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Sammanfattning    

I detta examensarbete har jag studerat hur elever i år 6 tänker vid decimalform inom taluppfattningens område. 
Begreppet taluppfattning är ett mycket brett område där det dessutom finns många olika uppfattningar om vad 
som ingår i begreppet. Därför har jag fokuserat mitt arbete på övergången från heltal till decimaltal. Syftet med 
undersökningen är att belysa vikten av att lärare har goda matematiska och metodiska kunskaper, hur elever 
utvecklar sin taluppfattning och förhoppningsvis ge lite tips och idéer som kan användas i undervisningen med 
elever. Studien omfattar en litteraturgenomgång som behandlar begreppet taluppfattning där jag delat upp 
kapitlet i tre underrubriker: Vad innebär det att elever har en grundläggande taluppfattning? Hur utvecklar 
elever en god taluppfattning? Vilka speciella svårigheter finns vid övergången från heltal till decimaltal? Under 
metoddelen skriver jag om hur pilot- och huvudundersökningen gjordes innan läsaren får ta del av 
undersökningens resultat.  Resultatet av undersökningen är att många elever har svårt för övergången från 
heltal till decimaltal. Det finns tre moment i förståelsen av positionssystemet som tycks orsaka större svårigheter 
och det är platssiffrans värde, multiplikation med tal mindre än ett och uppskattning av rimligheten av svaret i 
en beräkning. Uppsatsen innehåller också ett avsnitt om vad vi lärare kan göra för att underlätta elevers 
förståelse för övergången från heltal till decimaltal. 
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Förord 
Först och främst vill jag tacka alla elever som har ställt upp när jag har kommit ut till era 
skolor och att jag fick ta del av era tankar. För utan era tankar och våra samtal hade det inte 
blivit denna uppsats.  
 
Jag vill också tacka min handledare Maria Bjerneby Häll som genom åren har stöttat och 
inspirerat mig. Till dig har jag bidragit med lite avskräckande ”jag-exempel” som du kanske 
får användning för vid din fortsatta handledning. Tack till min granne Lennart som hjälpte 
mig med Word-programmet när det strulade till sig och sist men inte minst min familj som 
har stöttat mig. 
 
 

Sammanfattning 
I detta examensarbete har jag studerat hur elever i år 6 tänker vid decimalform inom 
taluppfattningens område. Begreppet taluppfattning är ett mycket brett område där det 
dessutom finns många olika uppfattningar om vad som ingår i begreppet. Därför har jag 
fokuserat mitt arbete på övergången från heltal till decimaltal. Syftet med undersökningen är 
att belysa vikten av att lärare har goda matematiska och metodiska kunskaper, hur elever 
utvecklar sin taluppfattning och förhoppningsvis ge lite tips och idéer som kan användas i 
undervisningen med elever. Studien omfattar en litteraturgenomgång som behandlar 
begreppet taluppfattning där jag delat upp kapitlet i tre underrubriker: Vad innebär det att 
elever har en grundläggande taluppfattning? Hur utvecklar elever en god taluppfattning? 
Vilka speciella svårigheter finns vid övergången från heltal till decimaltal? Under metoddelen 
skriver jag om hur pilot- och huvudundersökningen gjordes innan läsaren får ta del av 
undersökningarnas resultat. Resultatet av undersökningen är att många elever har svårt för 
övergången från heltal till decimaltal. Det finns tre moment i förståelsen av positionssystemet 
som tycks orsaka större svårigheter och det är platssiffrans värde, multiplikation med tal 
mindre än ett och uppskattning av rimligheten av svaret i en beräkning. Uppsatsen innehåller 
också ett avsnitt om vad vi lärare kan göra för att underlätta elevers förståelse för övergången 
från heltal till decimaltal. 
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel framgår varför jag valt att skriva om elevers förståelse av decimaltal 
och om kursplanens mål. Uppsatsens syfte och problemformuleringar beskrivs och kapitlet 
avslutas med en presentation av uppsatsens disposition. 

1.1. Bakgrund 
Under min lärarutbildning bekantade jag mig med olika skolor och fick ta del av deras arbete 
med ämnet matematik. Det var under dessa möten som min ide växte fram om att undersöka 
elevers möten med decimaltal. Det var många elever som inte förstod innebörden i vad de 
gjorde och jag själv tyckte att det fanns brister i min egen kunskap i metodik inom det 
området. Har elever svårigheter och i så fall vilka, när de börjar använda tal i decimalform? 
Vad innehåller läroboken och finns det enligt forskningen speciella områden där elever har 
svårigheter? På vilket sätt kan vi lärare underlätta för eleverna och hur kan vi på bästa sätt och 
så tidigt som möjligt ge eleverna en god förståelse för decimaltal? Eleverna blir i de flesta 
läromedlen bekanta med decimaltal i skolår fyra. I detta arbete har jag utgått från den 
reviderade utgåvan av Lpo 94. Enligt kursplanen inom området taluppfattning står det om mål 
som elever skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret: 
  

- ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla 
tal i bråk- och decimalform. 

- Förstå och kunna använda addition. Subtraktion, multiplikation och 
division samt kunna upptäcka talmönster och bestämma obekanta tal i 
enklare formler (Skolverket, 2000, sid. 28). 

 
Enligt kursplanens mål ska eleverna under nionde skolåret ha uppnått följande mål: 

 
- ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i 

bråk- och decimalfrom. 
- ha goda färdigheter i och kunna använda överslagsräkning och räkning 

med naturliga tal i decimalform samt procent och proportionalitet i 
huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder och med tekniska 
hjälpmedel, (Skolverket, 2000 sid 28-29) 

 
I kursplanen kan vi se att målen för skolår fem är att eleverna ska få en grundläggande 
kunskap om decimaltal medan i skolår nio ska eleverna ha utvecklat och fördjupat 
kunskaperna om tal i decimalform. 

1.2. Syfte och problemformulering 
Jag vill belysa vikten av att lärare har goda matematiska kunskaper om hur elever utvecklar 
sin taluppfattning. Samt att lärare ska kunna stimulera eleverna till en ökad förståelse för 
grunden till taluppfattningen och underlätta förståelsen för decimalform. 
 
I min uppsats kommer jag att söka svaren på dessa tre problemformuleringar: 
 

� Vad har elever för förståelse av decimaltal? 
� Hur ser övergången från heltal till decimaltal ut i ett läromedel? 
� Vad kan vi lärare göra för att underlätta elevers förståelse vid övergången från heltal 

till decimaltal. 
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För att kunna besvara dessa frågor har jag tagit del av litteratur och utfört en undersökning 
med elever. 

1.3. Uppsatsens disposition 
Uppsatsen börjar i kapitel 2 med litteraturstudier där jag gör en genomgång av en del av den 
dokumenterade kunskap som finns om barns olika förståelse av tal inom området 
taluppfattning. I kapitel 3 fortsätter uppsatsen med metoddelen där jag beskriver mitt 
tillvägagångssätt i undersökningen. I kapitel 4 och 5 får läsaren studera resultat av pilot- och 
huvudundersökningen. Här kommer även det läromedel att granskas som de deltagande 
eleverna möter och arbetar med på matematiklektionerna. Därefter i kapitel 6, ges några 
förslag på vad en lärare kan bidra med för att underlätta elevers taluppfattning genom att där 
väva samman litteraturen, det aktuella läromedlet samt min undersökning. Uppsatsen avslutas 
med en diskussion i kapitel 7.  
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2. Litteraturstudie 
Under detta kapitel kommer jag koncentrera mig på att försöka besvara följande frågor utifrån 
litteraturen. Vad innebär det att elever har en grundläggande taluppfattning? Hur utvecklar 
elever en god taluppfattning? Slutligen gör jag i detta kapitel en beskrivning av de speciella 
svårigheter som elever har vid övergången från heltal till decimaltal? 

2.1. Vad innebär det att elever har en grundläggande 
taluppfattning? 
Reys och Reys (1995b) anser att om en elev har god taluppfattning så tittar eleven först och 
främst på helheten i ett problem innan eleven går vidare och tittar på detaljerna. Vidare letar 
eleven efter samband mellan tal och operationer, dvs. förstår vad man gör vid addition, 
subtraktion, multiplikation och division och tar hänsyn till hela problemet. Eleven arbetar 
alltså med hela processen och är inte bara intresserad av produkten. Eleven kan även göra 
rimlighetsbedömningar och bedöma tals storlek. Författarparet Reys (1995a) ger en definition 
av vad de tycker menas med taluppfattning. En person har en god talupfattning när  
 

en persons övergripande förståelse för tal och operationer parat med förmåga, 
färdigheter och lust att använda denna förståelse på olika sätt som underlag 
för beslut och för att utveckla användbara och effektiva strategier för att 
använda tal och operationer.  (Reys & Reys 1995a sid 23 ) 
 

Att en person har bra taluppfattning visar sig t.ex. genom att personen provar sig fram för att 
hitta alternativa lösningar till en uppgift. Reys & Reys (1995b) har genom studier kommit 
fram till att elever behöver en bra grund i taluppfattning. Det bidrar oftast till att det blir 
enklare för elevernas fortsatta arbete med matematiken både i vardagslivet och i 
skolmatematiken. Sowder (1992) definierar begreppet taluppfattning (number sense är namnet 
på engelska) och menar att taluppfattning kan vara komplext när elever inte har hela 
beräkningsproceduren klar. Taluppfattning kan för eleven ge olika lösningsvägar och det kan 
medföra både fördelar som nackdelar för eleven.  Sowder (1992) skriver att skolan först och 
främst borde lägga tyngdpunkt på att fokusera vissa områden så att eleverna ökar sin 
förståelse för ett litet område i taget. Att använda sig av uppskattning och huvudräkning kan 
vara en väg att utveckla taluppfattningen.  Skolan borde kanske koncentrera sig på att utgå 
från elevers erfarenheter och med utgångspunkt rån dessa vidareutveckla elevernas förmåga 
att förstå symboler, siffror och dess innebörd. Reys & Reys (1995b) anser att det är svårt att 
mäta elevers förståelse för tal inom området taluppfattning eftersom det är ett komplext 
begrepp. Det är svårt att ta reda på elevers innersta tankar. De har arbetat fram ett material för 
att kontrollera elevers förståelse kring taluppfattningen och har då utgått från dessa sex 
aspekter av taluppfattning. 

 
1. Number concepts (förståelse av tals betydelse och storlek) 
2. Multiple Representations (förståelse och användning av ekvivalenta uttryck   
    och representationer av tal) 
3. Effect of operations (förståelsen av operationers innebörd och funktion) 
4. Equivalent Expressions (förståelse och användning av ekvivalenta uttryck) 
5. Computing and counting Strategies (strategier för beräkning och 
    antalsbestämmning) 
6. Measurement benchmarks (referenspunkter vid mätning) 
  (Reys & Reys 1995b, sid 24-25) 
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Ovanstående forskare är överens om att vad som ingår i begreppet taluppfattning är svårt att 
definiera och ännu svårare är det att beskriva hur elever tänker och resonerar kring 
matematiska problem inom taluppfattningens område. Klart är dock att elevers utvecklande av 
en taluppfattning är en lång process som startar med konkret antalsuppfattning (heltal) för att 
så småningom innefatta allt fler av Reys sex aspekter. För eleven gäller det att 
begreppsmässigt förstå ett matematiskt problem, se helheten innan han/hon utför operationer 
med detaljer och dessutom kunna bedöma rimligheten i resultaten. Ahlberg (2001) skriver att 
taluppfattning är ett av de två kunskapsområden inom matematiken som har stor betydelse för 
elevers förståelse av matematik. Hon skriver att elever behöver kunna de grundläggande 
talbegreppen 1-10 innan elever går vidare till nästa talbegrepp. 

2.2. Hur utvecklar elever en god taluppfattning? 
Grunden för att utveckla en god taluppfattning är att erfara tal som räkneord, tal som omfång, 
tal som positioner i talsekvensen, tal som grupperade enheter och att erfara tal som 
sammansatta enheter (Ahlberg 2001). Stake (1989) skriver att skolan bör arbeta ännu mer 
med att låta eleverna uppmärksamma förståelsen för matematiken och inte bara lägga ned tid 
på symboler. Häggblom (2000) skriver om elevers utvecklande av talförståelse och menar att 
det första steget innebär att kunna dela upp tal i talenheter; ental och tiotal. I det andra steget 
utgör en multipelindelning av en kvantitet (huvudräkning) och i det tredje steget 
multipelindelning av en kvantitet (uppställning) med växling och lån. I det tredje steget 
appliceras hel – delschemat genom ett ”växelschema” med konkreta modeller.          
 
