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Sammanfattning   Bråktal och decimaltal är ofta ett område inom matematik som är onaturligt för 

en del elever i grundskolan. Detta kan bero på otillräckliga baskunskaper eller 

missuppfattningar som förekommer i undervisningen. Därför är syftet med den 

här kunskapsöversikten att beskriva vad forskning säger om vilka svårigheter 

elever i årskurs 4–6 har gällande bråktal och decimaltal. Utifrån detta ställer vi 

oss frågorna vilka missuppfattningar som kan förekomma i elevers förståelse av 

bråktal och decimaltal samt vilka anledningarna är. Vi har använt oss av 12 

studier, framtagna genom systematiska sökningar, där vi kommit fram till ett 

resultat som visar att en del elever, lärarstudenter och lärare missuppfattar 

eftersom de har en ytlig kunskap och inte en djup förståelse. Slutsatsen vi drar 

är att genom lärares förståelse kan elevers missuppfattningar identifieras. Vi drar 

även slutsatsen att om elever har en förståelse för bråktal och decimaltal skapas 

möjligheten att avlägsna de missuppfattningar som finns. Vidare forskning av 

intresse är att undersöka om även missuppfattningar grundar sig i kognitiv 

förmåga, undervisningsmiljö, motivationsproblem, ångest eller dålig 

självkänsla. Intressant är även vidare forskning om otillräckliga kunskaper kan 

skapa en stress för lärare i deras undervisning.  
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Förord  
Vi som har författat denna kunskapsöversikt heter Cajsa Nilsson och Hillevi Karlsson och 

studerar till grundlärare för årskurs 4–6 på Halmstad Högskola. Vi utbildar oss till bland annat 

matematiklärare. Vi har olika erfarenheter av matematikämnet från vår egen skolgång men vi 

har trots det funnit en gemensam problematik i matematiken som vi uppmärksammat i både 

vår egen undervisning och i observationer. I vårt arbete har vi fått syn på svårigheter som 

finns hos elever och kommer därför i vårt framtida läraryrke ha en bra hjälp av denna 

kunskapsöversikt. Genom arbetets gång har vi haft ett respektfullt förhållningssätt gentemot 

varandra. När det känts svårt och påfrestande för den ena har den andra stöttat och tvärtom 

vilket har gjort att arbetet inte stannat upp. Vi har en liknande pedagogisk grundsyn vilket 

även underlättat arbetsprocessen. Tack vare detta har vi en stor tillit till varandra och har då 

det krävts kunnat arbeta på varsitt håll. Arbetsfördelning sinsemellan har varit jämn då vi 

båda varit delaktiga i datainsamling, bearbetning och produktion av text.  

 

Vi vill tacka kurskamrater som både givit oss respons och stöttning framåt i arbetet men också 

som bidragit till givande samtal. Vi vill också tacka våra kurskamrater för den kamratskap de 

bidragit med. Vi vill även tacka våra handledare Annette Johnsson och Bo Nurmi som givit 

oss vägledning i form av kritisk granskning av arbetet som sådant men också de förslag och 

den hjälp vi fått då vi varit osäkra. Det största tacket vill vi så klart ge till varandra då vi lärt 

oss otroligt mycket tillsammans och då dessa veckor bjudit på skratt och glädje. Vi var väldigt 

goda vänner innan arbetet vilket har varit en stor fördel för oss eftersom det varit lätt att 

uttrycka våra åsikter och känslor.  

 
 
Vänligen,  
 

 & & &
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Inledning  
Utifrån våra erfarenheter som lärarstudenter har vi sett att en del elevers förståelse för 

matematik i vissa fall är otillräcklig i förhållande till det som förväntas att eleverna ska kunna 

vid en viss ålder eller årskurs. Att ha tillräcklig förståelse i matematik innebär att eleverna 

besitter viktiga förmågor. Skolverket (2014:1) skriver att de sju matematiska förmågorna, 

exempelvis kommunikationsförmåga och procedurförmåga, avspeglar olika egenskaper av 

matematiskt kunnande. För att eleverna ska kunna utveckla dessa förmågor är det även viktigt 

att lärare besitter dem. Skolinspektionen (2009: 10) skriver att svenska elevers kunskap och 

förståelse i matematik har försämrats sedan 1990-talet. Förklaringen till detta är att eleverna 

inte når upp till de kompetensmål som Skolinspektionen (2009: 11) tagit fram i samband med 

granskning av matematikdidaktisk forskning. Exempel på kompetensmål är 

kommunikationskompetens och procedurhanteringskompetens.   

 

Utifrån det vi sett på skolor där vi undervisat är kunskapen hos en del elever ibland 

otillräcklig när det handlar om taluppfattning och i synnerhet förståelsen för bråktal och 

decimaltal. Varför just detta område i matematiken är problematiskt kan bero på att bråktal 

och decimaltal ofta är tal som förhåller sig mellan två heltal vilket kan vara onaturligt för 

många elever. I sin tur kan detta vara svårt för elever på grund av otillräckliga baskunskaper 

eller missuppfattningar som förekommer i undervisningen. I denna kontext innebär 

baskunskaper en god taluppfattning. Forskaren Muir (2012: 21–22) skriver att en god 

taluppfattning innebär en god intuition om siffror och deras relationer.    

 

Med denna kunskapsöversikt kommer vi utifrån forskning beskriva vilka missuppfattningar 

som förekommer hos elever i deras förståelse av bråk och decimaltal och vad som är grunden 

till dessa. Vi tror att genom identifiering av elevers missuppfattningar möjliggörs lärares 

chans att själva bemöta dessa och genom sin undervisning nå målet att alla elever ska lyckas i 

skolan.  

Bakgrund  
I detta kapitel leds du som läsare in i vårt problemområde. För att skriva fram detta tar vi 

hjälp av litteratur, läroplaner, rapporter och forskning och ger en generell bild av matematiken 

och nationella resultat i skolämnet. Därefter skriver vi om taluppfattning som en 

grundläggande kunskap i matematik där vi väljer att specificera oss på elevers förståelse av 
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bråktal och decimaltal. Vi förklarar sedan hur bråktal och decimaltal sett ut över tid kopplat 

till föregående läroplaner. Problematiska aspekter i området tas sedan fram. Slutligen 

sammanfattas bakgrunden och problemområdet skrivs fram och därefter följer vårt syfte och 

våra frågeställningar.  

 

Innebörden av matematik 

Matematik inom grundskolan är enligt Löwing och Kilborns (2002: 40–42) analys något 

konkret som man alltid kan falla tillbaka på och bekräfta sitt tänkande i konkreta modeller. 

NE (u.å.) förklarar ordet konkret som ett föremål som är lokaliserad i tid och rum. Kiselman 

och Roos (u.å.) definierar matematik i Nationalencyklopedin istället som abstrakt vilket de 

skriver är en förutsättning för att den ska kunna vara generell och kunna tillämpas i olika 

situationer men även för att det logiska resonemanget ska kunna kartläggas. NE (u.å.) 

förklarar ordet abstrakt som motsatsen till konkret där det finns en saknad av individuella drag 

eller påtaglighet. Löwing och Kilborn (2002: 40–42) skriver att matematiken är en mänsklig 

konstruktion som skapas av människor för olika behov och syften. Författarna drar slutsatsen 

att det även kan vara ett skolämne och en universitetsdisciplin men att matematik också är en 

förutsättning för att kunna delta som samhällsmedborgare samt en förutsättning för 

allmänbildning. 

 

I den reviderade upplagan av läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2017a: 56) står det att matematik 

är en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är kopplad till den digitala, 

samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Dessutom står det att kunskaper i matematik 

ger människor möjligheten att fatta välgrundade beslut i situationer i vardagslivet och ökar 

möjligheten att kunna delta i samhällets processer. I läroplanens syftestext står det bland annat 

att eleverna ska kunna använda matematiken i vardagen och reflektera och värdera olika 

strategier och metoder i olika sammanhang.  

 

Svenska elevers resultat är låga i matematik   

Svenska elevers resultat i matematik, har enligt Skolverket (2016a: 25–27), sedan PISA-

undersökningen år 2003 visat låga resultat jämförelsevis med många andra OECD-länder. 

Resultaten har dalat sedan dess men enligt den senaste mätningen år 2015 har resultaten 

förbättrats jämförelsevis med år 2012. Viktigt att poängtera är att resultaten fortfarande är 

lägre än vad mätningen visade år 2003. När mätningen gjordes år 2015 visade resultaten att 
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21 procent av eleverna som deltog ligger under nivå 2 där nivå 2 innebär basnivå i kunskaper 

enligt PISA:s definition. PISA (Programme for International Student Assessment) är en 

internationell studie som genomförs vart tredje år och undersöker 15-åriga elevers kunskaper i 

matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Syftet med PISA är även att öka förståelsen för 

orsakerna och konsekvenserna av de observerade skillnaderna som finns mellan länderna 

(Skolverket, 2016: 9). Resultaten av TIMSS (Skolverket, 2016b: 20, 24–25) mätningar 

uppvisar en nedgång av elevernas resultat i matematik fram till 2011 men därefter en 

uppgång. Dessa resultat befinner sig under OECD-genomsnittet och EU-genomsnittet. 

Resultaten i årskurs 4 år 2015 visar att 5 procent av eleverna som deltog ligger under 

elementär nivå där elementär nivå enligt TIMSS innebär grundläggande matematikkunskaper. 

Resultaten i årskurs 8 år 2015 visar att 9 procent av eleverna som deltog ligger under 

elementär nivå. TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) är också en 

internationell studie som undersöker elevers attityder till och kunskaper i matematik och 

naturvetenskap i årskurs 4 och 8 och genomförs vart fjärde år (Skolverket, 2016b: 10).  

 

De svenska nationella proven (Skolverket, 2017b: 1) visar att en del elever inte klarar 

kunskapskraven i matematik i Sverige. Proven konstrueras i uppdrag av Skolverket där syftet 

dels är att stödja lärares bedömning, dels att ge en bild av i vilken utsträckning 

kunskapskraven uppnås på skolnivå, huvudmannamål och nationell nivå. Proven görs i 

årskurs 3, 6 och 9 i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik. 

Provresultaten kan dock inte ge en heltäckande bild av elevernas kunskaper i matematik då 

det skulle bli för omfattande men ger en bra indikation på vad som behöver förbättras i den 

svenska undervisningen. De svenska nationella proven (Skolverket, 2017b: 12) visar att 88 

procent av eleverna i årskurs 6 uppnår kraven för matematik och erhåller som lägst E i 

slutbetyg och 12 procent av eleverna i årskurs 6 klarar inte kraven i matematik i svenska 

skolan läsår 2016/17.   

 

Utvärderingar av Skolverket (2009: 31–34) pekar även på att elevers prestationer i hög grad 

påverkas av strukturella faktorer, som segregering, decentrering, differentiering och 

individualisering. Engström (2015: 9–11) skriver i sin rapport att låga prestationer i 

matematik är ett komplext fenomen. Han menar att elever ofta benämns ha 

matematiksvårigheter, vilket är en vanlig traditionell specialpedagogisk diskurs, och att detta 

blir en egenskap hos eleven. På grund av detta individualiseras svårigheterna och elevernas 

problem blir något som måste kompenseras för att nå upp till det normala. Engström (2015: 
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10–11) skriver att eftersom matematiken är ett så pass stort och viktigt ämne i skolan innebär 

det att man är framgångsrik i sin utbildning om man är framgångsrik i matematiken. Han 

menar att misslyckande i matematik ger större konsekvenser än om man misslyckas i andra 

ämnen.  

 
Taluppfattning som en grundläggande kunskap i matematik  

Forskaren Muir (2012: 21–22) menar att en god taluppfattning innebär att individen har en bra 

intuition om siffror och deras relationer. Det betyder även förmågan att ha en känsla för 

storlek på siffror och göra uppskattningar. Shumway menar att det handlar om att ha en känsla 

för vad siffrorna betyder, t.ex. att personer med en god taluppfattning har en god känsla för 

när 100 är mycket och när det inte är så mycket i förhållande till andra siffror (citerad i Muir, 

2012).  

