras till de systematiska 
missuppfattningarna. Durkin och Rittle-Johnson (2015) menar att eleverna i de systematiska 
missuppfattningarna har en hög säkerhet i sina fel. Elever som däremot har osystematiska 
missuppfattningar gör fel med låg säkerhet och har därför en större mottaglighet för att förändra dessa. 
Enligt denna syn befinner sig eleverna, i kategorin Unclassified, i en förändringsfas. Elever som är på 
väg mot en mer avancerad begreppsförståelse kan ibland svara mycket inkonsekvent (Steinle & 
Stacey, 1998). 
 
Vid en granskning av felmönstret (Diagram 5) i kategorin Unclassified kan vi ana att tyngdpunkten av 
felen ligger på de uppgifter som är specifika för Fraction rule. Felmönstret för kategorin Unclassified 
följer felmönstret för hela studien vilket skulle kunna betyda att kategorin Unclassified består av en 
blandning av de missuppfattningar som studien fångat upp. Enligt Durkin och Rittle-Johnsons (2015) 
tanke befinner sig dessa elever i en förändringsfas vilket skulle visa att dessa elever är på väg mot en 
ökad begreppsförståelse och på väg att kliva över gränsen mot kategorin Experts. Detta skulle, i sin 
tur, kunna innebära att dessa elever inte är fast i sin lärprocess utan behöver fortsätta utmanas i sina 
uppfattningar kring decimaltal för att kunna utvecklas.  
 
Testet kategoriserar fem uppfattningar av decimaltal. Steinle (2004) menar att elevers uppfattningar av 
decimaltal kan delas upp i ännu fler kategorier då det finns undergrupper inom respektive kategori. 
Kategorin Unclassified kan då tänkas innehålla grupper av systematiska missuppfattningar som är 
dolda för oss. Innebörden av detta blir att det finns elever i kategorin som kan vara fast i oidentifierade 
missuppfattningar. Denna kategori av missuppfattningar skulle behöva studeras närmare.  
 
Föreliggande studie har tre gånger fler elever i kategorin Unclassified jämfört med motsvarande 
kategori i den australiensiska studien av Moloney och Stacey (1997). I kategorin Fraction rule var 
förhållandet det motsatta. Elever som har en systematisk missuppfattning visar en större säkerhet i sin 
missuppfattning än en elev som har en osystematisk missuppfattning (Durkin & Rittle-Johnson, 2015). 
Möjligen kan detta innebära att eleverna i föreliggande studie är mindre säkra i sina missuppfattningar 
än eleverna i den australiensiska studien. Båda typer av missuppfattningar har sina pedagogiska 
utmaningar. En hög andel av elever som är säkra i sina systematiska missuppfattningar innebär att 
lärarna vet vad de har att arbeta med och det underlättar planeringen för den fortsatta undervisningen. 
Dock innebär en hög säkerhet i en systematisk missuppfattning att eleven troligtvis behöver mycket 
undervisning och övning för att överge den. Elever som däremot känner sig osäkra i sina 
missuppfattningar söker efter guidning och de är mottagliga för undervisning och stöd. Däremot är det 
svårare för lärarna att planera en effektiv undervisning då dess elevers missuppfattningar inte är 
klarlagda. 

Resultatens användning i en specialpedagogisk praktik 

I föreliggande studie har vi valt att se det specialpedagogiska uppdraget ur ett sociokulturellt 
perspektiv. Elevers svårigheter med lärande ses som ett kommunikationsproblem och inte som en 
egenskap hos eleven. När eleven hamnar i svårigheter med sitt lärande måste i första hand 
undervisningens innehåll och utformning granskas (Säljö, 2014). Resnick et al. (1989) menar att ingen 
undervisning är helt perfekt. Alla elever hamnar någon gång i svårigheter i lägre eller i högre grad. Att 
identifiera dessa svårigheter blir viktigt då vetskapen om hindren blir till nödvändiga redskap i den 
fortsatta undervisningen mot en utvecklad begreppsförståelse (Enoksson, 2014; Hodgen & Wiliam, 
2013; Steinle, 2004). Att se bristerna i begreppsförståelsen, menade Vygotskij, är en viktig 
förutsättning för att snabbt kunna ta sikte på vad eleven behöver för att ta nästa steg i utvecklingen 
(Arevik & Hartzell, 2007).  
 