Verschaffel & De Corte (1996) tar upp att förståelse av positionssystemet är enormt viktigt 
för att kunna förstå tal med decimaler, särskilt de tal som innehåller flera decimaler. Det 
kräver integration av följande tre aspekter av positionssystemet; Den första aspekten är att 
t.ex. talet 25 kan delas upp som två tiotal och som fem ental. Den andra aspekten handlar om 
uttalet i talet 25 och att vi skriver 25 som vi gör. I den tredje aspekten syftar de på att vi kan 
skriva 25 med bokstäver, tjugofem. Verschaffel & De Corte (1996) lyfter fram att när skolor 
använder sig av för mycket drillövningar kan det medföra att eleverna på sikt kan få svårt med 
att hantera flersiffriga tal. Enligt Verschaffel & De Corte har det under senare forskning 
framkommit ett starkt samband mellan användande av vissa instruktionsverktyg i 
klassrummet, där undervisningsmaterial som metertavlan och kulram används, och elevernas 
talbegrepp och räkningsförmåga. Sådana verktyg påverkar båda dessa senare positivt.   
 
Malmer (1990) skriver att läraren kan illustrera tal i decimaltal genom att använda sig av 
verktyg som meterlinjalen och då arbeta med meter som en helhet, decimeter som tiondel, 
centimeter som hundradel och millimeter som tusendel. Utifrån meterlinjalen kan skolan 
bygga vidare med positionssystemet och kombinera med uppgifter med olika enhetsbyten som 
längd, massa och volym för att underlätta för eleverna. Malmer (1990) har gjort en schematisk 
sammanställning av de olika enheterna för att underlätta och förhoppningsvis nå ut till fler 
elever. På så sätt kan de dra slutsatser som att t.ex. kilo i kilometer och kilogram betyder tusen 
och deci i decimeter och deciliter betyder tiondel. Malmer (1990) uppmanar läraren att låta 
elever laborera sig fram och låta eleverna utgå från sina egna livserfarenheter och utifrån dem 
kan läraren tillsammans med eleverna skapa en kommunikation så att lärare och elev följs åt 
på tänkandes väg. Malmer (1990) skriver även om att vi lärare ska visa för eleverna att siffror 
och tal har olika betydelser, att av siffror kan vi bilda olika tal.                                             
 
Både Malmer (1990) och Anderberg (1992) skriver om att lärare ska vänja elever vid att uttala 
uttrycken i samma talenhet som t.ex. 0,15 uttalas 15 hundradelar. Dunkels, Neuman och 
Sandahl (1989) tar även upp att vi lärare ska låta eleverna få göra egna föreställningar och 
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själva lära sig att hantera olika sorts data. Enligt Dunkels, m.fl. (1989) är det viktigare än att 
låta eleverna arbeta med beräkningar med papper och penna.  

2.3. Vilka speciella svårigheter finns vid övergång från heltal till 
decimaltal? 
Generellt sett är det flera saker som utmärker elever som har svårigheter med matematik 
enligt Ahlberg (2001). En del elever har svårt att analysera uppgiftens innehåll och har då ofta 
lätt att ge upp. Elever kan även ha svårt att hålla fast vid en lösningsstrategi, ha svårt med att 
förstå det språkliga i uppgiften samt att de kan sakna räknefärdigheter. Det är också vanligt att 
de använder fel information då de söker ledtrådar i siffer- eller talkombinationer. Det är därför 
viktigt att elever får möta tal i många olika sammanhang och att de tidigt får utgå från helheter 
för att sedan gruppera dessa på olika sätt. Då får elever en chans att erfara talens delar och 
helheter och utveckla förståelsen av talen som sammansatta enheter, Ahlberg (2001). 
Generellt sett enligt Verschaffel & De Corte (1996) präglas den matematiska utvecklingen av 
det logiska tänkandet och förmågan att utföra beräkningar. Ibland går inte denna utveckling 
hand i hand vilket då kan orsaka svårigheter. Är det t ex för mycket drillövningar så kan 
elever få svårt för flersiffriga tal i decimalform. Skolan bör gå igenom heltalen ordentligt och 
också ge en förståelse för det som finns bakom heltalen. Det är väldokumenterat att elever har 
svårt för och tror att 1, 25>1, 3. Verschaffel & De Corte (1996) skriver även att en annan 
svårighet är att elever ibland har svårt att förstå sammanhang och istället övar mycket på 
enskilda regler. Det är då viktigt att översätta skrivna siffror till vardagsmatematiska problem. 
De framhåller också att det är bra om elever får träna på att få en välutvecklad förmåga till 
uppskattning och här har många elever svårt vilket bl. a. kan stimuleras genom att de får 
praktisera huvudräkning.                                                                                                    
 
Sowder (1992) skriver att när barn kommer till skolan, har många av barnen vetskapen om 
hur de går tillväga med att lägga till och dra ifrån på sina egna sätt. Hon skriver att skolan 
kanske fokuserar för mycket på symboler och siffror och att skolan mer borde ta tillvara på 
elevernas egna erfarenheter. De ”duktiga” eleverna i matematik har givetvis lättare att koppla 
vardagen och skolmatematiken, genom att de är beredda på att det finns regler i matematiken 
och att det alltid finns ett syfte bakom varje regel. De elever som ses som ”låg presterande” 
har svårare att föra över vardagsreferenserna till symbolerna. Om detta stämmer är det enligt 
Sowder viktigt att skolan fokuserar på att eleverna förstår symboler och siffror och att de får 
en förståelse för dess innebörd, Sowder (1992).                                                                    
 
Stake (1989) skriver att en svårighet som en del elever möter är det som Stake kallar för att 
eleverna är i mellanläge. Eleverna tror att ju fler siffror bakom decimaltecknet, desto mindre 
är talet. Han menar att eleverna har fått lärt sig att ju längre en siffra står efter decimaltecknet 
desto mindre är den värd. Stake (1989) skriver även att nollan kan ställa till problem för 
eleverna för när de fyller på med nollor så blir talet större men om vi sätter en nolla till 
vänster om decimaltecknet har det ingen betydelse. Ett annat problem Stake (1989) tar upp är 
när eleverna ska multiplicera med 10 och ett tal med decimaler. Då kan de sätta dit en nolla 
efter den faktorn som innehåller decimaltecken när de ska tänka att det ska vara 10 gånger 
större.                                                                                                                                          
 
En annan aspekt som försvårar för en del elever är förmågan att läsa och förstå textuppgifter. 
Häggblom (2000) skriver att starkpresterande elever uppvisar en ökad lösningsfrekvens av 
textuppgifter från år 5 till år 9, medan lösningsfrekvensen är sjunkande för svagpresterande 
elever. 
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3. Metod 
Under detta kapitel kommer de kvantitativa och kvalitativa metoder som användes i 
undersökningen att redovisas och hur de uppgifter som var med i det skriftliga testet valdes. 
Där kommer jag även att beskriva hur urvalet av elever gjordes utifrån det skriftliga testet 
liksom urvalet till de intervjuer som gjordes. Det läromedel som dessa elever använder 
kommer att granskas och slutligen ges en beskrivning av de forskningsetiska principerna som 
gäller vid en underökning. 

3.1. Kvantitativa och kvalitativa metoder 
Jag har använt mig av både kvantitativa och kvalitativa metoder vilket växte fram under 
undersökningens gång. Dessa två behöver inte ställas mot varandra. Det kan vara mer 
tillfredställande att låta dessa två synsätt gå hand i hand. (Johansson & Svedner, 2001) 
I den skriftliga undersökningen användes ett kvantitativt synsätt, som står för att man söker 
efter numeriska värden, där jag först har fått elevernas svar medan jag i 
intervjuundersökningen anammat det kvalitativa synsättet, där intervjuerna utgår från det 
skriftliga testet och utifrån dem använder en kvalitativ metod där svaren från eleverna inte är 
förutbestämda vid intervjun. Intervjun är förvisso styrd av det skriftliga testet och elevernas 
tankar kretsar kring uppgifter med decimaltal men det innebär inte att eleverna behöver ge 
exakta svar, tankar eftersom målet med intervjun var att fånga elevernas tankar om testet. 

3.2. Val av uppgifter till det skriftliga testet 
Efter att ha gjort en litteraturgenomgång, lades koncentrationen på skriften Del av en helhet 
som ingår i serien Täljaren (1989) och är ett studiematerial för lärare inom matematik. Ur den 
valdes ett antal uppgifter ut till undersökningen. Genom att ha tagit del av annan litteratur har 
jag funnit stöd för att mitt val av uppgifter väl speglar de svårigheter som eleverna kan 
förväntas ha. Stake (1989) har konstruerat ett antal uppgifter som de låtit elever göra och 
deras mål med uppgifterna var att: 
 

� Hur resonerar eleverna? 
� De olika tankestegen är det primära, inte svaret på uppgiften 
� De hänvisar till att man ska plocka ut några uppgifter och låta eleverna skriva ned 

hur de tänker när de räknar ut uppgifterna.  
 

Ur alla dessa uppgifter valda jag ut fem uppgifter som jag bedömde vara speciellt relevanta 
för mina syften. (se bilaga 1) Första uppgiften handlar om att kunna förstå en tallinje med 
decimaltal. Andra uppgiften är att kunna avgöra vilket tal som är störst fast det finns olika 
antal siffror bakom ett decimaltecken. I denna uppgift är det viktigt att eleven ser talets 
betydelse. I uppgift tre handlar det om uppskattning, rimlighet samt att kunna göra en 
uppställning med multiplikation där decimaltal förekommer. I uppgift fyra handlar det om 
positionssystemet där eleven får bestämma siffrans platsvärde och att det kan uttryckas på 
olika sett. Slutligen i uppgift fem där det handlar om multiplikation med 10. Talet blir tio 
gånger större. Uppgifterna som valdes till undersökningen omfattar de sex aspekterna (se 
under rubrik 2.1.) Skriver mer om detta under kapitel 6. 

3.3. Empirisk undersökning samt urval av elever 
I min empiriska undersökning kom jag att använda mig av ett test som innehåller uppgifter 
med decimaltal. Dessa test följdes upp med intervjuer med eleverna. Jag studerade olika 
tekniker och upplägg som man kan använda sig av vid intervjuer. Dessa studier hade jag 
sedan stor nytta av vid de intervjuer som sedan utfördes med elever i år 6. Först använde jag 
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mig av en pilotundersökning där det ingick ett skriftligt test samt tid för intervju. Läraren var 
nyexaminerad och hade arbetat med klassen drygt ett halvår. Eleverna hade fram till dess haft 
ett stort antal olika lärare sedan skolår 4. Skolan ligger i ett arbetarklassamhälle. Klassen 
bestod av 22 elever. Eleverna fick utföra det skriftliga testet. Eleverna fick både pappret med 
testet på och även ett tomt papper där de fick fylla i svaren. Efter rättning och samtal med den 
berörda läraren valde läraren och jag ut sju elever som blev erbjudna att vara med vid intervju. 
Intervjuerna utfördes i ett närliggande rum och de elever som skulle intervjuas hämtades. Jag 
och eleven gick igenom alla uppgifter och samtalade om dem och hur det rätta svaret skulle 
vara. Efter intervjuerna lyssnade jag och transkriberade allt som hade sagts. Arbetet tog 
ungefär en halv dag och det jag då insåg var att det behövdes göra några väsentliga 
förändringar inför den huvudsakliga undersökningen. Först och främst ändrades testet 
utformning genom att skapa lite luft mellan uppgifterna samt att eleverna fick ringa in eller 
skriva in svaret på testpappret. Min roll vid intervjun hade också varit mer som en lärare som 
berättade hur de kunde tänka och jag ställde mer ledande frågor. Det gjorde att syftet med 
undersökningen inte nåddes.  
 
I huvudundersökning där skolan låg i ett medelklassområde hade läraren arbetat i 15 år. 
Läraren hade haft eleverna sedan skolår 4. Klassen bestod av 23 elever och alla elever deltog 
och efter rättning av testet kom även där sju elever att väljas ut för intervjuer. Tillsammans 
med läraren valdes elever ut med både bra resultat och elever med sämre resultat, för att se 
om elever har olika strategier och tankesätt när de löste uppgifterna. Under intervjun fick 
eleverna tillgång till papper och penna plus uppgifterna och eleverna fick berätta vad de 
svarade och hur de tänkte kring uppgifterna. Jag sade inte om det var rätt eller fel utan var 
bara intresserad av deras tankar. Under intervjuerna användes en bandspelare med syftet att 
åstadkomma en mer avslappnad situation där jag kunde vara mer delaktig under samtalet 
istället för att lägga koncentrationen på att anteckningar under samtalet, detta som ett 
komplement till bandinspelningen. Under dessa intervjuer samtalade vi inte om hur 
uppgifterna skulle lösas utan här fick eleven berätta om sina egna tankar. Intervjuerna tog 10-
15 minuter. Det var en fördel att använda bandspelare vid intervjuerna eftersom jag kunde 
lägga koncentrationen på elevens tankesätt. Dessutom kändes det bra att ha ögonkontakt med 
eleverna och att vid avlyssningen av intervjuerna kunna höra de olika tonfall som kan ha en 
betydelse för undersökningen. Kvale (1997) skriver bland annat att det är viktigt att den som 
intervjuar observerar elevens mimik och kroppsspråk 

3.4. Läromedlet 
I undersökningen har jag granskat läromedlet ALMA, som eleverna i båda undersökningar har 
använts sig av. Jag vill ta del av hur övergången från heltal till decimaltal tas upp samt om 
läromedlets innehåll överensstämmer med de mål som ska uppnås i år 5. Jag har även studerat 
olika metoder som en lärare kan använda sig av när läraren undervisar sin egen kunskap till 
eleverna. 