 

I Löwing och Kilborns (2002: 24–28) analys framhäver de att grundläggande kunskaper i 

matematik bland annat är att kunna beskriva och hantera situationer i samhället och hemmet. 

Författarna skriver att det inte bara krävs grundläggande kunskaper för att fungera i samhället 

utan att elever även ska utmanas med sådana kunskaper som förbereder inför fortsatta studier 

inom matematik och naturvetenskap. I kommentarmaterialet för kursplanen i matematik 

(Skolverket, 2017c: 12–13) står det att taluppfattning handlar om förståelse för tals innebörd, 

förhållande och storlek och att dessa är grundläggande för att utveckla vetande inom 

matematik.  

 

Enligt kommentarmaterialet i årskurs 4–6 läggs stor vikt vid tal i bråk, decimal och 

procentform samt samband mellan dessa former (Skolverket, 2017c: 12–13). Enligt 

kommentarmaterialet är detta innehåll grundläggande för att eleverna ska kunna utveckla 

vidare kunskaper. Grevholm (2014: 87) har i sin sammanställning av forskning kommit fram 

till att elever redan i ung ålder måste få chans att utveckla sin taluppfattning. Det handlar 

enligt Grevholm (2014: 87) främst om att förstå relationer mellan tal för att i ett senare skede 

kunna använda sig av räkning av bråktal och decimaltal. 

 

Bråk och decimaltal över tid  

I Löwings (2006: 167) uppföljningsarbete av sin doktorsavhandling skriver hon att traditionen 

angående bråkräkning har varit den att man lärt sig formler utantill för att hantera problem. 

Hon förklarar att detta fungerade tillfredsställande i den gamla realskolan som var en 
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förberedelse inför gymnasieskolan men i dagens “skola för alla” krävs en annan metodik för 

att matematikinnehållet ska bli begripligt för alla elever. I Löwings (2006: 173) 

uppföljningsarbete skriver hon att det är viktigt att läraren förstår att användandet av 

decimaltal är en relativt ny företeelse. Tidigare använde man sig av enheterna tum, fot, dussin, 

tjog, kanna osv. och de flesta beräkningar gjordes i bråkform. Fortfarande på 1950-talet 

räknade man framförallt med bråktal och därefter anpassades speciella bråk till decimaltal. 

Löwing (2006: 173) menar att bråkräkningen tonades ned allteftersom och det blev mer 

vanligt att räkna med decimaltal. Detta innebär enligt Löwing (2006:174) att man inte kunde 

överföra räkneregler från bråkräkningen utan fick bygga upp nya förklaringar. Dessa byggde 

dock ofta bara på procedurella beräkningar och regler och eleverna fick ingen djupare 

taluppfattning inom området.    

 

Enligt den första läroplanen för grundskolan Lgr 62 (Skolöverstyrelsen, 1964: 167–168) 

skulle elever från årskurs 4–6 ha uppfattning av och lära sig beteckningen av de hela talen, 

bråk till och med tjugofjärdedelar och decimaltal med tiondelar, hundradelar och tusendelar. I 

den efterträdande läroplanen Lgr 69 (Skolöverstyrelsen, 1969: 137–140) står det att eleverna 

skulle lära sig decimaltal och rationella tal men inte mer specifikt. I Läroplanen Lgr 69 står 

det också att det är centralt att eleverna arbetar självständigt och att i vissa fall kan eleverna 

arbeta i grupp och då med laborativt och konkret material. Dock hade läroböcker i denna 

läroplanen en betydande roll för inlärningen. I läroplanen Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1981: 

101–102) står det att de flesta människor främst har användning för naturliga tal och tal i 

decimaltal inom matematiken. I mellanstadiet skulle elever enligt Lgr 80 addera och 

subtrahera bråktal med lika nämnare samt omskriva bråktal från bråkform till decimalform. 

Detta skulle göras på laborativ grund. 

 

I läroplanen Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994: 34) skulle eleverna ha uppnått målet att 

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

decimalform. Vad som räknas som enkla tal lämnas för tolkning till läraren. I dagens läroplan 

Lgr 11 (Skolverket, 2017a: 58) läggs det betydligt större vikt vid bråktal och decimaltal till 

skillnad från de tidigare läroplanerna. Eleverna idag i årskurs 4–6 ska kunna rationella tal och 

deras egenskaper, positionssystemet för tal i decimalform, tal i bråk- och decimalform och 

deras användning i vardagliga situationer samt sambandet till procentform. De ska även 

kunna centrala metoder för beräkning med naturliga tal och enkla tal i decimaltal. Här ges det 
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dock inga specifika indikationer på hur mycket man ska kunna i varje del som det gjorde i 

några av de föregångna läroplanerna.  

 
Problematiska aspekter i förståelsen av bråk och decimaltal  

Petersson (2015: 14) har skrivit en artikel i den matematiska tidskriften Nämnaren där han 

benämner bråkbegreppet som ett mångfacetterat begrepp. Han menar att vi använder bråk för 

att lösa många olika problem däribland skala, blandning, förhållande, andel, proportion osv. 

vilket han menar gör begreppet till ett av skolans mest komplexa begrepp. Petersson (2015: 

14) hävdar också att bråk är ett villkor för att förstå algebra. Likaså skriver Löwing (2006: 

167) att det kan vara problematiskt att introducera bråk eftersom bråktalet kan användas på 

olika sätt. Exempelvis går det att utföra beräkningar och representera bråktal på olika sätt. 

Löwing (2006: 167) skriver också att det är komplicerat att utföra formella räkneoperationer 

om elever inte abstraherat bråkbegreppet. Andra problem angående bråktal och decimaltal är 

enligt Löwing (2006: 164) att läroböcker och lärarens förklaringar inte alltid stämmer 

överens. Läroböckerna vill att eleverna ska skriva om tal från bråktal till decimaltal och är 

oftast grundade på rena procedurella beräkningar och löses utan eftertanke med miniräknare. 

Följden av att inte ha en given procedur till hands blir därför enligt Löwing (2006: 164) att 

elever inte vet hur de ska bete sig när de kommer i en ny situation där en given beräkning inte 

finns på förhand.  

 

Forskarna Sparrow och Swan (2005: 21) tar i sin artikel fram förslag på några praktiska 

aktiviteter som kan genomföras med elever i de tidigare åren i skolan i syfte att övervinna 

missuppfattningar angående bråk och decimaltal. Forskarna ser det som problematiskt att 

inlärningen ofta går ut på att lära eleverna en mängd räkneregler som dessvärre kan leda till 

missuppfattningar som sedan är svåra att göra sig av med. En annan problematisk aspekt tas 

upp i Davis (2013: 26) studie där ca. 1000 elever från en skola i Queensland deltog. Syftet var 

att presentera skolans teoretiska grund i undervisningen angående taluppfattning. I studien 

presenteras skolans erfarenhet av utvecklingen av en modell för att ta itu med elevers 

missuppfattningar angående problemlösning. Davis (2013: 26) kunde utifrån sin studie se att 

elever endast fokuserar på att hitta lösningen av problemen och vill fortsätta direkt utan att 

förstå texten, det matematiska innehållet eller semantiken. Han menar att lärare genom att 

bromsa elevernas tänkande och ta ned uppgifterna i olika steg, ur ett teoretiskt perspektiv, kan 

öka elevernas framgång i taluppfattning. 
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Missuppfattningar 

Brekke (1995: 27) definierar en missuppfattning som en ofullständig tanke knutet till ett 

begrepp. Han menar att missuppfattningar inte är tillfälliga utan bakom dessa ligger en 

bestämd tanke eller en idé som en person använder konsekvent. Enligt Brekke (1995) är detta 

ofta ett resultat av en övergeneralisering av tidigare kunskaper som används till nya områden 

där dessa kunskaper inte räcker till fullt ut. Detta gör en person i försök att skapa mening och 

sammanhang i det som lärs.  

 

Sammanfattning av bakgrund  

Matematiken är både abstrakt och konkret och ska kunna tillämpas i olika situationer i 

vardagslivet där man ska kunna fatta välgrundade beslut samt värdera strategier och metoder 

(Kiselman & Roos, u.å.; Löwing & Kilborn, 2002; Skolverket, 2017c). Svenska elevers 

resultat i matematik visar lägre än genomsnittet jämförelsevis med andra OECD-länder 

(Skolverket, 2016b). Låga resultat och misslyckande i matematiken ger större konsekvenser 

än i andra ämnen eftersom matematiken anses vara så pass viktig (Engström, 2015). 

Taluppfattning är grundläggande för vidare förståelse i matematik och handlar om att ha en 

god känsla för siffror och tal och deras relationer. (Grevholm, 2014; Löwing & Kilborn, 2002; 

Muir, 2012; Skolverket, 2017c).  

 

I taluppfattning ingår bråkbegreppet vilket är mångfacetterat och gör därmed begreppet till 

skolans mest komplexa (Petersson, 2014). Davis (2013) och Sparrow och Swan (2005) menar 

att traditionen angående bråkräkning har varit att eleverna ska lära sig formler utantill men 

idag är det mer viktigt att innehållet är begripligt. Förr var beräkning med bråktal 

dominerande medan man idag även använder sig av beräkning med decimaltal vilket gör det 

sistnämnda begreppet relativt nytt. Bråktal och decimaltal i läroböcker är oftast grundade på 

procedurella beräkningar vilket gör att elever har svårt att applicera kunskapen i andra 

sammanhang. Sparrow och Swan (2005) menar att en mängd av räkneregler kan leda till 

missuppfattningar. Dessutom menar Davis (2013) att ett allt för stort fokus på att hitta rätt 

svar också kan leda till missuppfattningar när elever räknar med decimal och bråktal. Brekke 

(1995) definierar en missuppfattning som en ofullständig tanke och menar att en 

övergeneralisering av tidigare kunskap är det som skapar missuppfattningar i nya 

sammanhang.    
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Problemområde 

Problemområdet är att bråktal och decimaltal är ett svårt område i matematiken för en del 

elever eftersom beräkning med bråktal och decimaltal oftast är grundade på procedurella 

beräkningar. Detta gör att elever har svårt att applicera kunskapen i andra sammanhang då 

givna beräkningar inte finns. Dessutom går ofta elevers inlärning ut på att lära sig en mängd 

räkneregler vilket kan leda till missuppfattningar.  

 
Syfte och frågeställning 

Syftet med kunskapsöversikten är att beskriva vad forskning säger om vilka svårigheter elever 

i årskurs 4–6 har gällande bråktal och decimaltal. 

 

• Vilka missuppfattningar kan förekomma i elevers förståelse av bråktal och decimaltal? 

• Vad finns det för anledningar till att missuppfattningarna i bråktal och decimaltal kan 

förekomma? 

Metod 

Tillvägagångssätt vid insamling av datamaterial 

Utifrån syftet och de frågeställningar vi hade till en början valde vi ut nyckelord som alla var 

tänkta att användas som sökord. Dessa orden var matematik, missuppfattningar, förståelse, 

taluppfattning, decimaltal och bråktal. För att sökningen skulle bli så systematisk som möjlig 

hade vi behövt söka på alla orden var för sig för att sedan också söka på alla kombinationer 

mellan orden, vilket vi insåg var för omfattande arbete inom vår tidsram. Vi insåg att bråktal 

och decimaltal ingår i taluppfattning som i sin tur ingår i matematik vilket gjorde att vi valde 

att inte använda taluppfattning och matematik som sökord eller i syftet och frågeställningarna. 