Resultat av testet (Moloney & Stacey, 1996) ger mycket information om elevers uppfattningar om 
decimaltal i förhållande till den tid det tar att utföra och sammanställa resultatet. Resultatet är inte 
djuplodande. En närmare granskning av respektive kategori är nödvändig för att finna de elever som 
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döljer sin egentliga förståelse bakom procedurer. Dock kan resultatet ge indikationer på vilket fokus 
en fortsatt undervisning bör ha. Resultaten synliggör elever som inte har en åldersadekvat 
taluppfattning och som är i behov av specialpedagogiska insatser för att komma till en högre 
utvecklingsnivå. Genom att börja använda testet tidigt i inlärningsgången av decimaltal ges lärare 
möjligheten att kontinuerligt följa elevernas begreppsutveckling, i syfte att uppmärksamma felaktiga 
uppfattningar i processen.  
 
Testresultatet kan även ge ett diskussionsunderlag till samarbetet mellan ämneslärare och speciallärare 
i matematik och deras arbete med att anpassa och förändra undervisning efter elevernas behov (Imsen, 
2006). Underlaget behöver inte endast leda till samtal kring de kategoriserade uppfattningarna, utan 
även till diskussioner kring stödfunktioner och felmönster i resultatet. Det i sin tur kan leda till samtal 
kring didaktiska och metodiska frågor som är utvecklande för undervisning och skapar medvetenhet i 
kollegiet om elevers svårigheter. I en specialpedagogisk process, ur ett sociokulturellt perspektiv, är 
det kollegiala samarbetet en nödvändig del av det förebyggande arbetet.  

Förslag till fortsatt forskning 
Utifrån föreliggande studies resultat ser vi ett behov av att fortsätta undersöka svenska elevers 
uppfattningar om decimaltal mer ingående. För att få en vidare inblick i tankeprocesser hos de elever 
som visar på osystematiska missuppfattningar och hos de elever som använder sig av procedurstöd 
behövs kompletterande kvalitativ forskning. Föreliggande studie har även fått oss att reflektera över de 
kritiska faser som elevers begreppsförståelse genomgår i relation till undervisning. Det vore därför 
intressant, ur ett specialpedagogiskt perspektiv, att i en studie över tid följa en grupp elevers 
begreppsutveckling av decimaltal. Genom mer kunskap om elevers begreppsutveckling kan det 
förebyggande specialpedagogiska arbetet effektiviseras. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Samtyckesbrev till studien för 
skolledning 
 

Information om en studie om ungdomars 
uppfattning av decimaltal hos elever i år 9  
 
Till skolledningen för SKOLANS NAMN, KOMMUN 
 
Vi är två matematiklärare som studerar till speciallärare i matematik vid Stockholms universitet. Vi är 
nu inne på vår sista termin och arbetar på vårt examensarbete. Examensarbetet har till syfte att belysa 
ungdomars uppfattningar om decimaltal i år 9 och hur eventuella missuppfattningar enligt forskning 
kan förebyggas.  
 
Att förstå och använda decimaltal är en viktig kunskap i dagens samhälle, både i privat- och yrkeslivet. 
Forskning har visat att det är en svår och lång process för elever att utveckla en korrekt förståelse för 
decimaltal.  
 
Studien består av två delar. Den första delen är att samla in resultat från ett test om decimaltal som 
matematiklärarna har gjort med eleverna i år 9 och därefter analysera dessa. Den andra delen handlar 
om att studera vad som är känt i forskningen om förebyggande arbete. Resultatet av studien kommer 
därefter sammanställas i en uppsats. 
 
I uppsatsen kommer skola, lärare och elever att förbli anonyma då det är svaren på frågorna i testet 
som är det centrala för uppsatsen. Uppsatsens resultat och slutsatser kommer, när den är klar, 
återkopplas till verksamheterna som har deltagit i studien och kan förhoppningsvis vara till nytta i den 
fortsatta undervisningen i matematik.  
 