3.5. Forskningsetiska principer 
Det är bra att använda sig av olika sorters undersökningar och det är genom forskning som 
individer och samhället tillförs ny kunskap. Det finns några huvudkrav som man måste 
använda sig av vid forskning och det är följande enligt Vetenskapsrådet (2002): 
 

� Informationskravet: Att forskaren informerar syftet med forskningen för dem som 
berörs av forskningen 

� Samtyckeskravet: Att de berörda får bestämma om de vill medverka i forskningen 
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� Konfidentialitetskravet: Att ingen annan får ta del av t.ex. de berördas namn i 
forskningen. 

� Nyttjandekravet: Att all insamlad uppgifter bara används inom forskningen 
Det har varit en strävan vid undersökningar att leva upp till ovanstående principer. Vid starten 
av undersökningen var jag i kontakt med läraren samt eleverna och gjorde då en förfrågan om 
jag fick komma och göra en undersökning. Läraren tog i sin tur kontakt med rektorn för att få 
rektorns godkännande och skrev till föräldrarna att jag skulle komma och göra en 
undersökning inom matematik. Där informerade läraren om hur undersökningen skulle gå 
tillväga och att det kan bidra till att det i framtiden blir lättare för de elever som jag undervisar 
i matematik. Jag meddelade eleverna att det var frivilligt att ställa upp både med att 
genomföra testet och att bli intervjuad. Alla elever ville göra testet men en del av eleverna 
avböjde att medverka under intervjun. Att en del avböjde att deltaga vid intervjuerna kan 
eventuellt bero på att eleverna var väl bekanta med mig och att det då är lättare att våga tacka 
nej. Nu ombads alla elever att skriva på med sina namn på testet med motiveringen att det 
skulle användas vid rättningen och till uttagningen till intervjuerna. Jag berättade att inga 
namn kommer att visas i mitt examensarbete samt att ingen annan får ta del av deras namn. 
Dessutom informerades eleverna om att allt som har använts vid denna undersökning bara 
kommer att användas i detta arbete. I den andra skolan, där min huvudundersökning utfördes, 
var jag bara i kontakt med klassläraren och läraren tog ansvaret för informationskravet och 
samtyckeskravet. Vid det första mötet med eleverna presenterades de fyra huvudkraven som 
vid pilotundersökningen. Här ställde alla elever upp både vid testet och vid intervjuerna. 
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4. Resultat av pilotundersökningen 
Här kommer en kort sammanfattning av pilotundersökningen och hur undersökningens 
utformning och resultat kom att påverka min huvudsakliga undersökning. 

4.1. Deltagare 
Eleverna var från ett arbetarklass samhälle där klassen bestod av 22 elever. Eleverna var 
förberedda enligt de forskningsetiska principerna inför undersökningen.(se under rubrik 3.5) 
Alla 22 elever genomförde det skriftliga testet, men en del avböjde att medverka vid 
intervjun. 

4.2. Det skriftliga testet 
Eleverna fick här uppgiftspappret samt ett blankt papper där de skulle fylla i svaren. 
Här kommer en kort redovisning av det skriftliga testet. 
 
 1. 
          
          
1,0                            1,1
     
                                               Det här talet är? 
 
Av 22 elever svarade sju elever med 1,4, en elev svarade 5,0 och 14 elever svarade 1,04. 
 
2. Vilket tal är störst? 
     0,09 
     0,385 
     0,3 
     0,1814 
 
Åtta elever svarade 0,1814, en elev svarade 0,3, en elev svarade 18,14 och 12 elever svarade 
0,385. 
 
3. 0,40·6,38= 
    0,2552 
    2,552 
    25,52 
 
Två elever svarade 0,2552, åtta elever svarade 25,52, åtta elever svarade inte alls medan fyra 
elever svarade 2,552. 
 
4. 847,36 siffran 6 i talet är lika med 
    a) 6 · 1/100 
    b) 6· 1/10 
    c) 6 ·1 
    d) 6 ·10 
    e) 6 ·100 
13 elever av 22 svarade inte alls, sju elever svarade 6 ·1/10 och en elev svarade med 6·100, 
två elever svarade 6· 1/100. 
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5. 2,5 ·10= 
 
13 elever svarade 25. Tre svarade 250, tre elever svarade inte alls. En elev skrev 0,25, en 
annan elev skrev 2,50 och ytterligare en elev svarade 30. 
 
Vi kan se att eleverna från pilotundersökningen har vissa svårigheter med decimaltal. 
Eleverna har arbetat med läromedlet Alma sedan skolår 4 och arbetar med decimaltal under 
skolår 6. 

4.3. Intervjun 
Läraren och jag valde ut sju elever med olika resultat och alla dessa sju elever ställde upp på 
att intervjuas. Vid intervjun fick eleverna ta del av sitt test samt ett blankt papper. Där 
redogjorde jag för uppgifterna. Intervjuerna spelades in och kom sedan att transkriberas. 

4.4. Sammanfattning 
Efter att pilotundersökningen genomförts kunde jag konstatera att det behövdes göras några 
förändringar för att få en bättre undersökning. Det skriftliga testets utformning kunde 
förbättras med mer luft mellan uppgifterna och svarsalternativen och eleverna kunde ha fått 
ringa in sina svar på uppgiftspappret. Under intervjuerna hade jag ”ramlat” in i lärarrollen och 
gått igenom uppgifterna för att försöka få eleverna att förstå dem. Som intervjuare borde jag 
ha nöjt mig med elevernas tankar. 

5. Resultat av huvudundersökningen 
Under denna rubrik kommer det skriftliga testet samt en liten kort redovisning av elevernas 
svar på uppgifterna. Därefter kommer intervju undersökning med utdrag från elevernas tankar 
kring uppgifterna. Slutligen sker en granskning av läromedlet Alma som de deltagande 
eleverna har använts sig av.  

5.1. Det skriftliga testet 
Här kommer vi att följa uppgift efter uppgift och redovisning av elevernas svar på 
uppgifterna. 
 
1. 
          
          
1,0                            1,1
     
                                               Det här talet är? 
 
Svar: 1,04. 
 
Det var 9 elever som svarade 1,4 och en elev svarade 15,0. 13 elever svarade 1,04. 
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2.  Vilket tal är störst? Rita en ring runt det tal som är störst. 
  

0,09 
0,385 
0,3 
0,1814 

 
Svar:  0,385. 
 
 
Här var det  fem elever som svarade 0,1814, en elev svarade 0,3 och 17 elever svarade 0,385 
 
 
 
3. 0,40 ·6, 38 =? Rita en ring runt det tal som är svaret. 
 
 0,2552 
 2,552 
 25,52 
Svar: 2,552.  
 
Det var 10 elever som svarade 0,2552, fem elever svarade 25,52, två elever svarade inget alls 
och sex elever svarade det rätta svaret 2,552. 
 
4. Talet är 847,36 
Siffran 6 i talet är lika med? Rita en ring runt det tal som är svaret. 
 
6·1/100 
6·1/10 
6·1 
6·10 
6·100 
 
Svar: 6· 1/100 
 
Här var det 18 elever som svarade 6·1/100 och tre elever svarade 6·100. 
En elev svarade 6·1 och en elev svarade 6·10. 
 
 
5.  2,5 ·10= ? 
 
Svar: 25.  
 
 
Alla 23 elever svarade 25. 
 
Detta var elevernas olika svarsalternativ. Under nästa rubrik kommer jag gå igenom elevernas 
olika tankar och problemlösningsstrategier vid uppgifterna. 
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5.2. Intervjuundersökningen 
Här redovisas resultaten utifrån intervjuerna som gjordes med de sju eleverna. Vid 
transkribering redovisas utdrag av elevernas verbaliserade tankar. 
 
Efter att det skriftliga testet rättades det och via samtal med läraren valdes sju elever för 
intervju. Här redovisas alla 5 uppgifter separat. Eleverna skrivs som elev 1, elev 2 osv. och 
intervjuaren med L. Det var sju elever som deltog i undersökningsintervjun. 
 
 
Elev+antal 
rätt               

uppgift 1 uppgift 2 uppgift 3 uppgift 4 uppgift 5 

1              2/5 15,0 0,1814 2,552 1006 ⋅  25 
2              3/5 1,4 0.385 - 100/16 ⋅  25 
3              4/5 1,04 0,385 2,552 1006 ⋅  25 
4              2/5 1,4 0,1814 25,52 100/16 ⋅  25 
5              5/5 1,04 0,385 2,552 100/16 ⋅  25 
6              3/5 1,4 0,385 0,2552 100/16 ⋅  25 
7              1/5 1,4 0,1814 25,52 1006 ⋅  25 
Rätt i procent  29 % 57 % 43 % 57% 100 % 
(figur 1) 
 
1. 
 
          
          
1,0                            1,1
     
                                               Det här talet är? 
 
Det var två elever som gav svaret 1,04. Fyra elever svarade med 1,4 och en elev med 15. 
 
Elev 1 tänkte att 1,0 är som 10 och 1,1 som 20 och då blev det 15. 
Elev 2, 4, 6 och 7 skrev 1,4 och glömde bort att 1,1 är mindre än 1,4. Elev 3 och 5 skrev upp 
från början 1, 00. 
 
Elev 1 tänkte att 1,0 är som 10 och 1,1 som 20 och då blev det 15. 
Elev 2, 4, 6 och 7 skrev 1,4 och glömde bort att 1,1 är mindre än 1,4. Elev 3 och 5 skrev upp 
från början 1, 00.   
 

Elev 1-äh, jag tänker att det här är tio och det här är tjugo, för det har läraren 
sagt att man kan tänka. 
L- mm 
Elev 1- och så skulle det var femton, ja! Så skrev jag. 

 
Elev 2- ja, jag skrev ett komma noll och sedan räkna jag dem här (pekar på 
tallinjen streck) gick jag fyra steg till ett komma fyra. Då blir det ett komma 
fyra. 
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Elev 3- först tar jag noll komma noll och det är ett komma noll ett, noll komma 
noll två och noll komma noll tre och så är det fjärde strecket och det blir noll 
komma noll fyra. 
 
Elev 4 – det blir ett komma fyra, så det var inte så svårt. 
 
Elev 5 – jag la på en nolla på båda (1, 0 och 1, 1) 
L- mm 
Elev 5- sen blir det ett komma noll noll och ett komma tio och då finns det ju 
massor mellan där och då tog jag ett komma noll ett, ett komma noll två, ett 
komma noll tre och ett komma nollfyra, måste det bli. 
 
Elev 6- här står det ett komma noll och där ett komma ett. 
L- mm. 
Elev 6- Det är bara att följa stegen till jag kommer till fyra. 
L- mm. 
Elev 6 – och då blev det en komma fyra. 
 
Elev 7-det är en hel och sen är det fyra tiotal så det måste bli ett komma fyra. 

 
De fyra eleverna som svarade 1,4 gör förmodligen felet att de inte läser igenom hela uppgiften 
innan de svarar. Medan de två elever som svarade 1,04 studerade uppgiften innan de svarade. 
 
 
 
2.  Vilket tal är störst? Rita en ring runt det tal som är störst. 
  

0,09 
0,385 
0,3 
0,1814 

 
Det blev fyra elever som besvarade med 0,385 medan de andra tre svarade med 0,1814. Elev 
1 svarade på testet 0,1814 men vid intervjun ändrades sig elev 1. Elev 2, 3 och 5 hade lärt sig 
att ”fylla på med nollor”.  Elev 4 ändrade sig vid intervjun från 0,1814 till 0,3. Elev 6 använde 
sig av att uttala talet med hundradelssiffra och tusendelssiffra. Elev 7 tittade bara på antalet 
siffror.  
 

Elev 1- då tänkte jag så här att man sätter nollor så här (skriver dit nollor på 
uppgiften) eftersom det är fyra där så kan man sätta nollor så här (fyller på med 
nollor på de övriga tre, och utgick då från talet  0, 1814) 
L- mm 
Elev 1- och då blev det där störst (pekar på 0,385) 
 
Elev 2 - då gör man så här, det där är fyra (pekar på 0,1814) och då kan man 
göra så här, rita dit lite nollor 
L – mm 
Elev 2 - så det blir lika 
L - ja 
Elev 2 - och då kan man titta på vilket som är störst 
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Elev 3- på andra uppgiften lägger jag eller det som är det största eller det som 
har flest decimaler på och det är fyra och då lägger jag på nollor på de andra. 
 