Bråktal och decimaltal är olika sätt att representera och förstå tal vilket är förenat med 

taluppfattning som innebär att ha en uppfattning om tal. På detta sätt ingår bråktal och 

decimaltal i taluppfattning vilket gjorde att vi inte använde taluppfattning som sökord. Samma 

sak gäller ordet förståelse där vi valde att endast använda oss av missuppfattningar då det är 

vårt huvudsakliga fokus och inte vad elever faktiskt uppfattar. De slutgiltiga svenska 

sökorden blev missuppfattning, bråk och decimal och de motsvarande engelska orden 

misconception, fraction och decimal där decimal har samma betydelse på engelska som på 

svenska. 
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Vi valde att använda oss av databasen ERIC eftersom den täcker området pedagogik och 

databasen SwePub då den bland annat innehåller svenska studier. I ERIC använde vi engelska 

sökord och i SwePub både engelska och svenska sökord. Vi började söka på de tre sökorden 

enskilt på ERIC men där alla genererade för stort antal sammanfattningar att läsa (se 

sökordstabell nedan). Motsvarade svenska sökord använde vi på SwePub och fick färre träffar 

där sammanfattningarna dessutom inte var relevanta för vår kunskapsöversikt. Vid 

användning av de engelska sökorden på SwePub fick vi en träff som genererade för stort antal 

sammanfattningar att läsa vilket var fraction. De andra sökorden gav ett mer rimligt antal 

sammanfattningar att läsa men som inte var relevanta för studien.  

 

På ERIC valde vi att avgränsa till peer-reviewed. På SwePub valde vi att avgränsa till 

samhällsvetenskap där vi läste de sammanfattningar som var refereegranskade eller de som 

var övrig vetenskap. På SwePub använde vi även oss av trunkering då detta ger varierande 

ändelser. Detta fungerar dock inte på ERIC. Då vi fick många träffar på ERIC valde vi att inte 

bara avgränsa sökningen till peer-reviewed utan också att använda sökorden i kombination 

med varandra med hjälp av den booleska operationen AND. Då fick vi fram ett mer rimligt 

antal sammanfattningar att läsa där ett antal artiklar valdes ut som blev våra källor. Några av 

dessa källor var inte möjliga att öppna i fulltext på ERIC men dessa hittade vi istället via 

OneSearch på högskolans bibliotek eller Google Scholar. Samma kombinationer av sökord 

använde vi på SwePub utan den booleska operationen eftersom den inte är användbar där. 

Dessa kombinationer genererade inga träffar.  

 
Sökordstabell 
Databas Sökord Avgränsningar Träffar Valda källor 

ERIC Misconception  peer-reviewed 
 

6 283 - 

SWEPUB Misconcept* samhällsvetenskap 73 - 

SWEPUB Missuppfatt* samhällsvetenskap 18 - 

ERIC Fraction peer-reviewed 1 832 - 

SWEPUB Fraction* samhällsvetenskap 364 - 

SWEPUB  Bråk* samhällsvetenskap 55 - 

ERIC Decimal peer-reviewed 520  - 
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SWEPUB Decimal* samhällsvetenskap 28 - 

ERIC Misconception AND fraction peer-reviewed 77 9 

SWEPUB Misconcept* fraction* 
 

1 - 

SWEPUB Missuppfatt*  
bråk* 

 
1 - 

ERIC Misconception AND decimal peer-reviewed 36 3 

SWEPUB Misconcept* decimal* 
 

1 - 

SWEPUB Missuppfatt* decimal* 
 

0 
 

 

Bearbetning och analys av datamaterialet 

Vid bearbetning av datamaterialet läste vi varje vald källa var för sig för att avgöra om den 

var användbar utifrån syftet och frågeställningarna. Det vi var intresserade av var källor som 

gav konkreta exempel på missuppfattningar som elever har och förklaringar till varför dessa 

förekommer. I våra källor framkom det att även lärarstudenter och lärare har 

missuppfattningar vilket var av intresse för vår andra frågeställning där vi ställde oss frågan 

vad det finns för anledningar till att missuppfattningar i bråktal och decimaltal förekommer. 

Vi var inte intresserade av källor som gav svar på metoder och arbetssätt som lärare kan 

använda för att motverka missuppfattningar. De källor som var användbara sparade vi och 

namngav med siffror för att vi skulle kunna hålla ordning på dem. Vid en senare mer 

noggrann läsning av varje källa valdes några bort eftersom de inte innehöll det vi var ute efter. 

Senare skrev vi in väsentliga delar från de källor vi valde att ha med i vårt resultat i en 

artikelöversikt (se bilagor A och B). Detta gjorde vi för att undersöka om vi kunde hitta 

likheter och skillnader i våra källor där vi i artikelöversikten skrev in studiernas författare, 

titel, syfte, metod, urval, land, tidsperiod och resultat (se bilaga A). För att vi skulle lyckas 

förstå källorna fullt ut var vi tvungna att läsa mer än bara resultaten. En del av det vi skrivit 

fram i vårt resultat ingår inte bara i källornas resultat utan också dess konklusioner eftersom 

vår andra frågeställning i vissa fall inte gått att besvara fullt ut med endast källornas resultat 

utan det har varit nödvändigt att även titta på forskarnas diskussioner.   
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Därefter försökte vi sortera de olika källornas resultat med hjälp av vår artikelöversikt utifrån 

t.ex. vilka missuppfattningar elever har. Många av källorna kunde sättas i relation till varandra 

på olika sätt. Exempelvis då de i vissa fall visade liknande resultat och i andra fall visade 

olika resultat. Därför var det passande att skriva fram de olika källornas resultat under olika 

kategorier där några av källorna passade in under flera kategorier. De kategorier vi kunde 

identifiera var (1) Tillförlitligheten till naturliga tal leder till missuppfattningar som 

innehåller missuppfattningar grundade i elevers förförståelse av naturliga tal och dess talföljd 

och varför dessa förekommer. (2) Tillämpning av felaktiga regler leder till missuppfattningar 

som innehåller missuppfattningar och varför dessa förekommer grundade i att elever och 

lärare använder felaktiga regler som de lärt sig eller hittar på själva. (3) Användning av 

procedurer utan förståelse leder till missuppfattningar som innehåller elever och lärares 

användning av procedurer och att dessa ibland blandas ihop eller utförs utan eftertanke och 

förståelse vilket leder till missuppfattningar och varför. (4) Otillräcklig förståelse för delar 

och helheter leder till missuppfattningar som innehåller missuppfattningar och varför dessa 

förekommer grundade i att elever och lärare inte har förståelse för innebörden av delar och 

helheter. (5) Den sista kategorien är Lärarnas otillräckliga förståelse leder till elevers 

missuppfattningar där svar på varför missuppfattningar förekommer redovisas men i detta fall 

endast är grundade i lärarnas förståelse.  

Metoddiskussion 
Den datagranskning som har gjorts kan ha påverkats av en rad faktorer. Vi har kunnat 

analysera varje källa utifrån två synvinklar då vi är två personer som författat denna 

kunskapsöversikt. Detta kan både ses som positivt och negativt i bemärkelsen att å ena sidan 

kan källorna diskuteras sinsemellan och man kan få en gemensam uppfattning. Å andra sidan 

kan våra enskilda erfarenheter, engelska språkkunskaper och matematiska kunskaper ha 

påverkat vår tolkning av källornas resultat. Även om vi båda har varit insatta i källorna har 

detta varit i olika grad vilket också kan haft verkan på det resultat vi tagit fram då den 

personliga tolkningen genomsyrat till viss del. Våra kunskaper i det engelska språket är inte 

lika bra som i det svenska språket. En av anledningarna är att vårt ordförråd inte är lika 

utvecklat. Exempelvis kan en mening innehållande både content of fraction och concept of 

fraction ställa till vid förståelsen då det finns en risk att blanda ihop dem. Detta kan ha orsakat 

att vi vid enskild läsning misstolkat källornas resultat och därför har det varit viktigt för oss 

att arbeta tillsammans och vara noggranna vid läsning. Samtidigt kan vår enskilda erfarenhet 
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och matematiska erfarenheter ha bidragit till att vi tolkat källornas resultat utifrån det som vi 

personligt anser vara av intresse för studien. Datagranskningen har även påverkats av att vi 

endast tagit åt oss det som varit intressant för vårt syfte i studien. Ett möjligt bortfall av 

intressant information kan därför ha skett. På grund av detta kan en utomstående granska och 

tolka källorna på ett annorlunda sätt utifrån sina erfarenheter och språkliga kunskaper vilket i 

så fall skulle generera ett annorlunda resultat.  

 

För att ta fram våra sökord utgick vi ifrån vårt syfte och frågeställningar vilket till en början 

var svenska sökord. För att sedan ta fram de engelska sökorden gick det inte att göra en direkt 

översättning från svenska till engelska utan att ha en likvärdig betydelse. De svenska 

sökorden försökte vi finna en engelsk översättning för i den engelskt översatta läroplanen Lgr 

11 i kursplanen matematik (Skolverket, 2011: 61). Översättningen stämde däremot inte helt 

överens. Exempelvis översätts taluppfattning och tals användning i den engelska versionen av 

läroplanen som understanding and use of numbers. Därför var det viktigt för oss att få hjälp 

med att ta fram de korrekt översatta matematiska sökorden för att få en så likvärdig betydelse 

som möjligt mellan svenska och engelska sökord. Vi är medvetna om att ett visst bortfall av 

relevant forskning kan ha skett eftersom våra sökord inte med säkerhet stämmer överens med 

de orden forskarna använt när de beskrivit sin studie. Med detta menar vi att det finns en 

mängd synonymer till våra sökord som forskarna kanske valt att använda istället. Under 

exempelvis sökordet matematik kan även relevant forskning angående missuppfattningar i 

bråktal och decimaltal finnas men som möjligtvis inte framkommer när vi använder sökorden 

bråktal och decimaltal.  

 

Våra slutliga val av källor genererade många studier med kvantitativa metoder men i några av 

dessa studier fanns det inslag av kvalitativa metoder i form av intervjuer. Vi anser att både 

kvantitativa och kvalitativa metoder är relevanta utifrån vårt syfte och frågeställningar. Hade 

vi däremot ställt oss frågan vad lärare anser att deras elever missuppfattar hade förmodligen 

studier med kvalitativa metoder varit av största vikt eftersom intervjuer i detta fall hade varit 

en nödvändighet. Viktigt att poängtera är trots allt att det kan vara svårt att säkerställa 

resultaten endast med kvantitativa metoder. Exempelvis kan man inte vara säker på att 

eleverna har missuppfattningar endast genom att låta dem göra tester. Det kan vara svårt att 

avgöra om det rör sig om missuppfattningar eller rena skriftliga fel. En etnografisk studie eller 

en longitudinell studie hade legat i linje med vårt syfte och våra frågeställningar eftersom 

resultaten då hade varit mer tillförlitliga. Detta eftersom forskarna i en etnografisk studie hade 
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undersökt elever under en längre period vilket innebär att forskarna hade fått en mer rättvis 

bild av elevers förståelse till skillnad från test. Dock kunde vi inte hitta någon sådan studie för 

vår kunskapsöversikt.  

 

Vi har använt oss av 12 studier. Resultatet i studierna visar att det är ett antal matematiska 

missuppfattningar bland elever, lärarstudenter eller lärare. Vårt syfte är dock inte att 

undersöka hur många elever som har vissa missuppfattningar utan syftet är att undersöka 

vilka missuppfattningar som finns hos elever. Av den anledningen spelar inte antalet deltagare 

en betydande roll. Utifrån den mängd forskning som finns gällande ämnet har vi i den mån 

det går samlat in den forskning som behövs för att svara på våra frågor. Vårt urval är elever 

mellan 8–13 år vilket inte helt motsvarar vårt syfte där kunskapsöversiktens syfte är att 

undersöka elever i årskurs 4–6 vilket kan vara elever mellan 9–13 år. Vi tänker dock att de 

missuppfattningar som elever har i åldern åtta år inte skiljer sig radikalt från de 

missuppfattningar nioåriga elever har. Därför är vårt urval relevant för vår studie.  