Det insamlade materialet kommer i uppsatsen att avidentifieras så att inte skola, lärare eller elever kan 
kännas igen. Materialet kommer under arbetets gång att hanteras enbart av oss. Materialet kommer 
efter avslutat examensarbete makuleras. 
 
Skolans deltagande i denna studie är frivillig och kan när som helst avbrytas. Om ni har frågor runt 
studien så är ni välkomna att kontakta oss 
 
Mvh  
Annika Jankowski och Catarina Schulz 
 
Namn             Mejladress 
Annika Jankowski, speciallärarstudent  anja1161@student.su.se 
Catarina Schulz, speciallärarstudent   012catsch@student.su.se 
Åsa Murray, handledare       asa.murray@specped.su.se 
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Jag har tagit del av informationen 
 
 
Jag samtycker till att skolan lämnar ut testresultat och deltar i studien. 
 

 
Skola: ____________________________________________________________ 
 
Datum: ___________________________________________________________ 
 
 
 
Befattning: ________________________________________________________ 
 
 
 

__________________________________________________________________ 
Namnteckning              Namnförtydligande 
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Bilaga 2 - Informationsbrev om studien till elever 
och föräldrar 

 
Information om en studie i år 9 
 
Hej elever och föräldrar! 
 
Vi är två lärare som fortbildar oss till speciallärare i matematik vid Stockholms 
Universitet. Vi är nu inne på vår sista termin och skriver på vårt examensarbete. 
Som en del av det arbetet genomför vi just nu en studie på SKOLANS NAMN. 
 
Syftet med vår studie är att undersöka ungdomars uppfattningar av decimaltal 
hos elever i år 9 och vad forskningen känner till om hur lärare bäst arbetar för att 
förebygga eventuella missuppfattningar. 
 
Matematiklärarna har genomfört ett test (15 frågor, ca 10 minuter) tillsammans 
med eleverna i år 9. Testet handlar om att parvis jämföra decimaltal. Vi har av 
skolledningen fått lov att ta del av testresultat för att använda det i vårt 
examensarbete. I examensarbetet kommer vi endast använda oss av elevernas 
svar på frågorna i testet vilket innebär att både skola, lärare och elever kommer 
att vara anonyma. Inga enskilda elevers resultat kommer kunna identifieras. 
 
Vi har och kommer under arbetets gång fördjupa oss i vad forskningen säger om 
decimaltal och de eventuella svårigheter som de kan orsaka eleverna. Resultat 
och slutsatser utifrån studien kommer vi att återkoppla till skolan och 
matematiklärarna. Vårt syfte är att bidra till en undervisning som 
uppmärksammar och förebygger missuppfattningar runt decimaltal. 
 
Om ni har några frågor runt denna studie är ni välkomna att kontakta skolans 
REKTOR/BITR. REKTOR eller oss. 
 
Med vänliga hälsningar 
Annika Jankowski & Catarina Schulz 
 
Namn                  Mejladress      Telefon 
NAMN      (REKTOR/BITR. REKTOR)   MEJL        TELEFON 
Annika Jankowski (speciallärarstudent)      anja1161@student.su.se 
Catarina Schulz  (speciallärarstudent)      012catsch@student.su.se 
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Bilaga 3 – Originaltest från Moloney och Stacey 
(1996) 
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Bilaga 4 – Test i föreliggande studie 
 
På varje rad nedan finns det ett par decimaltal. 
Ringa in det tal som är störst i varje par. 
 