Elev 4- noll komma ett åtta ett fyra. 
L- hur tänkte du? 
Elev 4 – man ser att det är störst, nej det blev fel, man kan lägga till nollor här 
(pekar på de andra svarsalternativen) och då blir tre komma noll störst och jag 
som skrev noll komma ett åtta ett fyra. 
L- det gör ingenting. 

 
Elev 5- om alla tal har lika många siffror efter decimaltecknet. 
L - mm 
Elev 5 – då blir det lättare att se vilket tal som är störst. 
L – mm. 
 
Elev 6- De är typ är lika stora. 
L- vilka då? 
Elev 6 – de här (pekar på 0,3 och 0,385) bara att den här är en del mer än 
den(pekar på 0,385) 
L- mm, vilken tog du? 
Elev 6 – den här (visar 0,385) noll komma trehundraåttiofem eller åtta 
hundradelar och sedan fem tusendelar. 
 
Elev 7- och det tal som blir störst här är…, jag fick att det blev 
ettusenåttahundrafjorton. 
L- mm, hade nu några speciella tankar 
Elev 7- nej 

 
Det var endast två alternativ de sju intervjuade eleverna valde mellan, 0,385 och 0,1814. 
Utifrån min undersökning är ett vanligt misstag att eleverna svarade 0,1814. Eleverna tittar 
bara på antalet siffror efter decimaltecknet och inte på siffrornas platsvärde. Några elever 
hade insett att de kunde fylla på med nollor så att de fick lika många siffror efter 
decimalkommat och på så sätt se vilket tal som var störst. Ingen av dessa sju elever läste talen 
(uttalade) i tion-, hundra- eller tusendelar. 
 
 
 
3. 0, 40·6, 38 =? Rita en ring runt det tal som är svaret. 
 

0,2552 
2,552 
25,52 
 

Det var tre elever som svarade med 2,552. Det var några elever som chansade. Två av 
eleverna svarade med 25,52, en elev svarade med 0,2552 och en elev gjorde inte uppgiften. 
Elev 2 var osäker på denna uppgift och svarade inte på något av svarsalternativen. Elev 3 
använde sig av uppställning för att beräkna ut uppgiften. Elev 4 försökte titta på talen och 
göra en uppskattning men glömde bort att det stod 0,4 istället för 4. Elev 5 chansade på denna 
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uppgift. Elev 6 var inne på tiotal men gav ingen mer förklaring utan det låste sig för eleven 
och vi lämnade den uppgiften. 
 
Elev 1 svarade 2,552 och eleven beskrev sina tankar: 
 

Elev 1- då vet jag inte riktigt, då bara chansade jag. 
L- mm, tänkte du på något eller dina tankar hur gick dem? 
Elev 1- först tänkte jag så här i huvudet att jag kunde ställa upp det där, men det 
gick inte så bra 
L- hur ställde du upp det då? 
Elev 1- jag tog noll komma fyrtio gånger sex komma trettioåtta så 
L –mm 
Elev 1- så ställde jag upp det, men jag chansade på två komma fem hundra 
femtiotvå 
L- mm 
Elev 1- för det lät rimligast. 

 
Elev 2- den här kunde jag inte, men jag försökte, 
L. vad bra och hur tänkte du? 
Elev 2- jag ställde upp talet i huvudet. 
L- mm. 
Elev 2 – sen tänkte jag gånger med det talet (pekar på 6,38) men det gick inte så 
bra så jag hoppade över den. 
 
Elev 3- åtta gånger noll är noll, åtta gånger fyra är trettiotvå och åtta gånger 
noll är noll plus tre är tre. 
L- mm. 
Elev 3- tre gånger noll är noll, tre gånger fyra är tolv och tre gånger noll är 
noll plus ett är ett och sex gånger noll är noll och sex gånger fyra är tjugofyra 
och sex gånger noll är noll plus två är två och sedan plussar jag ihop det. 
(räknar tyst) mm, eftersom det är fyra decimaler så (tvekar) så måste det vara 
fyra decimaler i svaret. 
L- mm 
Elev 3-  då blir det två komma femhundrafemtiotvå. 

 
Elev 4- här tänkte jag först tio gånger sex komma trettioåtta och då blev det 
sextiotre komma åtta. 
L – mm 
Elev 4- sen tog jag fyra gånger sex. 
L- mm 
Elev 4- och då blir det tjugofyra och det är ganska nära tjugofem. 
 
Elev 5 – den där bara chansa jag på. 
L- vilken chansa du på och hur gick dina tankar? 
Elev 5 – den (pekar på 2,552) för att, men jag tror att det är den där (pekar på 
0,2552) eftersom den har fyra decimaler. 
 
Elev 6 – mm, svaret blir (lång tystnad) bara för d et inte är något tiotal här 
(pekar på 6,38) tiotal här som man gångrar fyrtio med så kan det inte bli något 
heltal, så jag tror det blir den här (pekar på 0,2552) 
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Elev 7- fyra gånger sex är 24 
L –mm 
Elev 7 – och då måste det vara 25 eftersom det är det som är närmast 24. 

 
 
Flertalet av de intervjuade eleverna kan göra en uppställning vid multiplikation men bara om 
ett av talen består av ett heltal. När det kommer in fler siffror och även ett decimaltecken då 
börjar det bli svårt. Några elever jämförde antalet decimaler efter decimaltecknet. På båda 
talen var det två siffror efter decimaltecknet och antingen adderade  2 + 2= 4 och svarade med 
0,2552 eller tänkte att det skulle vara två decimaler och svarade 25,52. 
 
 
 
4.  Talet är 847,36 
Siffran 6 i talet är lika med? Rita en ring runt det tal som är svaret. 
 

6·1/100 
6·1/10 
6·1 
6·10 
6·100 

 
Elev 2 chansade mest och prickade in rätt svarsalternativ. Elev 3 visste direkt svaret när vi 
diskuterade uppgiften men vid det skriftliga testet svarade eleven  6·100. Elev 4 förstod denna 
uppgift och ville raskt gå vidare till nästa. Elev 5 och 6 var säkra på att sexans platsvärde. 
Elev 7 visste att sexans platsvärde var hundradel men kunde inte tyda svarsalternativen. 
 

Elev 1- då visste jag att det var ental, tiotal, hundra tal och tiotal och hundra 
nej tiondel och hundradel (pekar på siffrorna) 
L - mm 
Elev 1- och då visste jag att det var det där  
L - mm 
Elev 1- mm 
L  – då var sexan alltså? 
Elev 1-hundratal 

 
Elev 2- jag tog den dä ra men jag vet inte varför, jag bara tog det. (pekar på 
rätt svarsalternativ) 
 
Elev 3- jag vet att 6.an är en hundradel och det kan skrivas så här. (visar 0,06 
eller 6/100) 
 
Elev 4- sexan är ju hundradel eftersom den står på hundradelsplatsen så jag 
svarade på den (pekar på rätt svarsalternativ) 
 
 
Elev 5- sexan är ju hundradelssiffra och då är det den första (pekar på rätt 
svarsalternativ) 
 



 

 

21 

Elev 6 – Är hundradel och sen delat man med och det där är sex och sedan 
delar man det med hundra (pekar på rätt svarsalternativ). 
Elev 6 – på miniräknare skriver man 0,06 eller sex delat på hundra. 
 
Elev 7- och här så är siffran hundradel. 
L-mm, du kan siffrornas platsvärde? 
Elev 7- ja 
L- vilket svarsalternativ svarade du? 
Elev 7- sex gånger hundra. 
 

Varken elev 1 eller elev 3 kunde förstå att 6· 1/100 var detsamma som 6/100 och 0,06. Men 
elev 3 och elev 7 visste att 6: an stod för hundradel. Elev 2 bara chansade på denna uppgift. 
Den här uppgiften trodde jag att eleverna skulle ha svårast för eftersom läraren till en början 
ville förtydliga uppgiften. Jag förklarade att syftet med uppgiften var att undersöka elevers 
förståelse för detta uttryck och uppgiften förtydligades inte. Läraren och eleverna hade arbetat 
rätt mycket med siffrornas platsvärde.  
 
 
 
5.  2, 5·10 =? 
 
Denna uppgift besvarade alla elever med att det skulle vara lika med 25. Här hade samtliga 
elever lärt sig ett mönster genom att flytta antal steg efter antal nollor. 
  
Elevernas beskrev sina tankar på följande sätt: 

Elev 1- då var det en nolla där och då flyttar jag decimaltecknet så det bli 
tjugofem.  

 
Elev 2- då gjorde jag så här att man tar bort den där ra och hoppar ett steg dit 
och det blir tjugofem (pekar på kommatecknet i talet två komma fem).
  
 
Elev 3 – på den här är det gånger tio så då flyttar jag bara på decimaltecknet 
ett snäpp så det blir tjugofem. 
      
Elev 4- detta har vi lärt oss att gånger med 10 är detsamma som att flytta ett 
steg åt höger. 
 
Elev 5- flyttade bara på decimaltecknet ett snäpp eftersom det bara var en nolla. 

 
Elev 6- och här blev det tjugofem. 
L- hur tänker du då? 
Elev 6- ja då så man plussar på tio 
L- mm, hur då plussar på? 
Elev 6- så blir det ju bara, man byter kommatecknet ett steg åt höger, då plussar 
man bara på. 
 
Elev 7- då var det en nolla där och då flyttar jag decimaltecknet, så då blir det 
tjugofem 
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De flesta eleverna har lärt sig ett mönster med att flytta antal steg efter antal nollor vid 
multiplikation med 10, 100, 1000. Här kan man fråga sig om eleverna egentligen har en god 
taluppfattning eller om eleverna bara lärt sig ett mönster. 

5.3. Sammanfattning av undersökningen 
Tal som innehåller decimaler kan lätt ställa till bekymmer om inte eleven har en 
grundläggande taluppfattning. Det finns dock en skillnad på resultaten i de två 
undersökningarna som gjorts men som jag här inte kommer att jämföra eftersom det är inte 
mitt syfte. Svårigheten med att jämföra dessa skolor är att enkäten ändrades och att jag som 
intervjuare ändrade från att vara mer ”lärare” till en som tog del av elevers tankar.1 
 
Här följer en sammanfattning av resultaten som de sju eleverna presterade vid det skriftliga 
testet och de efterföljande intervjuerna.(se figur 1 under rubrik 5.2) I uppgift 1 gällde det att 
kunna förstå och kunna läsa av en tallinje när tal i decimalform förekommer. Här svarade två 
elever med 1,04 och fyra elever svarade med 1,4 och en elev med 15.  Under uppgift 2 och 4 
fanns det relativt bra förståelse bland eleverna. Dessa uppgifter handlade om siffrans 
platsvärde, om vilket tal som är störst samt att elever har en förståelse för tion-, hundra- och 
tusendel siffran. På uppgift 2 svarade fyra elever med 0,385 och de tre andra eleverna svarade 
med 0,1814. På uppgift 4 svarade fyra elever det rätta svaret 6 · 1/100 medan de tre andra 
eleverna svarade 6 · 100. Ytterligare något som ha varit avgörande för eleverna i uppgift 4 är 
att vi kan uttrycka hundradelssiffran på olika sätt. Sex av sju elever visste att sexan stod för 
hundradel men de kände inte igen sättet att skriva. Uppgift 3 handlade om uppskattning, 
rimlighet samt uppställning i multiplikation med tal i decimalform. Det rätta svaret var 2,552 
som tre elever svarade. Två elever svarade 25,52 och en elev svarade med 0,2552 och en elev 
gjorde inte uppgiften. I uppgift 5 handlade om att multiplicera ett tal med 10. De flesta 
eleverna hade lärt sig ett mönster om hur de skulle gå tillväga. Denna uppgift svarade alla 25 
som var det rätta svaret. Här kan svaret vara lite missvisande huruvida eleverna har en god 
taluppfattning eller om de bara lärt sig mönstret. Ser vi utifrån det procentuella kan vi se att i 
uppgift 1 var det 29 % som klarade av uppgiften och i uppgift 2 var det 57 %. I uppgift 3 var 
det 43 % och i uppgift 4 var det 57 %.  Alla klarade av uppgift 5, alltså 100 %. Vi kan se av 
detta att uppgift 1 och 3 var lite svårare att förstå medan uppgift 2 och 4 som var likartade 
uppgifter var det lite bättre förståelse för, men det ligger närmare 50 % än 100 %. Slutsatsen 
är nog att taluppfattningen för heltalens övergång till decimaltal är ett svårt område för 
eleverna och att det behövs mer arbete med det. 