 

I vår bakgrund har vi skrivit en del om svenska elevers resultat i matematik utifrån PISA, 

TIMSS och nationella prov. Det hade därför å ena sidan varit intressant om vi i våra 

sökningar också hade hittat forskning om just svenska elevers missuppfattningar vilket vi inte 

har gjort. Å andra sidan har vi funnit forskning gjord i många geografiskt spridda länder runt 

om i världen som kan vara någorlunda generaliserbar på svenska elever. Syftet och 

frågeställningarna i vår studie efterfrågar inte svenska elevers missuppfattningar. Därför 

bestämde vi oss för att forskning gjord i Sverige inte är ett måste i vår kunskapsöversikt även 

om det varit av intresse.  

 

Vi är medvetna om att PISA mäter 15-åriga elevers kunskaper i matematik och att denna 

åldern inte ingår i vårt syfte. Detsamma gäller TIMSS mätningar av elever i årskurs 8. Trots 

detta ser vi en mening med att ha med dessa resultat i vår bakgrund eftersom låga resultat 

även råder i årskurs 8–9. Enligt TIMSS mätningar är det större antal elever som har låga 

resultat i matematik i årskurs 8 än årskurs 4. Avsikten med att vi har med resultat från högre 

årskurser är för att visa att svårigheter i matematik även finns när eleverna är äldre.  

Resultat 
Resultatet är som vi skrivit ovan uppdelat i fem olika kategorier där de båda 

frågeställningarna besvaras. De flesta studierna presenteras under flera kategorier (se bilaga 
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C). Under varje kategori har vi valt att presentera studiernas resultat enligt följande; första 

studien, andra studien osv. Detta har vi gjort för att det lätt ska gå att orientera sig i varje 

kategori. Med detta menas att första studien i en kategori inte nödvändigtvis måste vara första 

studien i en annan kategori. Vi har även valt att skriva fram resultat som visar att 

lärarstudenter och lärare har missuppfattningar angående bråktal och decimaltal eftersom 

några av studierna visar samband mellan lärares, lärarstudenters och elevers 

missuppfattningar. Vi har valt att utgå från Brekkes (1995: 27) definition av 

missuppfattningar där vi främst tagit fasta på hans förklaring av att en övergeneralisering av 

tidigare kunskap är det som skapar missuppfattningar i nya sammanhang.    

 

Tillförlitligheten till naturliga tal leder till missuppfattningar 

Nedan presenteras fem olika studier och dess resultat som handlar om att elevers 

missuppfattningar kan bero på deras vana att använda naturliga tal och att förståelsen att det 

finns tal där emellan inte finns eller är svag. I första studien gjord av Purnomo, Kowiyah, 

Alyani och Assiti (2014: 74) gjordes ett test i syfte att undersöka elevers taluppfattning i 

Indonesien. I studien deltog 80 stycken 12–13-åringar. I resultatet av studien redovisas frågan 

hur många decimaltal det finns mellan 0,45 och 0,46. Eleverna fick fyra svarsalternativ vilka 

var “där finns inget tal alls”, “det finns ett tal emellan”, “det finns några få” och “det finns 

flera”. Studien visar att en del elever har benägenheten att säga att det inte finns något tal alls 

emellan eftersom decimaltalen redan är ordnade korrekt. Purnomo et al. (2014: 78) menar att 

eleven använder sin förståelse av ordningsföljden av naturliga tal och att efter 45 kommer 

alltid 46. Enligt forskarna blir detta felaktigt eftersom ordningsföljden i decimaltal är olik den 

i naturliga tal. 

 

En annan fråga som redovisas i testet i samma studie handlar om hur många bråktal det finns 

mellan !"	och $". Likt första frågan är det en del elever som svarar att det inte finns något 

bråktal däremellan eftersom	!"  kommer innan $". Här fick eleverna samma svarsalternativ som 

i första frågan. Purnomo et al. (2014: 78) skriver att detta är samma missuppfattning som 

förekommer i första frågan och att dessa elever vet att efter 2 kommer 3 utifrån sin 

förförståelse av naturliga tal. Forskarna menar att vissa elever inte har en tillräcklig förståelse 

för att kunna se proportionerna mellan de tal som anges t.ex. 0,450 och 0,460 eller %&'	 och (&'	 

och att deras missuppfattning grundar sig i deras förståelse av naturliga tal på en tallinje. Ett 

samband kan ses mellan första och andra studien där syftet i andra studien var att identifiera 
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mönster i elevernas misstag och underliggande missuppfattningar som finns när man placerar 

bråktal på en tallinje.  

 

I andra studien gjord av Zhang, Stecker och Beqiri (2017: 227–228) användes ett 

testinstrument för att testa bråk på en tallinje, bråk i jämförelse och bråk i aritmetiken på 51 

elever i 11–13-årsåldern på en skola i USA. Till skillnad från första studien där forskarna 

endast drar slutsatsen att tallinjen har en betydande roll för elevers missuppfattningar är 

istället andra studiens syfte att undersöka tallinjens betydelse på djupet. Resultatet i andra 

studien visar att elever ofta delar in en tallinje som de är vana vid att se en linjal och delar 

först in tallinjen i jämna delar. Zhang et al. (2017: 230) identifierar att en del elever placerar 

ut det bråktal de är mest bekanta med, &!	, som de vet är mitten på tallinjen. Därefter placerar 

de &$		efter &!	, 
&
%	 efter &$	osv. Detta är en strategi eleverna använder som liknar föregående studie 

där eleverna placerar tal i den ordningsföljd som ingår i de naturliga talen. Zhang et al. (2017: 

230) skriver även att vissa elever delar in en 0–5 tallinje i 5 delar och menar att )" då ligger 

utanför tallinjen. Forskarna menar att elevernas missuppfattning om linjal-regeln grundar sig i 

att lärare ofta benämner tallinjen som en linjal. Sammanfattningsvis menar forskarna att de 

kunnat se i sin studie att elevers missuppfattningar oftast beror på brist av förståelse för del-

hel-relationen och brist av förståelse för vad som är en enhet.  

 

I likhet med första och andra studien bekräftas det även i tredje studien gjord av Isiksal och 

Cakiroglu (2010) att många elever använder sig av förståelsen av naturliga tal men på ett 

annat sätt. Syftet i denna studie var att undersöka blivande lärares uppfattningar om vanliga 

föreställningar och missuppfattningar som elever i åldern 11–12 har angående bråktal. I 

studien använde sig forskarna av enkäter som skulle ge svar på lärarstudenternas pedagogiska 

ämneskunskaper samt av intervjuer med deltagarna. Studien gjordes i Turkiet där 17 

lärarstudenter deltog under läsåret 2004/05 (Isiksal & Cakiroglu, 2010: 217–218). 

Lärarstudenterna skulle i en av enkäterna svara på vad elever rimligen skulle tro att  &$  av det 

hela talet 7 är. Lärarstudenterna betonade att eleverna skulle svara 2 eftersom 7 inte går att 

dela jämnt med 3 förutsatt att det också blir en rest. Forskarna skriver att lärarstudenterna 

beskriver att eleverna troligtvis tänker utifrån sin förförståelse av naturliga tal att kvoten 

måste bli ett heltal och ser bort från den rest som finns och bestämmer att svaret blir det 

naturliga talet 2 (Isiksal & Cakiroglu, 2010: 221). 
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I fjärde studien av Loc, Tong och Chau (2017) visar resultatet även här att elevers förståelse 

av naturliga tal spelar stor roll i deras förståelse av bråktal och att elever är vana vid att räkna 

med naturliga tal i matematiken vilket ställer till problem när de sedan arbetar med bråktal. 

Till skillnad från föregående studier visar Loc et al. (2017: 538) resultat att det finns en 

problematik vid beräkning av bråktal. Vid t.ex. addition av bråktal använder eleverna sin 

förståelse av addition av naturliga tal och adderar både täljare och nämnare mellan bråktalen 

vilket leder till felaktigt svar. Loc et al. (2017: 533) skapade fem frågor som delades ut januari 

- mars 2016 till 478 elever i åldern 9–10 år i Vietnam. Syftet i denna studie var att känna igen 

hur begrepp inom bråktal presenteras i textböcker och att ta reda på elevers svårigheter och 

överrepresenterade fel. Forskarna skriver att kvalitén på undervisningen i matematik 

utvecklas om man ser detta.  

 

I likhet med den andra studien av Zhang et al. (2017) där en del elever har missuppfattningar 

angående del-hel-relation av bråktal visar även femte studien av Andersson-Pence, Moyer-

Packenham, Westenskow, Shumway och Jordan (2014) på liknande resultat. Andersson-

Pence et al. (2014: 12) menar att ett antal elever i deras studie har svårt för att se storleken på 

ett bråktal och grundar sina svar på deras förståelse av naturliga tal. I studien utfördes 

uppgifter där en handlade om att dela upp en pizza. Forskarna menar att detta är en realistisk 

uppgift för eleverna som de ofta gör och oftast är det antal bitar som är viktigt och inte hur 

stora bitarna är. Syftet med studien var att undersöka relationen mellan visuella modeller i 

bråktal och elevers förklaringar. 371 elever i åldern 8–9 år från 17 klasser i USA deltog i 

studien (Andersson-Pence et al., 2014: 1–5). Andersson-Pence et al. (2014: 9) ger i studien ett 

exempel på när en elev delar in en pizza i åttondelar där eleven menar att %*  är större än &! 

eftersom 4 är större än 1. Forskarna förklarar till skillnad från ovanstående studier att 

naturliga tal endast delvis är en förklaring till elevers missuppfattningar.  

 
Tillämpning av felaktiga regler leder till missuppfattningar  

Följande presenteras fyra studier och dess snarlika resultat. Studierna belyser att några av 

eleverna tenderar att använda sig av felaktiga regler vilket leder till missuppfattningar. I första 

studien av Lai och Murray (2014: 5) deltog 497 elever i åldern 11–12 år från Kina och 

Australien. Syftet med studien var tudelat. Dels skulle forskarna undersöka mönster i 

elevernas felaktiga bild av decimaltal, dels elevernas förståelse av decimaltal. Studien gick ut 

på att eleverna fick genomföra ett test som innehöll olika uppgifter. Resultaten visar att vissa 
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elever har olika missuppfattningar angående jämförelse av decimaltal som grundar sig i 

felaktiga regler. Lai och Murray (2014: 11–12) kan identifiera tre av dessa regler vilka är “ju 

kortare desto större-regeln”, “ju längre desto större-regeln” och “nollregeln”.  

 

Liknande resultat har Molone och Stacey (1997: 26–27) sett i andra studien där en del elever 

även där använder sig av föregående regler. Med dessa menas att elever tror enligt följande; ju 

färre decimaler desto större tal, ju fler decimaler desto större tal men i den sistnämnda regeln 

tror vissa elever att när det står en nolla på tiondelsplatsen är talet litet oavsett dess längd (Lai 

& Murray, 2014; Molone & Stacey, 1997). I Molone och Staceys (1997: 25, 30) studie var 

syftet att undersöka elevers föreställningar om storleksordning av decimaltal. I studien gjordes 

ett diagnostiskt test där 50 elever i åldern 11–13 år från Australien deltog. Testet utfördes 

första gången 1992 och utfördes sedan på samma sätt andra gången 1993 med samma elever. 

 

Lai och Murray (2014: 11) beskriver “ju kortare desto större- regeln” och menar att 

missuppfattningen grundar sig i att dessa elever tror att t.ex. 17.35 är större än 17.353 då det 

innehåller färre decimaler. Forskarna menar att eleverna ser ett decimaltal med färre 

decimaler som samma sak som ett bråktal med en liten nämnare vilket i regel gör talet större. 