Detta är ett exempel:  
          

A 4,8 4,63 

B 0,4 0,36 

C 0,100 0,35 

D 0,75 0,8 

E 0,37 0,216 

F 4,08 4,7 

G 2,621 2,0687986 

H 3,72 3,037 

I 0,038 0,2 

J 8,0525738 8,514 

K 4,4502 4,45 

L 0,457 0,4 

M 17,353 17,35 

N 8,24563 8,245 

O 5,62 5,736 

6,8    6,9 
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Bilaga 5 – Kategorisering av uppfattningar 
 
 

Par av decimaltal WNR  
mönster 

FR 
mönster 

ZR 
mönster 

E 
mönster 

1 - WNR specifika uppgifter 
 

4,8 4,63 4,63 x 4,8 √ 4,63 x 4,8 √ 

0,4 0,36 0,36 x 0,4 √ 0,36 x 0,4 √ 

0,100 0,35 0,100 x 0,35 √ 0,100 x 0,35 √ 

0,75 0,8 0,75 x 0,8 √ 0,75 x 0,8 √ 

0,37 0,216 0,216 x 0,37 √ 0,216 x 0,37 √ 

2 - ZR specifika uppgifter 
  

4,08 4,7 4,08 x 4,7 √ 4,7 √ 4,7 √ 

2,621 2,0687986 2,0687986 x 2,621 √ 2,621 √ 2,621 √ 

3,72 3,037 3,073 x 3,72 √ 3,72 √ 3,72 √ 

0,038 0,2 0,038 x 0,2 √ 0,2 √ 0,2 √ 

8,0525738 8,514 8,0525738 x 8,514 √ 8,514 √ 8,514 √ 

3 - FR specifika uppgifter 
 

4,4502 4,45 4,4502 √ 4,45 x 4,45 √ 4,4502 √ 

0,457 0,4 0,457 √ 0,4 x 0,4 √ 0,457 √ 

17,353 17,35 17,353 √ 17,35 x 17,35 √ 17,353 √ 

8,24563 8,245 8,24563 √ 8,245 x 8,245 √ 8,24563 √ 

5,62 5,736 5,736 √ 5,62 x 5,62 √ 5,736 √ 

 
WNR:  ”Whole number rule” 
FR:   ”Fraction rule” 
ZR:  ”Zero rule” 
E:   ”Expert” 
√:   rätt svar 
x:   fel svar 
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Bilaga 6 - Tabell 3-6 
Tabell 3 Fördelningen av fel per uppgift i 

kategorin Zero rule (ZR) 

Uppgifter Antal fel (st) Andel fel (%) 

A 1 11,1 

B 2 22,2 

C 2 22,2 

D 2 22,2 

E 2 22,2 

F 0 0,0 

G 0 0,0 

H 0 0,0 

I 0 0,0 

J 0 0,0 

K 0 0,0 

L 0 0,0 

M 0 0,0 

N 0 0,0 

O 0 0,0 
 

9 100,0 
 

Tabell 4 Fördelningen av fel per uppgift i 

kategorin Fraction rule (FR) 

Uppgifter Antal fel (st) Andel fel (%) 

A 0 0,0 

B 0 0,0 

C 2 4,1 

D 0 0,0 

E 0 0,0 

F 0 0,0 

G 0 0,0 

H 0 0,0 

I 0 0,0 

J 0 0,0 

K 11 22,4 

L 10 20,4 

M 11 22,4 

N 11 22,4 

O 4 8,2 
 

49 100,0 
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Tabell 5 Fördelningen av fel per uppgift i 

kategorin Unclassified (U) 

Uppgifter Antal fel (st) Andel fel (%) 

A 3 4,2 

B 3 4,2 

C 7 9,9 

D 3 4,2 

E 6 8,5 

F 2 2,8 

G 3 4,2 

H 3 4,2 

I 2 2,8 

J 2 2,8 

K 7 9,9 

L 7 9,9 

M 7 9,9 

N 10 14,1 

O 6 8,5 
 

71 100,0 

 
 
 
 
 
 

Tabell 6 Fördelningen av fel per uppgift i 

kategorin Experts (E) 

Uppgifter Antal fel (st) Andel fel (%) 

A 2 15,4 

B 0 0,0 

C 3 23,1 

D 1 7,7 

E 0 0,0 

F 0 0,0 

G 1 7,7 

H 0 0,0 

I 0 0,0 

J 0 0,0 

K 4 30,8 

L 0 0,0 

M 1 7,7 

N 1 7,7 

O 0 0,0 
 

13 100,0 
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