5.4. Vad läromedlet ALMA, lärarens bok för skolår 4, 5 och 6 tar upp 
vid övergången från heltal till decimaltal 
Läromedlet Alma består av grundboken, träningshäfte som är mer avsedd för elever med 
matematiksvårigheter, matematik- temahäfte, som innehåller problemlösningar. (se en 
utförligare redovisning  i bilaga 3) 
 
I lärarens bok finns: 
* Diagnoser – 8st 
* Provräkningar – 4st 
* Blad med huvudräkningsuppgifter – 24st 
* Praktiska uppgifter – 8st 
* Extrablad – 14st 
Utifrån Reys sex aspekter (se under rubriken 2.1) 

                                                 
1 En jämförelse av de två undersökningarna finns som bilaga 2. 
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1. Number concepts (förståelse av tals betydelse och storlek) 
2. Multiple Representations (förståelse och användning av ekvivalenta uttryck 
    och representationer av tal) 
3. Effect of operations (förståelsen av operationers innebörd och funktion) 
4. Euivalent Expressions (förståelse och användning av ekvivalenta uttryck 
5. Cmputing and counting Strategies (strategier för beräkning och 
    antalsbestämmning) 
6. Masurement benchmarks (referenspunkter vid mätning) 
 ( Rey &  Reys 1995b, sid 24-25) 

 
anser jag att läromedlet Alma väl lever upp till synen att den matematiska utvecklingen hos 
elever är en process där varje ny kunskap bygger på föregående kunskaper och erfarenheter. 
 
Under skolår 4 koncentrerar sig läromedlet Alma i huvudsak på Reys aspekt 1 och 3. Där 
presenterar Alma heltal och tiondel. Eleverna får konkret och praktiskt hantera krona/10 
öringar, meter/decimeter och lär sig också sätta in decimaler. Man övar också 
överslagsräkning för att eleverna snabbt ska kunna veta om ett svar är rimligt.  Läromedlet tar 
upp uppställningar med decimaltecknet i addition och subtraktion där decimaltecknet alltid 
står under varandra och jämför även olika uppställningar i addition och multiplikation. 
 
I skolår 5 ingår Reys aspekter 1, 2, 3, 5 och 6. Efter att under år 4 ha lagt en stark grund 
upplever jag att det kommer in många nya moment i år 5. Eleverna mäter konkret och för 
också in mätvärden i tabeller och i tallinjen. Vidare börjar eleverna också få använda sig av 
multiplikation där det är viktigt att eleverna får en förståelse för antalet nollor. Läromedlet tar 
upp multiplikation då ena faktorn består av ett tal i decimalform och det får högst förekomma 
två decimaler och den andra faktorn är ett tal som slutar med en nolla eller två nollor.                                                    
Boken tar även upp division med både heltal och decimaltal och att eleverna måste hålla 
ordning på decimalerna. Här får eleverna ta del av både kort division och liggande stolen. 
Läromedlet rekommenderar även att läraren arbetar med att eleverna får uppskatta svaret först 
innan de beräknar uppgiften. 
 
Under det sjätte skolåret använder sig läromedlet av alla sex aspekterna. Eleverna arbetar med 
hur siffrans värde förändras vid multiplikation med 10, 100 och 1000. Boken går också 
igenom hur vi räknar ut produkten av ett decimaltal som slutar på en eller två nollor. Vidare 
repeteras siffrans platsvärde vid decimalform och hur man avläser tal på en tallinje. ALMA 
vill också ge eleverna en förståelse för att om man multiplicerar med ett tal som är mindre än 
1 så blir svaret mindre än det tal man hade från början. Läromedlet går också igenom 
multiplikation när båda faktorerna har decimaler. Vidare repeterar man både förkortning och 
förlängning av såväl täljare som nämnare. 
 
Av de fem uppgifterna i undersökningar har i stort sett alla eleverna jobbat med dessa 
matematiska moment i läromedlet Alma innan de fick göra den skriftliga undersökningen. 
Möjligtvis har pilotundersökningens elever inte haft tillräckliga grundkunskaper för att helt 
förstå uppgift tre. Läromedlet Alma borde kanske trycka mer på att eleverna ska uttala talen 
t.ex. 0,32 som trettiotvå hundradelar. 
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6. Diskussion och slutsatser 
Under denna rubrik kommer jag att utgå från undersökningen och utifrån den se vad en lärare 
kan bidra med för att elever ska kunna få en ökad förståelse av decimaltal. 
Vidare kommer jag att föra en resultatdiskussion där jag kommer att föra en diskussion kring 
de resultat som jag kommit fram till i undersökningen och som också följs av en 
metoddiskussion där jag analyserar mitt arbete. 

6.1. Diskussion kring uppgifterna och läromedlet 
Uppgift 1 handlade om hur elever kan hantera en tallinje där tal i decimalform förekommer. 
Där var det viktigt att eleverna studerade hela uppgiften innan de svarade eftersom sträckan 
mellan talen var 1,0 fram till 1,1. Om elever har för bråttom är det lätt att skriva 1,4 istället för 
1,04. Stake (1989) skriver att vi använder decimalform i många vardagssituationer och att det 
då blir tydligt vilka matematiska kunskaper som krävs i vardagslivet. Stake (1989) skriver att 
elever måste känna till siffrorna på minst två sätt och det är; siffrornas platsvärde och siffrors 
betydelse vid antal. Stake (1989) skriver även att eleverna måste lära sig se skillnad på talrad 
och tallinje, att i talraden finns ingen nolla och att siffrorna är talen, medan i en tallinje finns 
nollan med. Malmer (1990) har upptäckt att det även är många elever i högre skolår som har 
svårigheter för området taluppfattning och hon vill poängtera hur viktigt det är som lärare att 
förmedla det till eleverna. Malmer (1990) anser det viktigt att vi lärare illustrerar tal med en 
meterlinjal och använder oss av meter som en hel, decimeter som en tiondel, centimeter som 
en hundradel och millimeter som en tusendel. Malmer (1990) menar på att eleverna bör 
hantera både att kunna skriva talen och att kunna läsa (uttala) dem rätt. Läromedlet Alma 
använder sig under år fyra av att låta eleverna arbeta med enheter som meter, decimeter, etc. 
Under år fem mäter de olika mätvärden för att sedan kunna föra in dem på en tallinje och på 
så sätt få in tal med decimaler. Under år sex är det repetition av siffrors platsvärde i 
positionssystemet. Aspekterna 1, 2 och 6 (se under rubrik 2.1) som handlar om förståelse av 
tals betydelse och storlek och användning av ekvivalenta uttryck och representationer av tal, 
där visar undersökningen att det är viktigt att eleverna har en förståelse för positionssystemet 
samt att de kan använda sig av tal i decimalform på en tallinje. 
 
I uppgift 2 var det olika antal siffror bakom decimaltecknet som kom att försvåra för 
eleverna. Stake (1989) tror att det vanliga felet när vi övergår från heltal till decimaltal är 
nollan. Om nollan placeras till höger om talet i heltalsituationer så innebär det att talet blir 
större. Om en nolla placeras till vänster om talet blir det ingen effekt. Men när vi använder 
nollan till vänster om talet i decimalform (med decimaltecknet) så är det tvärtom. Då har 
nollan betydelse. Malmer (1990) och Anderberg (1992) menar att genom att vi läser talen och 
uttrycker t.ex. alla tal i hundradelar så blir det lättare för eleverna att förstå innebörden i talen. 
De vill att läraren ska låta eleverna läsa talen som 0,3 = noll hela och 3 tiondelar och inte noll 
komma tre och 0,17 som noll hela en tiondel och sju hundradelar eller noll hela och sjutton 
hundradelar och inte noll komma sjutton. Malmer (1990) menar att det är extra viktigt: 
 

att lägga grunden till uppfattningen av positionssystemet bör eleverna ha 
tillgång till strukturellt material. De kan då se talen och göra en koppling 
mellan talskrivningen och det innehåll talen representerar. Det viktiga är att 
barnen från början får klart för sig att siffrans värde bestäms av den position 
den har i talet. (Malmer, 1990 sid. 33). 
 

Sowder (1992) skriver om uppskattning där han menar att uppskattning och taluppfattning går 
i hand i hand. Elever ska kunna välja vilket tal som är större eller mindre av två tal. Även 
aspekt 1 (se under rubrik 2.1) om förståelse av tals betydelse och storlek, är det viktigt att 
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kunna varje siffras platsvärde. Alma tar under år fyra en repetition av heltalens platsvärde i 
positionssystemet samt inför decimaltalens platsvärde och i år sex ytterliggare en repetition av 
detta. 
 
Uppgift 3 handlar om två faktorer med tal i decimalform varav en av faktorerna är mindre än 
ett. Löwing och Kilborn (2000) anser att uppgift av denna typ är för svår för eleverna och är 
inte bra eftersom de anser att en sådan här uppgift handlar mer om proportionalitet än 
multiplikation och att många elever har svårt att förstå att produkten blir mindre än 6, 38. Om 
man tar en annan uppgift som att eleverna ska handla 0,8 kg till priset av 49 kr/kg. Oftast 
tänker man inte 0,8 ·49 utan istället tänker man att det är 8 hg eller 8/10, att jag ska betala 
8/10 av kilopriset eller ännu konkretiserande 8· 1/10 och kan då beräkna uppgiften 8· 4,90. 
Detta tankesätt kan underlätta för många elever som har svårt med att produkten kan bli 
mindre än kvoten. Löwing och Kilborn (2000). Enligt Reys och Reys (1995b) är det 
aspekterna 3 (förståelsen av operationers innebörd och funktion) och 5 (strategier för 
beräkning och antalsbestämning) som tar upp att en god taluppfattning innebär att eleverna 
bör kunna multiplicera med tal mindre än 1, att de kan se rimligheten med uppgiften samt 
under aspekten 5 att eleverna lär sig att kunna uppskatta sådana uppgifter. Löwing och 
Kilborn (2000) tar upp division med decimaltal. De skriver att decimalform är ett specialfall 
av bråk där nämnaren är 10, 100 eller 1000 etc. Löwing och  Kilborn (2000) beskriver hur 
man kan tänka vid en uppgift som t.ex. 1,28/4. Att man kan se 1,28 som 128 
hundradelar=128/100 och att det blir enklare att ta 128/4 och få att det blir 32 hundradelar 
som skrivs 0,32 i decimalform. Löwing och Kilborn (2000) tar även upp att tal med decimaler 
oftast handlar om enheter och för att underlätta för eleverna kan läraren skriva om enheterna 
t.ex. 1,28 m skrivs om till 128 cm. Om båda talen i en division innehåller olika antal 
decimaler bör lärarna visa för eleverna att man bör eftersträva efter samma enhet som t.ex. 
3,68/0,2 gör om 0,2 till 0,20 så blir båda talen i hundradelar och kan då utgå från att hur 
många gånger ryms 20 i 368 och kan då använda oss av heltalsdivision 368/20=18, 4. Löwing 
och Kilborn (2000) vill visa oss läsare att om skolan ger eleverna en mer didaktisk struktur, 
att ge eleverna en konkretare bild av matematikens värld så kanske det ger en ökad förståelse 
för eleverna. Att även kunskapssynen och lärande behöver utvecklas. Under lång tid har det 
matematik undervisningen varit inne på ”hur” man löser vissa uppgifter. Löwing och Kilborn 
(2000) betonar att matematikundervisningen bör vara mer inriktad mot ”vad är det som är 
viktigast”?, ”Vad är nödvändigt”? och om ”Vad är det som inte får tas för givet?”. Under 
skolår fem börjar Alma med multiplikation med decimaltal och som fortsätter i skolår sex och 
då med tal som är mindre än 1. Målet är att eleverna ska få en förståelse för att svaret blir 
mindre än det tal man multiplicerade med från början. 
 
Uppgift 4, 847,36 där siffran sex är en hundradelssiffra och som kan uttryckas på olika sätt. 
Nu hade eleverna precis gått igenom detta med läraren och fast läraren inte trodde att de 
skulle förstå uppgiften så var det många som klarade av den. Malmer (1990) vill att skolan 
använder sig mer av strukturellt material för att få eleverna att få en större förståelse för 
positionssystemet. Det är bra att det laboreras med ental, tiotal, hundratal, tusental. Eleverna 
måste kunna heltalens platsvärde först innan de går vidare med talen efter decimaltecknet.  En 
del elever har svårigheter när entalsiffran övergår till tiotalsiffran pga. att vi säger entalsiffran 
före tiotalsiffran. Att vi betona -tontalen istället för tiotalen. Under aspekt 1 (förståelse av tals 
betydelse och storlek) tar de upp betydelsen av att elever har en förståelse för 
positionssystemet. Sowder (1992) tycker att det är viktigt att skolan fokuserar på att eleverna 
får en förståelse för symboler, siffror och dess innebörd. Alma arbetar med positionssystemet 
både i år 4 och i år 6. 
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Uppgift 5 bestod i att utföra en multiplikation där den ena faktorn var talet 10. Sowder (1992) 
menar på att uppskattning och taluppfattning går hand i hand och det är tre punkter som hon 
tar upp där bland annat är att elever ska kunna multiplicera och dividera med 10. Här tar 
forskningen även upp hur viktigt det är att eleverna kan göra sig en uppskattning och inte bara 
följa ett mönster att man flyttar ett steg åt höger när det multipliceras med 10 och två steg vid 
100. I positionssystemet i vårt talsystem använder vi oss av tio symboler, först entalen 1-9 och 
0. 1-12 har egna namn medan 13-19 brukar kallas tontalen.  Malmer (1990) vill göra oss 
uppmärksamma på att det för eleverna ofta uppstår omkastningar av siffror när läraren 
introducerar tontalen. Detta sker ofta pga. att det är entalssiffran som man ljudar före 
tiotalssiffran. Även Dunkels, Neuman och Sandahl (1989) skriver att när skolan börjar 
använda sig av tal som är större än 10 kan det uppstå problem för vissa elever och en orsak 
kan vara vårt modersmål. Vi uttalar ton istället för tio och att en del elever inte är mogna för 
talbegrepp över tio. Elever betonar att det är viktigt att arbeta laborativt med taluppfattningen 
som t.ex. med pengar och andra bra material att arbeta med är 10- basmaterial som 1000 
kuber, 100 plattor, 10 stavar och entalskuber. Läromedlet Alma introducerar multiplikation 
med en eller två nollor under år fem som såväl under år sex. 
 