Molone och Stacey (1997: 30–31) förklarar istället att missuppfattningarna beror på att lärare 

inte varit medvetna om att elever har svårigheter och att eleverna därmed använder felaktiga 

regler. Forskarna hävdar även att det är svårt att göra sig av med felaktiga mönster vilket de 

menar kan vara en förklaring till att elevernas resultat inte förändrades särskilt mycket från 

första testtillfället till andra.  

 

Till skillnad från föregående två studier gjorde Muir och Livy (2012: 5) deras studie i syfte att 

istället undersöka lärarstudenters och verksamma lärares ämneskunskaper om decimaltal. I 

denna tredje studien lät Muir och Livy (2012: 5) ett okänt antal lärare från två olika 

grundskolor och 279 lärarstudenter genomföra ett test för att kunna svara på sitt syfte. Studien 

gjordes i Australien där Muir och Livy (2012: 7) i sina resultat kom fram till att tre av fyra av 

lärarstudenterna och hälften av de verksamma lärarna gav rätt svar i uppgiften att 

storleksordna decimaltal. Muir och Livy (2012: 8, 12) skriver också att resultaten visar att de 

båda grupperna gjorde ungefär samma fel där de antingen tänkte att ju längre desto större eller 

ju kortare desto större där båda är av samma betydelse som i Lai och Murrays (2014) och 

Molone och Staceys (1997) studier.  

 



 

19  

Även i en fjärde studie gjord av bland andra Stacey visar resultaten liksom den tredje studien 

att lärarstudenter till största del har missuppfattningen ju kortare desto större. Resultaten visar 

dessutom att många av lärarstudenterna inte är medvetna om att de har just denna 

missuppfattningen och på så sätt har svårare att identifiera denna hos sina elever (Stacey, 

Helme, Steinle, Baturo, Irwin och Bana, 2001: 222). Syftet med studien var att undersöka 

lärarstudenters ämneskunskaper och pedagogiska kunskaper angående decimaltal där 553 

lärarstudenter från fyra olika universitet i Australien och Nya Zeeland deltog. 

Lärarstudenterna fick göra ett test där de fick svara på ett antal olika frågor som både 

behandlade ämneskunskaper och pedagogiska kunskaper. De fyra studierna visar tillsammans 

att både elever, lärarstudenter och lärare gör liknande fel när de storleksordnar decimaltal 

eftersom de tillämpar felaktiga regler. Liknande fel betyder här att vissa elever, lärarstudenter 

och lärare använder sig av “ju kortare desto större-regeln”, “ju längre desto större-regeln” 

eller “nollregeln”.  

 

Användning av procedurer utan förståelse leder till missuppfattningar 

Något som följande fem artiklar har gemensamt är att de i sina studier kommer fram till att 

många elever gör fel eller har otillräcklig förståelse när de utför procedurella steg i 

beräkningar vilket leder till missuppfattningar. Purnomo et al. (2014: 77) skriver i första 

studien att resultaten visar att elevers prestationer överlag är bättre i deras uträkningar än 

deras förståelse för begreppet tal. I andra studien av Lai och Murrays (2014: 16) visar 

liknande resultat, att elever är bättre på beräkning än deras förståelse för begrepp. I denna 

studie visade det sig i en uppgift på testet att hälften av deltagarna kunde använda sig av rätt 

procedur vid beräkning av multiplikation av decimaltal men placerade decimaltecknet på fel 

plats i svaret. Forskarna menar att detta visar att elever har fel begreppsförståelse: att 

multiplikation alltid gör ett tal större.  

 

I tredje studien drar Muir och Livy (2012: 9) samma slutsats som Lai och Murray (2014: 16) 

vilket är att det finns en tro att multiplikation alltid gör talet större men i denna studie är det 

även verksamma lärare och lärarstudenter som har denna missuppfattningen. Lai och Murray 

(2014: 17) drar slutsatsen att missuppfattningen som eleverna har angående detta beror på att 

de har otillräckliga kunskaper av decimalers olika värde. Lai och Murrays (2014: 17) resultat 

visar dock av en annan uppgift i testet att en del elever kunde använda sig av rätt procedur, 

vilket är en motsats till det som presenterades tidigare gällande procedurer, men att deras 
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multiplikation av naturliga tal inte var säker. Elevers osäkerhet att multiplicera naturliga tal 

motsäger ovan studier om elevers vana att använda naturliga tal.  

 

Purnomo et al. (2014: 80) såg också i sin studie att det mesta av elevernas arbete lades ner på 

handstilen och skrivandet på svarsblanketten. De menar att detta indikerar på att eleverna lade 

ner mer tid på den skrivna algoritmen genom att först beräkna varje operation för att sedan 

jämföra resultatet av varje beräkning. Det forskarna även såg i studien som kan kopplas till 

Lai och Murrays (2014) studie var att det fanns en relation mellan den procedurella och 

begreppsliga förståelsen eftersom proceduren vid en beräkning endast kunde göras helt rätt 

om eleven även hade en bättre begreppslig förståelse (Purnomo et al., 2014: 82). Ett samband 

kan ses i den fjärde studien av Isiksal och Cagiroglu (2010: 220) där de skriver att lärare som 

blivit intervjuade tror att elever utför operationer i bråkräkning inkorrekt. Lärarna berättade i 

intervjun att elever ibland visar att algoritmen de räknar med är som en meningslös serie av 

steg vilket ibland leder till att eleverna byter ut eller glömmer viktiga steg vilket innebär att 

uträkningen blir felaktiga. Isiksal och Cagiroglu (2010: 222) skriver även att elever som gör 

rena fel i sina beräkningar kan bero på att de missuppfattar problemet eller frågan i sig. Detta i 

sin tur menar forskarna kan bero på att eleverna har otillräckliga matematiska kunskaper och 

helt enkelt inte förstår vad &! av något är. Missuppfattningar kan enligt forskarna även bero på 

motivationsproblem, ångest eller dålig självkänsla och att eleverna redan innan de stöter på ett 

matematiskt problem har ställt in sig på att de inte kommer att klara det.  

 

Det finns ytterligare en femte studie som visar att verksamma lärare och lärarstudenter har 

otillräckliga kunskaper i bråktal och decimaltal. I studien av Newton (2008: 1085–1091) 

deltog 85 lärarstudenter och deras kursinstruktörer från USA där syftet var att under 9 

skoldagar undersöka studenternas kunskaper i bråktal samtidigt som de gick en 

matematikkurs. Syftet var också att lärarstudenterna skulle få en djupare förståelse för att 

kunna förklara för sina framtida elever på ett korrekt vis. Studenterna fick genomföra två test 

där resultatet visar att de hade svårt för beräkning av bråktal. Newtons (2008: 1096) resultat 

visar att både vid addition och multiplikation adderar en del studenter nämnaren med varandra 

istället för att hitta en gemensam eller att multiplicera dem. Resultatet visar att de använde sig 

av samma metod oavsett vilken operation det handlade om. Newton (2008: 1096) kom fram 

till att en del av studenterna tror att det är samma regel och procedur man använder sig av och 
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att det har något att göra med nämnaren istället för att verkligen förstå metoden och vad 

operationen gör med talet. 

 
Otillräcklig förståelse för delar och helheter leder till missuppfattningar 

Följaktligen presenteras fem olika studiers resultat som visar att elever har otillräcklig 

förståelse för delar och helheter. I första studien har Andersson-Pence et al. (2014: 10) inte 

bara kommit fram till att eleverna har en stor tillit till naturliga tal, vilket skrivs fram tidigare i 

texten, utan också att eleverna har en tendens att se delar i helheten till antal och inte till 

delarnas storlek vilket är en missuppfattning. Purnomo et al. (2014: 79) har i andra studien 

sett liknande resultat där de kommit fram till att en del elever räknar hur många delarna är och 

inte ser till hur stora delarna är.  

 

Dessutom menar Andersson-Pence et al. (2014: 9) att många elever t.ex. tänker att &!	alltid är 

lika stort oavsett vad &! representerar. I deras studie handlade en av uppgifterna om att få syn 

på just denna missuppfattningen. Forskarna kunde utläsa av elevernas resultat att de hade 

svårt för att visualisera modeller av pizzor av olika storlek då &! inte alltid är lika stort 

beroende på helheten. Andersson-Pence et al. (2014: 12) skriver dock i sin diskussion att 

missuppfattningen snarare handlar om att eleverna misstolkat frågan vilket ger ett inkorrekt 

svar och förklarar det som att eleverna fokuserar mer på delarna än helheten vilket gör att 

eleverna inte tänker på att pizzorna kan ha olika storlek. 

 

Zhang et al. (2017: 230) har i tredje studien även de kommit fram till ett resultat som pekar på 

att elevernas förståelse brister gällande delar av en helhet i bråktal. Istället för att representera 

bråktal i form av en pizza representerar Zhang et al. (2017: 230) istället bråktalet på tallinjen 

och kan utifrån sina resultat se att elever inte markerar ut lika stora delar på tallinjen. Zhang et 

al. (2017: 234) skriver att orsaken till att eleverna inte kan sätta ut lika stora delar på tallinjen 

beror på, som tidigare skrivits fram, att de blandar ihop tallinjen med linjalen vilket kan ställa 

till det vid indelning av lika stora delar. Loc et al. (2017: 538) har i fjärde studien likaså 

kommit fram till ett resultat som visar att elever har svårt för att förstå storleken av bråktal 

men skriver istället om förståelsen för storleken i samband när elever gör beräkningar med 

bråktal och i detta fall addition. Med detta menar Loc. et al. (2017: 538) att en del elever inte 

har förståelsen för att nämnaren ska vara lika stor och då inte kan förstå konsekvenserna om 

nämnaren inte är det vilket innebär att eleverna inte har förståelse för delar och helhet.  
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Missuppfattningar angående nämnarens roll skriver likaså Newton (2008: 1098) om i den 

femte studien där många lärarstudenter försöker hitta gemensam nämnare men vid felaktiga 

operationer. T.ex. löste några studenter !$ +
&
" =

&'
&" +

$
&" =

$'
&"  och kom fram till att svaret blev 

2. Newton (2008: 1098) anser här att det inte är ett resonabelt svar när man multiplicerar två 

bråktal som båda är mindre än 1. Newton (2008: 1100) skiljer dock på elevers och 

lärarstudenters missuppfattningar och menar att till skillnad från elever i grundskolan där 

dessa problem oftast beror på naturliga tal beror problemen hos studenterna på deras tro på 

rollen hos nämnaren och att deras förförståelse grundar sig i deras begreppsliga kunskap av 

bråktal.  

 

Lärarnas otillräckliga förståelse för bråktal och decimaltal kan leda till elevers 

missuppfattningar  

Nedan presenteras två studier vars resultat pekar på att lärarnas roll har en stor inverkan på 

elevers missuppfattningar och svårigheter. Som resultatet visar av tidigare studier har ofta 

elever liknande missuppfattningar som lärarna vilket kan bero på lärarnas otillräckliga 

förståelse. I första studien av Van Steenbrugge, Lesage, Valcke och Desoete (2014: 139–140, 

144–145) var syftet dels att analysera om lärarstudenters förståelse av bråkräkning speglar 

elevernas förståelse, dels att analysera om lärarstudenterna hade förmågan att förklara den 

underliggande förståelsen och den logiska grunden till en procedur. 290 lärarstudenter från 

Flanders i Belgien läsår 2009/10 deltog i studien där studenterna fick göra ett test som var 

delat i två delar. Alla testfrågor motsvarade grundskolans kursplan i matematik.  

 

Van Steenbrugge et al. (2014: 139) skriver i sin inledning av studien att lärares kunskaper i 

matematik är till för syftet att undervisa. De menar att andra professioner är kompatibla att 

exempelvis kunna multiplicera två bråktal men de behöver inte ha kompetensen för att kunna 

förklara varför man multiplicerar både täljare med varandra och nämnare med varandra. I Van 

Steenbrugge et al. (2014: 154–156) resultat visar det sig att skolans matematik inte är fullt 

förstådd av lärarstudenterna. Forskarna menar att detta kan bero på att universiteten inte kan 

hålla den höga nivån på undervisningen som krävs utan måste lägga största tiden på repetition 

eftersom studenterna inte har tillräckliga förkunskaper. Forskarna skriver att deras resultat 

visar att lärarstudenters procedurella och begreppsliga förmåga i stor grad speglar elevernas 
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förståelse i bråktal och att lärarstudenterna har kunskapen att kunna utföra en procedur men 

de har ingen djupare förståelse. 