En sammanfattning av detta är att jag har insett att elever har, och förmodligen sedan långt 
tillbaka har haft, svårigheter med övergången från heltalen till decimaltalen. Det är belagt 
genom forskning och studier av elevers handhavande med decimaltal. Idag kan vi se vad 
elever har för svårigheter och det finns förslag på hur vi lärare kan hantera dessa svårigheter 
för att på bästa sätt underlätta för eleverna. 

6.2. Övergripande resultatdiskussion 
Här kommer jag att utgå från mina tre problemformuleringar 
 
Vad har elever för förståelse av decimaltal? 
 
Mina förväntningar var att elever i skolår 6 skulle ha en bättre förståelse för decimaltal än vad 
resultatet visade. Ändå såg jag att resultaten i min huvudundersökning var bättre än i 
pilotundersökningen men resultaten är svåra att jämföra pga. enkäten och samtalstekniken 
ändrades till huvudundersökningen. Under intervjun kom det fram att några elever förstod 
mer när de fick förklara sig och att vissa av uppgifterna kände eleverna inte igen såsom 
svarsalternativen i uppgift 4. Alla de fem uppgifterna som användes i undersökningarna är 
typer av uppgifter som elever ska ha blivit bekanta med under skoltiden fram till och med år 5 
och som enligt Skolverket ska vara uppnådda mål i år 5.  Ändå är det bara en uppgift som alla 
eleverna klarade i huvudundersökningen. Uppgiften var 25 · 10. Av de elever som var med i 
intervjun, sa alla att de lärt sig ett mönster genom att flytta decimaltecknet antal steg beroende 
på antal nollor. Ingen av eleverna nämnde att produkten skulle bli 10 gånger större. Istället 
lade eleverna all sin energi på att flytta decimaltecknet åt rätt håll. Kan vi verkligen kalla detta 
för god taluppfattning? Ingen av eleverna uttalade talen i uppgift 2 med tion-, hundra- eller 
tusendelar utan sade noll komma tre osv. Trots att en del av eleverna visade att de visste 
siffrornas platsvärde så kunde de inte uttala dem. Skillnaden mellan de båda 
undersökningarna är på uppgifterna 2,3, 4 och 5. Är det verkligen så stora brister i 
matematikundervisningen och är det så att svenska elever halkar efter i ett internationellt 
perspektiv? Jag kan också se ett det finns tre moment i förståelsen av positionssystemet som 
tycks orsaka större svårigheter för eleverna i mina bägge undersökningar. Det är platssiffrans 
värde, multiplikation med tal mindre än ett och uppskattning av rimligheten av svaret i en 
beräkning.       
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Hur ser övergången från heltal till decimaltal ut i ett läromedel? 
                
I läromedlet som eleverna använde sig av började de med att använda sig av pengar, från 
krona till ören. De utnyttjade sig också av meterlinjalen där de använde meter som heltal, 
decimeter som tiondel, centimeter som hundradel och millimeter som tusendel. Jag själv 
tycker det är en naturlig övergång från heltal till decimaltal. Då kan vi knyta an till elevernas 
vardag i matematiken. Utifrån detta material kan vi lärare arbeta vidare med positionssystemet 
och förklara att tiondel, hundradel och tusendel bara är en del av en helhet och att de därför 
fått ett namn med - del i slutet istället för tal i slutet som ental, tiotal osv. Eleverna som var 
med i undersökningen har fått tagit del av kursplanens mål för skolår 5. Något som läromedlet 
Alma inte introducerar så mycket är enligt mig att eleverna får ta del av att uttala talen i 
decimalform som Malmer (1990) och Anderberg (1992) beskriver som ett viktigt led för en 
bättre förståelse för decimaltal. Ex. 0,32 uttalas som trettiotvå hundradelar. 
 
Vad kan vi lärare göra för att underlätta elevers förståelse vid övergången från heltal 
till decimaltal? 
Jag anser att skolan behöver arbeta mer med att försöka få en förståelse för matematiken och i 
lägga något mindre vikt på arbete med att hantera symboler. Jag tror att om eleverna får en 
ökad förståelse för matematiken så bidrar det nog till att eleverna förstår symbolerna bättre 
men dessa två delar måste givetvis gå hand i hand. Här är det viktigt att övergången från 
heltal till decimaltal grundläggs tidigt i skolan. Det vore önskvärt om lärare använder sig av 
mer konkret arbetsmateriel såsom meterlinjal, klossar, mynt och utgå från elevernas praktiska 
erfarenheter från vardagslivet. Den här tydligheten tror jag behövs betydligt längre upp i 
åldrarna än vad som är gängse och alldeles särskilt för de elever som har det extra svårt. 
Matematiska tankar kräver att de uttrycks i ett matematiskt sammanhang. Av olika orsaker 
klarar inte alla barn av detta. För oss lärare handlar det om att se matematiken utifrån 
elevernas erfarenhetsvärld. Vi bör utgå mer från elevernas vardagserfarenheter och också låta 
eleverna i grupp få sätta ord på sina tankegångar och diskutera olika vägar att lösa en uppgift. 
På så sätt kan eleverna på ett bättre sätt utveckla sina matematiska redskap och dessutom ett 
språk så att de kan utveckla sin matematiska kunskap på ett sätt som de även kan uttrycka. 
Eleverna i huvudundersökningen verkar ha fått mer undervisning i taluppfattning än eleverna 
i pilotundersökningen. En viktig faktor tror jag kan vara att eleverna i huvudundersökningen 
bara haft en lärare sedan skolår 4 medan eleverna i pilotundersökningen har haft flera olika 
lärare. Det tar ett tag innan en grupp har stabiliserats och läraren lär känna varje individ. 

6.3. Metoddiskussion 
Det kan finnas en mängd faktorer som påverkar den skillnad i resultat som finns mellan pilot- 
och huvudundersökningen varav ett par kan vara följande: Eleverna i pilotgruppen bor i ett 
traditionellt arbetarklassamhälle medan huvudgruppen bor i ett medelklassamhälle. 
Pilotgruppen har fått byta lärare ett antal gånger medan huvudgruppen har haft samma lärare 
sedan skolår 4. Huvudgruppens lärare är en erfaren lärare och matematiken ligger läraren 
varmt om hjärtat medan pilotgruppens lärare är nyutexaminerad lärare som har matematik 
som ett av sina ämnen i lärarutbildningen och har en modernare syn på taluppfattning. 
Pilotundersökningen var den första undersökning och det var utifrån den som misstagen 
upptäcktes och som kunde förbättras inför nästa undersökning. I pilotundersökningen var 
uppgifterna inte lika tydliga, som att eleverna fick skriva dit svaret själva och under intervjun 
var jag mer som en lärare och försökte hjälpa eleven att förstå talet. I huvudundersökningen 
hade jag förbättrat enkäten genom att använda större mellanrum mellan uppgifterna och 
genom att eleverna kunde ringa in rätt svar istället för att själva skriva in svaret. Min roll 
under intervjuerna var fortfarande aktiv även denna gång men använde mer kroppsspråket 
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genom att nicka och humma. Här tog jag verkligen del av elevernas egna tankar om hur de 
uppfattade uppgifterna. Tror att det är bra att både testet och intervjuerna genomfördes samma 
dag för att eleverna skulle ha det färskt i minnet. Givetvis behövde säkert en del av eleverna 
få låta testet sjunka in men i det stora hela tror jag det var bra. 

6.4. Avslutande reflektion 
I min avslutande reflektion vill jag knyta ihop min uppsats. Har jag fått svar på mina frågor? 
Jag har genom undersökningarna fått ta del av elevers reflekterande och tänkande kring 
heltalen och decimaltalen, och det är en förvånansvärt stor del av eleverna som har svårigheter 
när uppgifterna handlar om heltalen, decimaltal och övergången dem emellan. Innehållet i 
läromedlet Alma överensstämmer i det stora hela med kursplanens mål. Det jag tycker att 
författarna till läromedlet Alma skulle betona mer är att läraren tillsammans med eleverna ska 
uttala decimaltal som tiondel, hundradel, tusendel. Det finns många tips och idéer i 
metodiklärarnas litteratur som jag kommer att ta till mig. Men hur ska vi i läraryrket kunna 
lyckas ännu bättre? Genom fortbildning skulle vi kunna förkovra oss genom att få ta del av de 
senaste forskningsrönen, diskutera matematikämnets mål och få metodiska tips av kollegor.  
För att eleverna ska få bättre undervisning i matematik tror jag att lärarutbildningen kan 
utvecklas mer inom det didaktiska området. Vi kanske skulle arbeta ännu mer utifrån ämnets 
kursplan och arbeta med målen genom att tolka dem och göra dem ännu mer konkreta under 
alla skolår, från förskoleklass till skolår nio. Lärarstudenterna skulle också kunna arbeta ännu 
mer med matematikens läroböcker och få tips och idéer om hur vi kan gå tillväga för att 
eleverna skulle kunna få en större förståelse. Jag tror också det är viktigt att lärarstudenterna 
får fler praktiska uppgifter att utföra under sina VFU (verksamhetsförlagd utbildning) så att de 
får många tillfällen att utifrån målen planera, genomföra och tillsammans med handledare 
utvärdera genomförda lektioner. Om lärare vet vad varje skolår arbetar med inom 
matematiken så tror jag att det skulle underlätta både för oss som lärare och för eleverna. 
Eleverna kan även de få arbeta mer utifrån målen och att de får försöka tolka målen och 
utifrån sitt läromedel ta reda på vad de behöver utveckla.  
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Bilaga 1. 
 
Ett test för skolår 6 om taluppfattning 
 
 
1. 
 
          
          
1,0                         1,1
     
                                               Det här talet är? 
 
2.  Vilket tal är störst? Rita en ring runt det tal som är störst. 
  

0,09 
0,385 
0,3 
0,1814 

 
 
3. 0,40 · 6,38 =? Rita en ring runt det tal som är svaret. 
 
 0,2552 
 2,552 
 25,52 
 
4. Talet är 847,36 
Siffran 6 i talet är lika med? Rita en ring runt det tal som är svaret. 
 
 6 · 1/100  
 6 · 1/10  
 6 · 1 
 6 · 10 
 6  ·100 
 
5. 2,5 · 10 = ? 
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Bilaga 2. 
Kommer att visa tabeller från de båda undersökningarna, där tabellerna sammanställer elevernas resultat utifrån 
det skriftliga testet. 
 
Pilotundersökningens sammanställning 
 
Antal rätt 

  
Uppgift 
  

0 rätt 1 rätt 2 rätt 3 rätt 4 rätt 5 rätt Antal elever 
som svarade 
rätt. 

1 0 1 2 10 1 0 14/22≈64% 
2 0 1 2 9 0 0 12/22≈55 % 
3 0 1 1 1 1 0 4/22≈18 % 
4 0 0 0 0 1 0 1/22≈5 % 
5 0 1 1 10 1 0 13/22≈59 % 
Antal rätt 4 elever 4 elever 3 elever 10 elever 1 elev 0 elever 22 elever 
 
Huvudundersökningens sammanställning 
 
Antal rätt 

  
Uppgift 
  

0 rätt 1 rätt 2 rätt 3 rätt 4 rätt 5 rätt Antal elever 
som svarade 
rätt. 

1 0 0 1 0 11 1 13/23≈57 % 
2 0 0 0 3 13 1 17/23≈74 % 
3 0 0 1 0 4 1 6/23≈26 % 
4 0 0 3 3 11 1 18/23≈78 % 
5 0 1 5 3 13 1 23/23≈100 

% 
Antal rätt 0 elever 1 elev 5 elever 3 elever 13 elever 1 elev 23 elever 
 
Om vi tittar på de båda undersökningarna kan vi se i uppgift 1 att det i pilotundersökningen var 64 % av eleverna 
som löste uppgiften korrekt medan det var 57 % av eleverna i huvudundersökningen som löste uppgiften korrekt. 
 