 

Till skillnad från Van Steenbrugges et al. (2014) studie, där resultaten visar att skolans 

matematik inte är fullt förstådd av lärarstudenter och att deras förståelse speglas i elevers 

förståelse, har Jayanthi, Gersten, Taylor, Smolkowski och Dimino (2017: 14) i andra studien 

kommit fram till att lärare som inte har full förståelse även har svårt att identifiera elevers 

missuppfattningar. Jayanthi et al. (2017: 1) skriver att syftet i studien var att fastställa effekten 

av ett matematiskt hjälpmedel som är designat för att hjälpa lärares tankar av matematiska 

idéer gällande bråktal. I studien deltog 4204 9-åriga elever och 264 lärare från USA. Både 

eleverna och lärarna fick göra ett förtest och ett eftertest för att undersöka om någon skillnad 

kunde upptäckas efter skolorna arbetat med hjälpmedlet.  

 

Jayanthi et al. (2017: 14) skriver att resultaten visar att lärare som utvecklar sin förståelse för 

matematiska idéer är mer förmögna att kunna förklara, identifiera och klargöra elevernas 

missuppfattningar. Lärare som inte utvecklar sin förståelse kommer därför inte ha samma 

möjlighet att identifiera elevers missuppfattningar vilket kan leda till att de fortfarande 

kommer ha kvar dem. Dock skriver forskarna att lärarnas förståelse inte nödvändigtvis måste 

betyda att de kan förklara och identifiera elevernas förståelse och missuppfattningar. Jayanthi 

et al. (2017: 15) förtydligar att lärare måste få stöd i sin utveckling så att de kan utforma 

matematiska uppgifter som är specifikt utformade för att få syn på missuppfattningar som kan 

uppkomma i undervisningen.  

 

Sammanfattning resultat  

Syftet med kunskapsöversikten är att beskriva vad forskning säger om vilka svårigheter elever 

i årskurs 4–6 har gällande bråktal och decimaltal. Våra frågeställningar är vilka 

missuppfattningar som kan förekomma i elevers förståelse av bråktal och decimaltal samt vad 

det finns för anledningar till att dessa förekommer. Resultatet av denna kunskapsöversikt 

visar att missuppfattningar i bråktal och decimaltal delvis kan bero på att en del elever har en 

förståelse för naturliga tal men inte lika bra förståelse för att det finns tal däremellan. 

Resultatet visar även att både en del elever, lärarstudenter och lärare tillämpar påhittade regler 

för att kunna utföra beräkningar samt att en del lär sig procedurer utan att ha en förståelse för 

det dem gör. Dessutom kan missuppfattningar bero på att en del elever och lärare har en 
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otillräcklig förståelse för delar och helheter. Resultatet visar även att en del elevers 

missuppfattningar kan speglas i lärares missuppfattningar.  

Resultatdiskussion 
Resultatet av denna kunskapsöversikt som vi finner intressant att diskutera är framförallt att 

elever, lärarstudenter och lärare i många fall har samma typ av missuppfattningar vilket leder 

till att elever inte åstadkommer en djupare förståelse. Dessa tre grupper tillskriver sig bland 

annat olika felaktiga metoder och regler för att lösa uppgifter gällande bråktal och decimaltal 

vilket leder till missuppfattningar. Även användningen av procedurer utan förståelse för det 

som görs leder till missuppfattningar. Lärarstudenter och lärares otillräckliga förståelse leder 

till att de har svårt att identifiera elevers missuppfattningar och därför blir 

missuppfattningarna svåra att avlägsna.  

 

Vi kan se att vårt resultat kan liknas med Löwings (2006) tankar i vår bakgrund där hon 

menar att elever har otillräcklig förståelse när det gäller bråktal och decimaltal. Hennes 

förklaring grundar sig i att elever använder sig av procedurella beräkningar utifrån läroboken 

men att dessa inte alltid stämmer överens med lärarens förklaringar. Vårt resultat visar att en 

del elever har otillräcklig förståelse och av den anledningen tillskriver de sig metoder, i vissa 

fall regler, som oftast dessutom är felaktiga. Här finns det därmed en skillnad i hur Löwing 

(2006) förklarar missuppfattningar och hur vårt resultat förklarar missuppfattningar. I likhet 

med vårt resultat visar den tidigare forskningen av Sparrow och Swan (2005) att elevers 

inlärning av räkneregler kan leda till stora missuppfattningar som sedan är svåra att göra sig 

av med.  

 

Vi ser användandet av regler som problematiskt eftersom förståelsen i matematik hamnar 

bortom fokus. I den tidigare forskningen menar Davis (2013) att elever ofta fokuserar på att 

hitta lösningar och vill fortsätta räkna utan att förstå det matematiska innehållet. Även detta 

kan ställas i relation till vårt resultat som handlar om just förståelsen. Utifrån våra lärdomar är 

inte matematik en rad regler eller procedurer. Det handlar snarare om det som läroplanen 

Lgr11 (Skolverket, 2017a) säger: att matematik är en kreativ, reflekterande och 

problemlösande aktivitet. När matematiken är dessa tre delar skapas förmodligen en djupare 

förståelse till skillnad från om den är uppbyggd av regler. Utifrån vårt resultat kan vi se att 

regler och förståelse bör samverka med avsikt att förstå vad regeln gör med tal. Vi har sett att 

matematiken lätt blir tråkig när det inte finns någon förståelse och när den bara är 
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procedururinriktad. Vad vi också sett är att en procedurinriktad matematikundervisning är 

tråkig både för de elever som kommit långt i sin förståelse och de elever som inte kommit lika 

långt. Viktigt att ha i åtanke är att matematikundervisningen kan vara bra och effektiv även 

om den i vissa fall är tråkig. 

 

Kunskapsöversiktens resultat visar att lärarstudenter och lärare även har en tendens att 

använda sig av felaktiga regler. Anledningen till att lärarstudenter och lärare har 

missuppfattningar kan bero på att universiteten håller en för låg nivå på utbildningen och att 

detta beror på att studenter har en otillräcklig förförståelse redan innan de börjar läsa 

matematikkursen. När matematikundervisningen på högskola eller universitet håller en för låg 

nivå kan det leda till att blivande lärare kommer ut i verksamheten med för lite kunskap. Vi 

tänker även tvärtom att en matematikutbildning med hög nivå i kontrast till lärarstudenternas 

otillräckliga förståelse kan bidra till att lärarstudenter blir osäkra och därav uppstår 

missuppfattningar.  

 

Resultatet i vår kunskapsöversikt visar att lärare som har otillräcklig förståelse även har svårt 

att identifiera elevers missuppfattningar och tvärtom kan lärare med god förståelse lättare 

identifiera missuppfattningar. Det är angeläget att lärare och lärarstudenter får rätt stöd till att 

utveckla goda ämneskunskaper och pedagogiska kunskaper för att i längden undvika att 

elever i skolan missuppfattar. Frågan är vad som anses som rätt stöd. Frågan är också vad som 

anses som goda ämnes- och pedagogiska kunskaper. Vi vågar påstå utifrån vårt resultat att 

den djupa förståelsen är grundläggande både för att kunna utveckla god ämneskunskap och 

pedagogisk kunskap. Vi tror att om lärare har en djup ämneskunskap och verkligen förstår 

innehållet man arbetar med är det lättare att kunna förstå vad eleverna inte förstår. Därmed 

kommer en del av den pedagogiska kunskapen in och det är lättare att hjälpa sina elever bort 

från missuppfattningar och mot kunskap och förståelse.  

 

Samtidigt är vi införstådda med att en god ämneskunskap inte nödvändigtvis behöver betyda 

att lärarstudenter och lärare kan identifiera och förklara elevers missuppfattningar. Därför är 

det av största vikt att lärarutbildningen erbjuder ämneskunskaper och pedagogiska kunskaper 

tillsammans kontextuellt och att dessa inte särskiljs. Hur en sådan undervisning på 

lärarutbildningen ska se ut kan vi inte svara på och vi är medvetna om att dessa frågor är 

komplexa. Dock tycker vi det är viktigt att belysa problematiken gällande att en del 

lärarstudenter och lärare inte har tillräckliga ämneskunskaper och pedagogiska kunskaper för 
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att kunna bedriva en bra undervisning. Det är problematiskt att en del lärarstudenter inte har 

tillräckliga kunskaper och tillräcklig förståelse när de börjar sin utbildning vilket i sin tur 

förmodligen beror på att deras erfarenhet av matematiken inte är bra. Orsaken till detta kan 

kanske förklaras i att deras lärare inte haft en tillräcklig förståelse för matematiken. Vi kan 

återigen se att lärares otillräckliga förståelse ger allvarliga konsekvenser för deras elever.  

 

Den tidigare forskningen visar dock inga tydliga argument gällande att elevers 

missuppfattningar beror på lärares otillräckliga kunskaper (Davis, 2013; Sparrow & Swan, 

2005; Muir, 2012). Dessutom menar Engström (2015) i vår bakgrund att elever ofta benämns 

ha matematiksvårigheter och att detta blir en egenskap hos eleven vilket är vanligt inom den 

traditionella specialpedagogiken. Här kan en tydlig skillnad ses i relation till vårt resultat som 

motsäger tidigare forskning och bakgrund eftersom det visat sig att lärares missuppfattningar 

kan vara en förklaring till att elever har missuppfattningar. Ur detta perspektivet ligger inte 

problemet hos eleven utan snarare hos läraren. Därför inser vi vikten av ödmjukhet inför 

elevers svårigheter och att kunna se vad som faktiskt är grunden till deras otillräckliga 

förståelse. Vår erfarenhet från skolor är lik Engströms (2015) förklaring. Vi har sett att det 

finns en tendens till att en del lärare ser elevers misslyckande som att eleven är ”svag” i 

matematikämnet vilket är problematiskt. Väljer vi att se eleven som oförmögen till att klara 

målen i matematik har vi redan bestämt oss för att så kommer det att bli. Här kommer en 

annan viktig förmåga hos läraren in som handlar om att våga ”blotta” sig och ställa sig frågan: 

vad kan jag göra för att hjälpa denna eleven att förstå? Vi är medvetna om att det är svårt att 

kritisera sig själv och att det är lättare att försöka hitta fel hos eleven istället. Trots allt tror vi 

att om lärare faktiskt vågar ifrågasätta och titta på sin egen undervisning och sin egen kunskap 

kommer fler elever att nå målen i matematik.  

 

Något annat värt att diskutera är att studierna vi använt oss av har stor variation i årtal då de är 

gjorda. Den äldsta studien är från 1997 och i den studien har forskarna tittat på elever från 

1992/93. Det är problematiskt att det fortfarande år 2017 finns samma missuppfattningar och 

att lärare fortfarande har svårt att identifiera dem. Därför ställer vi oss frågan om det inte har 

skett någon förändring under alla dessa år. Det finns mycket forskning som uppmärksammat 

elevers missuppfattningar men ändå existerar de fortfarande vilket möjligtvis gör fenomenet 

komplext. Vi menar att det förmodligen är svårt att undvika, identifiera och eliminera 

missuppfattningar oavsett lärares matematiska kunskaper och undervisningsmetoder. Dock är 

det bra att ha i åtanke att de studier vi jämför är från olika länder vilket gör att vi inte kan dra 
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några större slutsatser angående detta. Olika länder kan ha kommit olika långt i dess 

utveckling.  