I uppgift 2 var det 55 % av eleverna i pilotundersökningen mot 74 % i huvudundersökningen som hade korrekt 
svar. I uppgift 3 var det 18 % av eleverna i pilotundersökningen mot 26 % i huvudundersökningen som svarade 
korrekt. Uppgift 4 var det 4 % som förstod uppgiften i pilotundersökningen och hela 78 % som förstod uppgiften 
i huvudundersökningen. Slutligen i uppgift 5, då det var 59 % av eleverna som svarade med det korrekta svaret i 
pilotundersökningen och 100 % av eleverna hade det korrekta svaret i huvudundersökningen. 
 
Uppgifter 
 

Pilotundersökningen Huvudundersökningen skillnad 

1    (1,04) 64% 57 % 7% 
2    (0,385) 55% 74 % 19% 
3    (2,552) 18% 26 % 8% 
4    (6 *1/100) 4% 78 % 74% 
5    (25) 59% 100 % 41% 
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Bilaga 3. 
 
Granskning av Alma A för skolår 4  
 
Fann ett kapitel som tog upp decimaler och det var kapitel 6 Vi räknar med decimaler. 
Kapitlet behandlar decimaltal utan koppling till bråk. Beräknad tid ca 4 veckor. Följande 
moment ingår i kapitlet: 
 
Kronor och öre: 
Sambandet 2 kr 30 öre = 2,30 kr 
Hur priser anges  
 
Övergången från heltal till decimaltal. Här börjar Alma med att introducera kronor och öre 
och föreslår att läraren kan utgå från dagstidningar, reklam, o.s.v. Läraren tillsammans med 
elever uttalar gemensamt t.ex. priser. Förslag är att läraren kan prata om förr i tiden då man 
kunde köpa kola för tio öre och bio för sjuttiofem öre. Hur många ören behövs för att det ska 
bli en krona? Läraren får förslag på att visa hur man skriver tjugofem öre= 0,25 kr. Att det är 
decimalkommat som skiljer krona och öre åt. 
 
 
Meter och centimeter: 

Sambandet 2 m 30 cm = 2,30 m 

 
Under momentet Meter och centimeter utgår ALMA från två decimaler. De hänvisar till att 
bygga vidare utifrån kronor och ören, alltså underlätta för eleverna. Här föreslår ALMA att 
läraren delar in i tre olika spalter och skriver meter i en spalt och dm i en spalt och cm i en 
spalt.  
 
Addition och subtraktion (med två decimaler) 
Repetition av positionssystemet för heltal 
Positionssystemet för decimaltal – två decimaler 
Under momentet addition och subtraktion hänvisas läraren till att repetera siffrornas 
platsvärde först för heltalen för att sedan gå igenom siffrornas platsvärde efter 
decimaltecknet . 
 
Läromedlet går även igenom uppställningar i algoritmer för de två räknesätten, att heltal 
under heltal och decimaltecken under decimaltecken. 
Här rekommenderas läraren att låta eleverna träna på överslagsräkning för att kontrollera om 
svaret blev rimligt. 
 
Tal med en decimal: 

Sambandet 2 cm 3 mm = 2,3 cm 
 

Under momentet Tal med en decimal. Här uppmanas läraren att förklara betydelsen av en 
decimal genom t.ex. febertemperatur eller genom löpning.  
 
Friluftsdag på Ramstaskolan 
Benämnda uppgifter med tonvikt på addition och subtraktion av  
decimaltal 
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Multiplikation av decimaltal: 
Uttrycken faktor, produkt, heltal, decimaler, decimaltecken, hela,  
tiondelar, hundradelar 
 
Under detta moment hänvisas läraren att låta eleverna räkna både addition och multiplikation 
samtidigt. Att skillnaden i multiplikation är att man försöker hålla ordning på antalet 
decimaler. 
 
På fjällvandring 
Benämnda uppgifter med addition, subtraktion eller multiplikation  
av tal i decimalform 
 
Diagnos 6 
Innehåller 10 uppgifter, när eleverna har fått diagnosen rättad och kanske inte klara alla 
uppgifter så står det i kanten av uppgiften ”träna mera” och är några uppgifter som eleven kan 
träna mera på för att få en ökad förståelse. 
I diagnos 6 tas det upp om omskrivningar av kronor till kronor och öre och tvärtemot och 
likadant angående meter och centimeter. Eleverna får göra uppställningar med tal med 
decimaltecken i räknesätten addition, subtraktion och multiplikation. Två läsetal handlar om 
pengar och där får eleverna använda sig av både addition som subtraktion. 
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Granskning av Alma B för skolår 5 
 
För skolår 5 fanns två kapitel med möte med decimaler. Kapitel 3 och 6 och lite i kapitel 4. 
 
I kapitel 3 så handlar det om De fyra räknesätten med tal i decimalform och Alma beräknar 
att eleverna ska arbeta ca 5 veckor. 
Momenten som ingår i kapitlet är: 
Addition och subtraktion 
Addition och subtraktion av tal i decimalform – olika antal decimaler i termerna (s 37) 
 
Här uppmanas lärare att repetera uppställningar med olika antal decimaler i både addition och 
subtraktion. Läromedlet visar att man kan fylla ut med en eller flera nollor för att talen ska få 
lika många decimaler. Här kan läraren även låta eleverna utföra några uppgifter framme på 
tavlan. 
 
Multiplikation med 10, 100 eller 1000 
Positionssystemet 
Multiplikation där ena faktorn är 10 eller 100 och den andra faktorn är ett decimaltal med 
högst två decimaler 
Multiplikation där ena faktorn är 10, 100 eller 1000 och den andra faktorn är ett decimaltal 
med högst tre decimaler (B- nivå) (s37) 
 
Här poängterar läkarboken att det är viktigt för eleverna att få en förståelse för, att när de 
multiplicerar med 10 att talet blir 10 gånger större. Så att eleverna inte bara lär sig ett mönster 
att det bara är att lägga till en nolla. 
För att eleverna ska få möjlighet till en ökad förståelse kan läraren klippa till remsor som 10 
stycken och vardera är 7 cm långa och läraren frågar eleverna om hur lång är en remsa? Om 
läraren tejpar ihop alla 10 remsorna, Hur lång blir remsan då? Eleverna själva kan göra egna 
remsor. Här hänvisas lärarna att rita upp en tabell. Och att läraren använder sig av 
multiplikation och för in svaret i tabellen och på så vis får eleverna ta del av 
positionssystemet. Gärna att eleverna får träna sig i överslagsträning först innan läraren för in 
svaret i tabellen. 
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Exempel: 
 
1*9cm 
10*9cm      
100*9cm  
tusental hundratal tiotal ental tiondelar 
   9  
  9 0  
 9 0 0  
     
Svar: 9cm 
Svar: 90cm 
Svar 900cm 
 
1*3,5cm 
10*3,5cm 
100*3,5cm 
tusental hundratal tiotal ental tiondelar 
   3, 5 
  3 5  
 3 5 0  
 
Svar: 3,5 cm 
Svar: 35cm 
Svar: 350cm 
 
Multiplikation av tal som slutar på 0 
Multiplikation där ena faktorn är ett tal i decimalform (högst två decimaler) Andra faktorn är 
ett tal som slutar på en eller flera nollor 
Multiplikation där ena faktorn är ett tal i decimalform (högst tre decimaler) Andra faktorn är 
ett tal som slutar på en eller flera nollor (B- nivå) (s37) 
 
Här hänvisas läraren att visa de två olika metoder som finns vid multiplikation vid tal som 
slutar på en eller flera nollor. Även låta eleverna gå fram på tavlan och försöka och skriva de 
båda metoderna bredvid varandra. Här kan läraren och eleverna börja först med en 
överslagsräkning och en rimlighetsbedömning av svaret så man kan kontrollera sedan när 
uträkningarna är klara. 
 
Division med tal i decimalform 
Repetition av uttrycken täljare, nämnare, kvot och bråkstreck 
Division där täljaren är ett tal i decimalform och nämnaren högst nio 
Division där täljaren är ett tal i decimalform och nämnaren ett tvåsiffrigt tal (B- nivå) (s37) 
 
Här hänvisas lärare att ta upp att det går till på samma sätt i division både i heltal och i 
decimaltal. Skillnaden är att hålla ordning på decimalerna. Läraren kan t.ex. använda sig av 
ett snöre eller en repstump och klippa av det i måttet 12,4 och låta en elev mäta snöret för att 
sedan få i uppgift att klippa sönder snöret i fyra lika stora delar och mät delarna sedan. 
Läraren hänvisas även till att göra räkneuppställning på tavlan som blir i detta fall 12,4/4= 3,1 
Här rekommenderas det att läraren låter eleverna gå upp på tavlan och lösa olika uppgifter 
med decimaler och använda sig av både kort division och liggande stolen. 
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På väg mot Norge 
Benämnda uppgifter med tal i decimalform (s37) 
Handlar om en familj som reser till Norge, här får eleverna öva på olika lösningar som de 
redan tagit del av. 
 

Att dividera med 10, 100 eller 1000 

Positionssystemet 
Division där nämnaren är 10 eller 100 
Division där nämnaren är 10. 100 eller 1000. (B-nivå) (s37) 
 
Här är det viktigt att läraren delger eleverna att när man dividerar med 10 så blir talet 10 
gånger mindre så att det inte blir ett mönster att flytta decimalkommat ett steg åt vänster. 
Här hänvisas läaren att använda sig av snöre och låta eleverna klippa sönder snöret i tio lika 
stora delar. Använd tavlan för räkneuppställningarna. Rekommenderas att ta en diskussion 
angående om vad som händer om man skulle dela snöret i 100 delar. Hänvisas till att skriva in 
siffrorna i positionssystemet. 
 
  
Diagnos 3: Innehåller uppställningsbara uppgifter med en eller två decimaler i de fyra 
räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation och division. Tre textuppgifter som går ut på 
att använda något/några räknesätt.         
 
 
I kapitel 4 som handlar om avrundning och överslagsräkning tar Alma upp om decimaler 
under ett moment: 
 
Mer om avrundning 
Avrundning av decimaltal till närmaste heltal 
Avrundning av decimaltal till närmaste tiotal (B-nivå) (s52) 
Här kan läraren använda sig av tallinjer och sätta ut några tal på tallinjen och gemensamt gå 
igenom vilket heltal talet ligger närmast. Kan även använda en digitaltermometer. 
 
Diagnos 4 innehåller uppgifter med avrundning med mest en decimal, en uppgift med två 
decimaler och några uppgifter då eleverna ska beräkna med överslagsräkning. I sista 
uppgiften får eleverna använda sig av miniräknaren, där de först räknar ut uppgiften med 
decimaler, för att sedan avrunda till ett heltal. 
 
Kapitel 6 heter Delar av det hela och handlar om bråkform och hur övergången kan se ut från 
bråkform till decimalform. Beräknade tid för detta kapitel är ca 5 veckor och dessa moment 
ingår: 
Bråk- vad är det? 
Tal i bråkform 
Tid uttryckt i bråkform (B-nivå)(s86) 
 
Del av antal 
Begreppet del av (s86) 
 
Bråkform- decimalform 
Tiondelar och hundradelar, skrivna i bråkform och decimalform 
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Tusendelar (B-nivå)(s86) 
 
Här hänvisas läraren att använda sig av ett overheadblad och rita upp ett rutsystem med 10 
och 100 rutor för att kunna visa eleverna sambandet som 1/10 = 0,1 och 1/100 = 0,01. Sedan 
kan man bygga vidare på detta rutsystem och visa t.ex. 7/10 och låta eleverna först skriva det i 
bråkform och sedan i decimalform. 
Läraren uppmanas till att skriva talen 36/100 och 0,46 och ställa frågan till eleverna om vilket 
tal som är minst/störst? Här kan läraren använda sig av overhead för en förklaring. 
 
Längd i decimalform 
Enhetsbyte med hjälp av decimalform 
Enhetsbyte utifrån bråkform (B-nivå)(s86) 
 
Här hänvisas läraren till att använda sig av meterlinjalen och ta en diskussion med eleverna 
om t.ex. hur långt är 3 decimeter på en meter och hur man skiriver det både i bråkform och i 
decimalform. Läraren kan även använda sig av papper som är 1 meter och klippa bort några 
decimetrar och ställa frågan till eleverna; hur mycket har jag klippt bort? Och hur mycket har 
jag kvar? För att sedan skriva på tavla i både bråkform och decimalform. 
Läraren hänvisas till att skriva upp olika längdenheter som 4dm, 35cm, osv. på halva tavlan 
och på den andra halvan av tavlan skriver läraren upp längdenheter i decimalform och låter 
eleverna uttrycka i olika enheter. 
 
Tallinjen 
Avläsning av tal i decimalform på en tallinje(s86) 
 
Läraren kan rita upp ett antal tallinjer på overheadblad och använda sig av olika skalor. Här 
kan läraren gemensamt med eleverna använda sig av olika tal och föra in dem på tallinjen. 
Eleverna kan även få mäta små föremål och föra in dessa längder på tallinjer. 
 
Cykelutflykten 
Kronor och öre i decimalform 
Benämnda uppgifter med tal i decimalform(s86) 
Läraren hänvisas till att repetera lite med kronor och ören.  
 
Diagnos 6 tar upp först lite om bråkform. Sedan i tre uppgifter handlar uppgifterna om t.ex. 
vad är en 1/3l av 30 kronor/kg/liter? Två uppgifter får eleverna se olika figurer som är 
skuggade och som eleverna ska skriva i både bråkform och decimalform. Ett antal uppgifter 
tar upp att eleverna ska skriva i decimalform utifrån sifferuppställningar och utifrån text som 
fem tiondelar. Även skriva decimalform i de olika längdenheterna som skriv som meter; 4 
dm. Diagnosen avslutar med 3 uppgifter om tallinjen och eleverna ska skriva vilket tal pilarna 
pekar på. 
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Granskning av Alma C för skolår 6 
 
När jag studerade Alma C som är för skolår 6 fann jag följande kapitel innehålla någon form 
av decimaler; kapitel 1, 2, 3 och 4 
I kapitel 1 är mer en repetition från skolår 4 & 5 och handlar om  
Platsvärde. Addition och subtraktion av heltal och tal i decimalform 
Högst två decimaler på A-nivå 
Högst tre decimaler på B-nivå (s10) 
 
Från kapitel 2 som heter Tal i decimalform, där multiplikation med tal i decimalform tas upp. 
Alma beräknar att det kommer att ta ca 5 veckor. De olika momenten är: 
 
Bråkform - decimalform 
Tiondelar och hundradelar skrivet i bråkform och decimalform 
Jämförelse av tal i decimalform 
Avläsning av tal på  tallinjen (s 25) 
 
Här får läraren delge sina elever en repetition av bråkform och decimalform och läraren kan 
här använda sig av tavlan och skriva upp olika tal i både bråk- och decimalform för att sedan 
låta eleverna gå fram och para ihop dem. 
Även skriva upp ett tal i decimalform och ta en diskussion om siffrornas platsvärde. 
Läraren hänvisas till att rita upp en tallinje på t.ex. ett overheadblad och gemensamt med 
eleverna föra in olika tal som består av decimalform och ställa frågan; Vilket är störst/minst? 
 
I fruktaffären 
Avrundning som i affären. Benämnda uppgifter 
Addition, subtraktion och multiplikation av decimaltal (s25) 
 
Här hänvisas läraren till att repetera i avrundning som förekommer i affärer och lösa lite 
uppgifter på tavlan som underlättar för eleverna hur de kan arbeta vidare med de benämnda 
uppgifterna. 
 
Multiplikation av tal i decimalform med 10,100 eller 1000 
Positionssystemet 
Multiplikation där ena faktorn är ett decimaltal och den andra faktorn är 10, 100 eller 1000 
(s25) 
 
Under detta moment fortsätter läraren att träna med eleverna så att de får en större förståelse 
för siffrors värde i decimaltal och hur siffrornas värde förändras vid multiplikation med 10, 
100 eller 1000. 
Här får läraren råd att använda sig av pengar och använda sig av positionssystemet. 
 
Mer om multiplikation 
Multiplikation där ena faktorn är ett decimaltal (högst två decimaler) och den andra faktorn 
är ett tal som slutar på en eller flera nollor 
Multiplikation där ena faktorn är ett decimaltal (högst tre decimaler) och den andra faktorn 
är ett tal som slutar på en eller flera nollor (B-nivå) (s25) 
Läraren ska gå igenom de två olika metoderna som finns när vi räknar produkten av ett 
decimaltal och när ett tal slutar på en eller flera nollor. Efter lärarens genomgång kan eleverna 
själva gå fram och prova på de olika räknesätten.  
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Skolans verklighet 
Benämnda uppgifter med tal i decimalform(s25) 
Här är lite repetitionsuppgifter med multiplikation av tal i decimalform. 
 
Decimaler i båda faktorerna 
Multiplikation där båda faktorerna har en decimal 
Multiplikation där ena faktorn har en decimal och den andra faktorn har två decimaler (B-
nivå) (s25) 
 
Här är det viktigt att eleverna får en ökad förståelse i att när man multiplicerar ett tal med ett 
annat tal som är mindre än 1 så blir svaret mindre än det man hade från början. (s 34) 
Läraren kan använda sig av olika kg-priser på frukter och grönsaker och låta eleverna 
lektionssalen vara en affär. Gemensamt går igenom uppgifterna och gör beräkningarna på 
tavlan. Lärarboken poängterar att det behövs mycket träning. 
 
Diagnos 2 innehåller Uppgifter om att skriva i decimalform och vilket decimaltal som är 
minst/störst. Kunna sätta in rätt tal på tallinjen. Beräkna multiplikation med en decimal. Samt 
tre textuppgifter där multiplikation och två decimaler förekommer. 
 
 
Kapitel 3 som heter Division med tal i decimalform som beräknas ta ca 5 veckor och de 
moment som ingår är: 
 
Division med tal i decimalform 
Täljaren ett decimaltal och nämnaren högst 9 
Täljaren ett decimaltal och nämnaren ett tvåsiffrigt heltal (B-nivå) (s39) 
Här får eleverna välja mellan att räkna med kort division eller den liggande stolen. Här kan 
läraren t.ex. ta upp två elever på samma uppgift men att uträkningen sker på dessa två 
metoderna. Eleverna kan även börja med att avrunda täljaren till heltal och göra ett överslag 
och då få ett rimlighetsbedömande svar innan eleverna ställer upp uppgiften. Lärarboken tar 
upp att detta moment kan leda till att eleverna får en ökad förståelse för decimaltecknet plats. 
 
Nolla och nollor 
Division med 10,100 och 1000 (s39) 
Viktigt att läraren har en grundlig genomgång av de olika siffrors platsvärde. Läraren 
hänvisas att använda sig av positionssystemet och av låtsats pengar. 
Ett exempel är att om läraren visar 8500 kronor och hur olika summor det kan bli beroende på 
hur många personer som ska dela på summan som 10,100 eller 1000. 
8500kr, 8500/10=850 kr, 8500/100=85 kr, 8500/1000=8,50kr 
tusental hundratal Tiotal ental tiondelar hundradelar Tusendelar 
8 5 0 0    
 8 5 0 0   
  8 5 0 0  
   8 5 0 0 
 
Att dividera med tal som slutar på en eller flera nollor 
Täljaren ett heltal eller ett decimaltal och nämnaren ett al som slutar på nollor, t.ex. 20,300, 
4000 (A-nivå) 
Täljaren ett heltal som slutar på nollor, t.ex. 130, 15000 (B-nivå) (s39) 
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Här hänvisas läraren att låta eleverna gå fram till tavlan och lösa samma uppgifter men att den 
ena använder sig av kortdivision och den andra liggande stolen. Och att innan eleverna räknar 
ut gör en rimlighetsbedömning. Detta kan bidra till att det minskar risken för att 
decimaltecknet hamnar fel. 
Här kan läraren träna eleverna i att dela upp nämnaren t.ex. 40 i först tiotal som 4*10 och om 
jag tar bort nollan så måste jag flytta decimaltecknet i täljaren, lika många nollor steg som i 
detta fall, en nolla i nämnaren, för att sedan räkna ut uppgiften. Lärarboken poängterar att 
detta är ett viktigt steg att förstå för eleverna. 
 
Besöket på Liljeforsskolan 
Benämnda uppgifter, företrädesvis division (s39) 
Detta moment är repetition för eleverna, men läraren hänvisas till att påminna eleverna att 
först göra en överslagsräkning innan de gör uppställningarna. 
 
Ibland behövs extra nollor 
Täljaren ett heltal/decimaltal och nämnaren högst 9. Nollor behövs för att divisionen ska ”ska 
gå jämnt ut” 
Täljaren ett heltal/decimaltal och nämnaren ett tvåsiffrigt tal. Nollor behövs för att divisionen 
ska ”gå jämnt ut” (s39) 
Viktigt att gå igenom värdet på ett tal som t.ex. 7 inte förändras fast vi skulle utöka 7 med 
nollor efter decimaltecken, 7,0000. Att om eleverna får ett tal som 25/7 så går inte det jämnt 
ut, utan här behövs det fylla på med nollor efter decimaltecknet, i detta fall två nollor. Här kan 
läraren låta elever gå fram till tavlan och träna lite både på att använda sig av kort division 
och liggande stolen och att de samtidigt berättar hur de tänker. 
 
Gör nämnaren till ett heltal! 
Nämnaren ett decimaltal som görs till ett heltal genom förlängning (s39) 
Här behöver eleverna kunna förlänga ett bråk som har ett decimaltecken i nämnaren. Läraren 
hänvisas till att göra en kort repetition av förkortning och att både täljare och nämnare 
förkortas eller förlängs men att värdet är detsamma fast förkortning/förlängning sker. 
Exempel 0,64/0,8 blir 6,4/8=0,8 och 6,4/0,08 blir 640/8=80 
Detta är viktigt att eleverna sätter sig in detta och inte bara gör detta till en teknik genom att 
flytta decimaltecknet ett antal steg. 
  
Klassens svårighetsgraderar 
Benämnda uppgifter med olika räknesätt (s39) 
 
Diagnos 3 innehåller uppgifter med division med både en, två och tre decimaler. Nämnaren 
består av 10,100 och 1000, samt 30,500 och 700 och även tal med decimaltecken där eleverna 
måste antingen förkorta eller förlänga. Tre textuppgifter där två uppgifter handlar om hur 
mycket en vara kostar, m.m. En uppgift är om siffrans platsvärde. 
 
I kapitel 4 som heter Vi tränar med huvudräkning där eleverna kommer att få använda sig 
av både skriftlig huvudräkning och miniräknaren. Detta kapitel beräknas ta ca 3 veckor. 
Momenten som ingår är: 
 
Addition 
Addition med hjälp av skriftlig huvudräkning; endast heltal (A-nivå) 
Addition med hjälp av skriftlig huvudräkning; heltal och decimaltal (B-nivå) (s52) 
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Här hänvisas läraren till att skriva upp en addition t.ex. 245+341 och att eleverna först får 
berätta om de olika siffrors platsvärde för att sedan introducerar läraren om skriftlig 
huvudräkning genom att visa att man beräknar hundratal för sig och tiotal och ental för sig. I 
detta fall 245+341 blir 200+300, 40+40, 5+1som blir 500+80+6=586. 
 
Subtraktion 
Subtraktion med hjälp av skriftlig huvudräkning; endast heltal (A-nivå) 
Subtraktion med hjälp av skriftlig huvudräkning; heltal och decimaltal (B-nivå)(s52) 
Läraren kan visa på tavlan de två olika metoderna vid subtraktion, för att låta eleverna välja 
den metod som passar bäst. Exempel: 31-8, då kan man i ena metoden använda sig av 
addition, att man räknar uppåt med sista siffran som är 8 till närmsta tiotal som är 10 i detta 
blir det 2 och sedan från 10 upp till 31 som blir 21 som leder till 21+2 =23. I denna andra 
metoden med talen 31-8, då vi kan se att 8 ligger nära 10 och kan på så addera 2 med båda 
talen som då blir 33-10=23. 
 
Multiplikation 
Multiplikation med hjälp av skriftlig huvudräkning; endast heltal (A-nivå) 
Multiplikation med hjälp av skriftlig huvudräkning; den ena faktorn ett heltal, den andra ett 
decimaltal (B-nivå)(s52) 
Läraren hänvisas till att repetera siffrornas värde och att eleverna kan multiplicera hundratal, 
tiotal, osv. själv som t.ex. 3* 245= 3*200+3*40+3*5=600+120+15=700+35=735. Här kan 
eleverna själva komma fram till tavlan och lösa några uppgifter. 
 
Avrundning 
Avrundning av decimaltal till heltal; en eller två decimaler (s52) 
Lärarboken vill att eleverna själva ska utföra ett antal uppgifter framme på tavlan, då läraren 
har bett eleverna att utföra en division med så många decimaler som möjligt och därefter ta en 
diskussion med eleverna. Läraren går igenom avrundningsreglerna som är: 5*6,5 blir vid 
avrundning 5*6+5*0,5= 30+2,5=32,5. 
 
Miniräknaren 
Att efter en division med hjälp av miniräknaren avrundas till heltal, en decimal eller två 
decimaler.(s52) 
Här visar läraren hur man behandlar division med avrundning genom att titta på antal 
decimaler. 
 
Diagnos 4 innehåller skriftlig huvudräkning med ental, tiotal och hundratal i de fyra 
räknesätten och avrundning med både en och två decimaler. Ingen textuppgift 
 
 
 
  
 