 

Vårt resultat visar på olika orsaker till att missuppfattningar förekommer men vi tänker att det 

även måste finnas andra förklaringar. Något som inte alls har framkommit är huruvida den 

kognitiva förmågan har en betydelse för elevers missuppfattningar. Det har heller inte 

framkommit om elevers undervisningsmiljö eller andra faktorer spelar en betydande roll. I en 

av våra studier av Isiksal och Cagiroglu (2010) menar de att missuppfattningar kan bero på 

motivationsproblem, ångest eller dålig självkänsla och att elever ställer in sig på att matematik 

är svårt. Det är dock bara i denna studie det framkommer att elevers missuppfattningar även 

kan bero på dessa faktorer. Det betyder att anledningar till att missuppfattningar förekommer 

som t.ex. den kognitiva förmågan, undervisningsmiljö, motivationsproblem, ångest och dålig 

självkänsla inte framkommer i några andra av våra studier.  

 

Slutsats och implikation  
I vår kunskapsöversikt kom vi fram till att det finns svårigheter gällande elevers förståelse av 

bråktal och decimaltal. Svårigheterna kan handla om att elever i årskurs 4–6 har olika 

missuppfattningar men att missuppfattningarna även kan förekommer hos lärarstudenter och 

lärare. Vårt resultat visade att svårigheterna framförallt grundar sig i en ytlig kunskap och inte 

en djup förståelse. Genom lärares förståelse kan elevers missuppfattningar identifieras och 

genom elevers förståelse skapas möjligheten att avlägsna de missuppfattningar som finns.     

 

Positiva konsekvenser av vårt resultat är att lärare kan få syn på konkreta missuppfattningar 

som deras elever förmodligen har. Dessutom ger kunskapsöversikten en påminnelse om hur 

viktigt det är att lärare tränar sin procedurella och begreppsliga förmåga för att få en djupare 

förståelse och kunna genomföra en undervisning som leder till att en större del elever klarar 

målen i matematik. Resultatet visade att en del lärare inte har tillräckliga ämneskunskaper 

vilket kan skapa en osäkerhet och stress hos lärarstudenter och lärare vilket kan vara en 

negativ konsekvens.  

 

I diskussionen framkom det att det säkert finns andra orsaker till att elever missuppfattar där 

det inte läggs lika stor vikt vid lärarens roll. Det kan vara elevers kognitiva förmåga, 

undervisningsmiljö, motivationsproblem, ångest och dålig självkänsla. Denna kunskapslucka 
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kan vara utgångspunkten för fortsatt forskning. Den negativa konsekvensen som framkommer 

av att lärarstudenter och lärare kan bli stressade av otillräckliga ämneskunskaper kan också 

vara av intresse för fortsatt forskning.  
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Bilagor  

Bilaga A – Artikelöversikt 1 
 

Författare & Årtal  
 

Titel  Syfte Metod  

Anderson- Pence, K.L., Moyer- Packenham, P.S., 
Westenskow, A., Shumway, J., Jordan, K. 
(2014) 
 
 

Relationships between visual static 
models and  
 students’ written solutions to fraction 
tasks  
 

Syftet var att undersöka relationen 
mellan visuella modeller och studenters 
skrivna förklaringar angående bråk 
 

Metoden bestod av två olika uppgifter 
“pizzauppgiften” som årskurs 3 och 
“areauppgiften” årskurs 2. Eleverna skulle 
både rita en korrekt bild och använda sig av en 
korrekt förklaring 
 

Urval & Ålder / Årskurs  Land Tidsperiod  Resultat  

17 olika klasser varav 162 elever motsvarande 
svenska årskurs 2 och 209 elever årskurs 3 
 

USA -  - Elever ser ofta delar i helheten till antal och 
inte till storlek. 
- Elever har ibland svårt för att förstå att alla 
helheter inte är lika stora 
- Elever blandar ihop naturliga tal med bråktal. 
De tror t.ex. att 4/8 är större än ½ eftersom 
siffran 4 är större än 1. 
 

Författare & Årtal  
 

Titel  Syfte Metod  

Isiksal, M., Cakiroglu, E. (2010) The nature of prospective mathematics 
teachers’ pedagogical content 
knowledge: the case of multiplication of 
fraction 
 

Syftet med studie var att undersöka 
lärarstudenters uppfattningar om vanliga 
föreställningar och missuppfattningar 
som elever i åldern 11-12 har angående 
bråktal. 
 

Två enkäter delades ut till lärarstudenterna för 
att ta reda på deras pedagogiska 
ämneskunskap. Forskarna använde sig också 
av intervjuer.  
 

Urval & Ålder / Årskurs  Land Tidsperiod  Resultat  
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17 lärarstudenter 
 

Turkiet 
 

Läsår 2004-2005 
 

- Elever räknar ibland med meningslösa 
algoritmer vilket kan leda till att de glömmer 
eller missar viktiga steg och lösningen blir fel.  
- Eleverna är vana vid beräkningar av naturliga 
tal vilket gör att de missuppfattar beräkningar 
med bråktal. 
- Eleverna vet i vissa fall inte ens vad ½ 
betyder. 
- Ibland har elever svårt för att förstå själva 
problemet eller frågan vilket ger fel svar. 
- Missuppfattningar kan även bero på 
motivationsproblem, ångest eller dålig 
självkänsla. Vissa elever har redan innan de 
stöter på ett matematiskt problem ställt in sig 
på att de inte kommer att klara det. 
 

Författare & Årtal  
 

Titel  Syfte Metod  

Jayanthi, M., Gersten, R., Taylor, M.J., 
Smolkowski, K., Dimino, J. (2017)  
 

Impact of the developing mathematical 
ideas professional development program 
on grade 4 students’ and teachers’ 
understanding of fractions 
 

Syftet var att fastställa effekten av DMI 
(Developing Mathematical Ideas) på 
elever i årskurs 3 och deras lärares 
förståelse för bråktal. 
 

Metoden var DMI som är designad för att 
hjälpa lärares tankar när det gäller matematiska 
idéer i grundskolan och att undersöka hur deras 
elever utvecklar dessa idéer. Studien 
fokuserade bara på den andra modulen i DMI 
som var att skapa mening för operationer i 
området hela nummer och bråktal. Både 
eleverna och lärarna fick göra ett förtest och ett 
eftertest för att undersöka om någon skillnad 
kunde upptäckas efter skolorna arbetat med 
hjälpmedlet.  
 

Urval & Ålder / Årskurs  Land Tidsperiod  Resultat  
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84 skolor från åtta skoldistrikt i USA där 4204 9-
åriga elever och deras lärare deltog. 
 

USA Under skolåret 2014/2015 
 

- Resultaten visar att lärare som inte har full 
förståelse för ämnet har svårt att identifiera 
elevers missuppfattningar. 
- I konklusionen menar forskarna att lärare 
måste få stöd i sin utveckling så att de kan 
utforma matematiska uppgifter som är 
specifikt utformade för att få syn på 
missuppfattningar som kan uppkomma i 
undervisningen.  

 
Författare & Årtal  
 

Titel  Syfte Metod  

Lai, M.Y., & Murray. S. (2014) 
 

What do Error Patterns tell us about 
Hong Kong Chinese and Australian 
Students’ Understanding of Decimal 
Numbers?  
 

Syftet med studien var att undersöka 
mönster i elevers felaktiga bild av 
decimaltal. Syftet var också att 
undersöka elever förståelse av 
decimaltal 

Eleverna genomförde ett test där de skulle fylla 
i rätt svar angående decimaltal. Eleverna från 
Hong Kong fick dessutom göra ett eftertest.  
 
 

Urval & Ålder / Årskurs  Land Tidsperiod  Resultat  

394 12-åriga elever från sex olika skolor i Kina 
och 103 11-åriga elever från fyra skolor i 
Australien  
 

Australien och Kina 
 

-  - Testerna visade att elever har olika 
missuppfattningar angående decimaltal som 
grundar sig på “regler”. Forskarna kan 
identifiera tre av dessa regler vilka är “ju 
kortare desto större-regeln”, “ju längre desto 
större-regeln” och “nollregeln”. 
- Testerna visade också att elever är bättre på 
beräkning än deras förståelse för begrepp 
 

Författare & Årtal  
 

Titel  Syfte Metod  

Loc, N.P., Tong, D.H., & Chau, P.T. (2017) Identifying concept “fraction” of 
primary school students: the 
investigation in Vietnam  

 

Syftet i studien var att känna igen 
begränsningen för hur begrepp inom 
bråktal presenteras i textböcker och för 
att ta reda på elevers svårigheter och 
övertygande fel. Genom att se detta 
utvecklas kvalitén på undervisningen i 
matematik i grundskolan.  
 

Fem frågor konstruerades där eleverna fick 15 
min på sig att besvara dem.  
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Urval & Ålder / Årskurs  Land Tidsperiod  Resultat  

Fem st klasser där eleverna var i ålder 9 år och 10 
st klasser där eleverna var i åldern 10 år i 
Vietnam. Sammanlagt 478 elever.  
 

Vietnam  
 

jan 2016-mars 2016 
 

- Resultaten visar att elevers tidigare kunskap i 
lärande om naturliga tal har ett negativt 
inflytande för deras förståelse av bråkräkning.  
- Resultaten visar också att en del elever hade 
svårt för att konvertera bråk till minsta 
gemensamma nämnare 
-Resultaten visar dessutom att elever är vana 
vid att addera naturliga tal vilket gör att de vid 
addition av bråk adderar både täljare och 
nämnare med varandra.  
 

Författare & Årtal  
 

Titel  Syfte Metod  

Molone, K., & Stacey, K. (1997) Changes with Age in Students' 
Conceptions of Decimal Notation 
 

Syftet med studien var att att titta på 
elevers föreställningar angående 
storleksordning av decimaltal för att 
lärare ska få syn på elevers 
missuppfattningar.  
 

Eleverna fick göra ett diagnostiskt test två 
gånger med ett års mellanrum där de skulle 
storleksordna decimaltal. här har vi bara tittat 
på en av två studier som genomfördes. 
 

Urval & Ålder / Årskurs  Land Tidsperiod  Resultat  

26 st elever i åldern 11 år  24 st elever i åldern 13 
år.  
 

Australien 
 

Första testet 1992 och andra testet ett år 
senare 1993 
 

- Resultaten av testen visar att en del av 
eleverna inte jämför decimaltal på rätt sätt 
(storleksordnar).  
- Resultaten visar att eleverna använde sig av 
olika felaktiga regler när de skulle 
storleksordna. 
- Resultaten visar också att 
missuppfattningarna beror på att lärare inte 
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varit medvetna om att eleverna har dessa 
svårigheter vilket gör att det är svårt att 
identifiera svårigheterna. 

Författare & Årtal  
 

Titel  Syfte Metod  

Muir, T., & Livy, S. (2012) What do they know? A comparison of 
pre-service teachers’ and in- service 
teachers’ decimal mathematical content 
knowledge	 
 

Syftet med studien var att undersöka 
lärarstudenters och verksamma lärares 
ämneskunskaper om decimaltal. 
 

Lärarstudenterna och de verksamma lärarna 
fick göra ett test angående decimaltal. 
Lärarstudenterna fick göra ett test och de 
verksamma lärarna fick göra två test. 
 

Urval & Ålder / Årskurs  Land Tidsperiod  Resultat  

Ett okänt antal lärare från två stora grundskolor 
och 279 lärarstudenter 
 

 
Australien 

 

Lärarstudenterna fick två timmar på sig 
att slutföra testet. Det framkommer inte 
hur lång tid lärarna fick på sig. 

 

- Resultaten visar att lärarstudenter och 
verksamma lärare har liknande kunskap 
angående decimaltal. De gjorde ungefär 
samma fel gällande att storleksordna 
decimaltal. de använde sig av felaktiga regler.  
- Vi multiplikation av decimaltal kunde även 
där ses ungefär samma fel mellan de olika 
grupperna. De hade missuppfattningen att 
multiplikation alltid gör ett tal större.  
 
 

Författare & Årtal  
 

Titel  Syfte Metod  

Newton, K.J. (2008) An extensive analysis of preservice 
elemenary teachers’ knowledge of 
fractions  
 

Syftet var att undersöka lärarstudenters 
kunskaper i bråktal samtidigt som de 
gick en matematikkurs. Syftet var också 
att lärarstudenterna skulle få en djupare 
förståelse för att kunna förklara för sina 
framtida elever på ett korrekt vis. 
 
 

Lärarstudenterna fick göra ett förtest och ett 
eftertest. Förtestet innehöll 20 frågor och 
eftertestet innehöll så gott som samma frågor.  
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Urval & Ålder / Årskurs  Land Tidsperiod  Resultat  

Deltagare var 85 lärarstudenter och deras kurs 
instruktörer på en stor skola i USA. 
 

USA Under 9 skoldagar  
 

- Resultatet visar att lärarstudenter har svårt för 
beräkning av bråktal. I addition av bråk 
adderar de nämnaren med varandra istället för 
att hitta en gemensam. Detta gör dem 
framförallt när nämnarna är olika och inte när 
de är samma.  
- Detsamma gäller multiplikation. Istället för 
att verkligen förstå metoden och vad 
operationen gör med talet så tror 
lärarstudenterna att det har något att göra med 
nämnaren, att det är samma regel oavsett vilket 
räknesätt man använder.  
- Till skillnad från elever i grundskolan, där 
dessa problem oftast beror på naturliga tal, 
beror problemen hos studenterna på rollen hos 
nämnaren och att deras förförståelse har att 
göra med deras kunskap av bråktal.  
 

Författare & Årtal  
 

Titel  Syfte Metod  

Purnomo, Y.W., Kowiyah, Alyani, F., & Assiti, 
S.S. (2014) 

Assessing number sense perfomance of 
Indonesian elementary school students  
 

Syftet var att ta reda på elevers kunskap 
om taluppfattning baserat på olika 
komponenter/beståndsdelar i 
taluppfattning och deras undergrupper.  
 
 
 
 

Deltagarna fick göra ett test som handlade om 
taluppfattning.  
 
 

Urval & Ålder / Årskurs  Land Tidsperiod  Resultat  

80 stycken 12 och 13-åringar från tre skolor.  
 

Indonesien  
 

- - Resultatet visar att elever är bättre på 
beräkning än förståelse av tal och begrepp 
samt att elever använder sin förförståelse av 
naturliga tal. 
- Eleverna missuppfattar. de tror inte att det 
finns några tal mellan 0,45 och 0,46. De tror 
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inte heller att det finns några tal mellan ⅖ och 
⅗. 
- Resultaten visar också att en del elever räknar 
hur många delarna är och ser inte till hur stora 
delarna är vilket är en missuppfattning. 
 

Författare & Årtal  
 

Titel  Syfte Metod  

Stacey, K., Helme, S., Steinle, V., Baturo, A., 
Irwin, K., & Bana, J. (2001) 

Preservice teachers` knowledge of 
difficulties in decimal numeration 
   
 

Syftet med studien var att undersöka 
lärarstudenters ämneskunskaper och 
pedagogiska kunskaper angående 
decimaltal eftersom man länge vetat att 
decimaltal är svårt att lära ut. 
 

Lärarstudenterna fick göra ett test som benäms 
som DCT där de fick svara på olika frågor 
angående decimaltal. Både frågor där man 
skulle få syn på ämneskunskaperna och frågor 
där man skulle få syn på pedagogiska 
kunskaper gällande ämnet.  
 

Urval & Ålder / Årskurs  Land Tidsperiod  Resultat  

553 studenter från fyra olika universitet i 
Australien och Nya Zeeland deltog. 
 

Australien och Nya Zeeland  
 

-  - Lärarstudenters missuppfattningar tenderar 
att även bli elevers missuppfattningar.  
- Den mest dominanta missuppfattningen 
handlar om att studenterna tror att desto 
kortare decimaltal desto större tal. Dessutom är 
få av dessa studenterna medvetna om att de har 
denna svårighet vilket kan betyda att 
lärarstudenters missuppfattningar kan spegla 
sig i elevernas. 
 
 

Författare & Årtal  
 

Titel  Syfte Metod  

Van Steenbrugge, H., Lesage, E., Valcke, M., & 
Desoete, A. (2014) 

Preservice elementary school teachers’ 
knowledge of fractions: a mirror of 
students’ knowledge?  
 

Syftet var att analysera om 
lärarstudenters kunskap i bråktal speglar 
elevers kunskap. De analyserade också 
om lärarna hade förmågan att förklara 
den logiska grunden till en procedur 
eller den underliggande begreppsliga 
meningen.  
 
 

Ett test utvecklades för att mäta lärarstudenters 
förståelse för bråktal. Första delen innehöll 39 
frågor rörande begreppsmässig förståelse för 
bråktal. Andra delen innehöll 13 frågor rörande 
den procedurella förståelsen för bråktal. Alla 
testfrågor motsvarade grundskolans kursplan i 
matematik.  
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Urval & Ålder / Årskurs  Land Tidsperiod  Resultat  

290 lärarstudenter från två lärarinstitutioner r i 
Flanders.  
 

Belgien  Läsår 2009–2010 
 

- Resultatet visar att lärarstudenter inte lär sig 
på den nivån som krävs på universitet för att 
kunna lära ut tillräckligt till eleverna.  
- Resultaten visar också att skolans matematik 
fullt ut inte är förstådd av lärarstudenterna.  
- Lärarstudenterna på universiteten räknar 
samma matematik som elever i grundskolan 
vilket i sin tur gör att lärarstudenterna inte får 
en djupare förståelse.  

Författare & Årtal  
 

Titel  Syfte Metod  

Zhang, D., Stecker, P., & Beqiri, K. (2017) Strategies Students With and Without 
Mathematics Disabilities Use When 
Estimating Fractions on Number Lines  
 

Syftet var att identifiera mönster i 
elevers misstag och underliggande 
missuppfattningar när elever arbetar 
med bråk på en tallinje. Syftet var också 
att jämföra felaktiga strategier mellan 
elever som har matematiska svårigheter 
eller inte 
 

Använde testinstrumentet FPSA som 
innehåller 3 delar, bråk på tallinje, bråk i 
jämförelse och bråk i aritmetik. Eleverna 
skulle arbeta enskilt där de vid varje fråga hade 
2 min på sig och där de även skulle förklara sin 
procedur eller hur de tänkte.  
 

Urval & Ålder / Årskurs  Land Tidsperiod  Resultat  

51 elever i åldrarna 11-13 år på en skola. 
 

USA Under en skoldag  
 

- Resultaten visar att elever har svårt för att 
placera ett bråktal på en tallinje, både från 0-1 
och 0-5. Många använder strategin att jämföra 
med en linjal och delar in tallinjen i centimeter 
eller millimeter som är lika stora vilket är en 
missuppfattning. Det dem missar är att delarna 
ska vara lika stora som enheterna. är det ⅕ ska 
de sätta ut 5 lika stora delar, vilket eleverna 
hade svårt för.  
- Vissa markerade även ½ och sedan ⅓, ¼, ⅕ 
osv efter varandra och använde det som en 
strategi och inte för att de hade en förståelse 
för storleken på talet jämfört med helheten.  
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- Vissa elever delade in tallinjen i så många 
delar som nämnaren visade vilket ofta blir 
felaktigt då delarna inte blir lika stora.  
- Vissa elever ansåg även att 7/5 låg utanför 
tallinjen 0-5 för att de delade in linjen i 5 delar 
istället för att dela in varje ⅕  5 delar.  
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Anderson- Pence, K.L., 
Moyer- Packenham, P.S., 
Westenskow, A., Shumway, 
J., Jordan, K. (2014) 
 

Undersöka relationen mellan visuella modeller och elevers 
skrivna förklaringar angående bråktal. X          X    8-9 371 

Isiksal, M., Cakiroglu, E. 
(2010) 

Undersöka lärarstudenters uppfattningar om vanliga 
föreställningar och missuppfattningar som elever har 
angående bråktal. 

   X X        X  - 17 

Jayanthi, M., Gersten, R., 
Taylor, M.J., Smolkowski, K., 
Dimino, J. (2017)  

Fastställa effekten av DMI (en metod) på elever och deras 
lärares förståelse av bråktal.  X          X X   9 4204 

Lai, M.Y., & Murray. S. 
(2014) 

Undersöka mönster i elevers felaktiga bild samt förståelse 
av decimaltal.  X          X    11-

12 497 

Loc, N.P., Tong, D.H., & 
Chau, P.T. (2017) 

Undersöka begränsningen för hur begrepp inom bråktal 
presenteras i textböcker samt ta reda på elevers svårigheter 
och överrepresenterade fel.  

X          X    9-
10 478 

Molone, K., & Stacey, K. 
(1997) 

Titta på elevers föreställningar angående storleksordning av 
decimaltal.  X          X    11-

13 50 

Muir, T., & Livy, S. (2012) Undersöka lärarstudenters och verksamma lärares 
ämneskunskaper om decimaltal.  X           X X  - 279 

Newton, K.J. (2008) Undersöka lärarstudenters kunskaper i bråktal samt att de 
skulle få en djupare förståelse.  X            X  - 85 
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Purnomo, Y.W., Kowiyah, 
Alyani, F., & Assiti, S.S. 
(2014) 

Ta reda på elevers kunskap om taluppfattning och baserat 
på olika komponenter/beståndsdelar.  X          X   X 12-

13 80 

Stacey, K., Helme, S., Steinle, 
V., Baturo, A., Irwin, K., & 
Bana, J. (2001) 

Undersöka lärarstudenters ämnes- och pedagogiska 
kunskaper angående decimaltal.  X            X  - 553 

Van Steenbrugge, H., Lesage, 
E., Valcke, M., & Desoete, A. 
(2014) 

Analysera om lärarstudenters kunskap i bråktal speglar 
elevers kunskap.  X            X  - 290 

Zhang, D., Stecker, P., & 
Beqiri, K. (2017) 

Identifiera mönster i elevers misstag och underliggande 
missuppfattningar när elever arbetar med bråk på en 
tallinje samt jämföra felaktiga strategier mellan eleverna.  

X          X    11-
13 51 
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Bilaga C- Kategoriöversikt  
 

 
Tillförlitligheten 
till naturliga tal 

leder till 
missuppfattningar 

Tillämpning av 
felaktiga regler 

leder till 
missuppfattningar 

Användning av 
procedurer utan 

förståelse leder till 
missuppfattningar 

Otillräcklig 
förståelse för delar 
och helheter leder 

till 
missuppfattningar 

Lärarnas 
otillräckliga 

förståelse leder till 
elevers 

missuppfattningar 

Anderson- Pence, K.L., Moyer- Packenham, 
P.S., Westenskow, A., Shumway, J., Jordan, 
K. 
(2014) 

X   X  

Isiksal, M., Cakiroglu, E. (2010) X  X   

Jayanthi, M., Gersten, R., Taylor, M.J., 
Smolkowski, K., Dimino, J. (2017)     X 

Lai, M.Y., & Murray. S. (2014)  X    

Loc, N.P., Tong, D.H., & Chau, P.T. (2017) X   X  

Molone, K., & Stacey, K. (1997)  X    

Muir, T., & Livy, S. (2012)  X X   

Newton, K.J. (2008)   X X  
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Purnomo, Y.W., Kowiyah, Alyani, F., & 
Assiti, S.S. (2014) X  X X  

Stacey, K., Helme, S., Steinle, V., Baturo, A., 
Irwin, K., & Bana, J. (2001) 

 X    

Van Steenbrugge, H., Lesage, E., Valcke, M., 
& Desoete, A. (2014)     X 

Zhang, D., Stecker, P., & Beqiri, K. (2017) X   X  
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