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Abstrakt 
Denna systematiska litteraturstudie har haft sin utgångspunkt i att undersöka likheter och 

skillnader i undervisning av bråktal respektive decimaltal. Studien fokuserar också på vad 

som kan underlätta elevers inlärning och förståelse i mellanstadiet för dessa begrepp. 

Denna studies resultat har sin grund i 19 vetenskapliga artiklar. Resultatet framkom med 

ett flertal samband i undervisning av bråktal och decimaltal, nämligen vardagsnära 

situationer, tallinjen och storleksordning. Framställandet av vardagsnära situationer utgör 

en skillnad i undervisning av bråktal och decimaltal. Inom bråktal framställs vardagsnära 

situationer som pizza eller godis, medan vardagsnära situationer och decimaltal kopplas 

ihop med mätningar av vikt och volym. Resultatet visar att elevers inlärning av bråktal 

och decimaltal kan underlättas med hjälp av konkreta och abstrakta nivåer i 

matematikundervisningen. Viktiga slutsatser av resultatet är att elever främst har ett 

behov av en koppling till sin personliga vardag för att på ett enklare sätt öka sin kunskap 

inom bråktal och decimaltal. 
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1 Inledning 
Matematikundervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar en förmåga att använda 

matematik i vardagsnära situationer. Undervisningen ska även bidra till att eleverna får 

större förståelse för matematiska begrepp och samband (Skolverket, 2017). Enligt det 

centrala innehållet i matematik för årskurs 4-6 i läroplanen för grundskolan från 2011, 

ska elever lära sig: ”Tal i bråk-och decimalform och deras användning i vardagliga 

situationer” (Skolverket, 2011, s.58). Eleverna ska även kunna beskriva och föra enkla 

resonemang om hur begreppen är relaterade till varandra. Bråktal och decimaltal har sina 

likheter och olikheter dels i hur de ser ut och dels i hur de kan användas och har därav ett 

samband (McIntosh, 2008). Enligt Sweeney & Quinn (2000) har flera elever problem 

med att se ett samband mellan bråktal och decimaltal. De citerar en elev som skulle 

beskriva begreppet decimaltal: ” [...] a thing that makes numbers even more confusing” 

(2000, s.324). 

 

I en PISA-rapport från 2012, står det skrivet att svenska elevers kunskaper i matematik 

minskat mellan åren 2003 och 2012. Svenska elever stod för den största minskningen 

bland alla deltagande länder i undersökningen (Skolverket, 2012). PISA-rapporten bidrog 

med en större översikt inom matematiksvårigheter för svenska elever, snarare än att 

fokusera på ett matematikområde. 

Denna studie har därför tagit sin grund utefter vad som bland annat observerats i skolor 

under den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen. Brister observerades hos 

elever när uppgifter handlade om att se samband mellan bråktal och decimaltal och 

specifikt när de två skulle användas tillsammans i olika sammanhang. Enligt McIntosh 

(2008) kan detta bero på det matematiska språket genom hur bråk-och decimaltal uttrycks. 

Det är av vikt att elever kan och förstår bråktal, då det är en grundläggande del för att ha 

möjlighet att förstå andra delar inom matematiken som exempelvis algebra, procenttal 

och decimaltal (McIntosh, 2008; Jordan, Hansen, Fuchs, Siegler, Gersten & Micklos, 

2013). Kilborn (2014) presenterar en studies resultat som utförts i syfte att undersöka 

elevers svårigheter inom bråktal och decimaltal från flera olika skolor i landet. Resultaten 

visade att eleverna bland annat innehar svårigheter att lösa ett tal som 1 delat på ½, endast 

10 % bland elever i årskurs 6 klarade uppgiften. Ett annat exempel är en uppgift som gick 

ut på att dividera 5 med 0.1, omkring 11 % bland eleverna i årskurs 6 klarade den 

uppgiften. Kilborn (2014) anser att orsaken till dessa svårigheter beror på svaga 

förkunskaper i bråktal och decimaltal. 
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“Fractions and decimals are often viewed by students as two separate sets of numbers 

rather than different representations of the same set of numbers” (Pagni, 2004, s.28). 

Genom att undersöka vad bråktal och decimaltal innehåller och byggs upp av, kan en 

större överblick ges för eleverna att förstå relationerna mellan dem. Detta utgjorde 

grunden för intresset att undersöka likheter och skillnader mellan bråktal och decimaltal 

samt att undersöka hur man kan arbeta med dem för att underlätta inlärningen för eleverna 

i mellanstadiet. 
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2 Syfte och frågeställningar 
 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att genom en systematisk litteraturstudie undersöka likheter och 

skillnader i undervisning av bråktal och decimaltal. Av intresse är också vad i 

matematikundervisningen som kan underlätta inlärningen av bråktal och decimaltal för 

elever i mellanstadiet. 

 

2.2 Frågeställningar 

 

1. Vilka likheter och skillnader kan förekomma mellan bråktal och decimaltal i 

undervisningen? 

2. Vad i matematikundervisningen kan underlätta inlärningen av bråktal och 

decimaltal för elever i mellanstadiet? 
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3 Bakgrund 
Denna studie grundar sig på de två begreppen bråktal och decimaltal. I detta avsnitt 

kommer dessa två begrepp beskrivas utifrån tidigare forskning. Begreppens innebörd 

kommer beskrivas ur en generell synpunkt samt hur begreppen förekommer i vardagen. 

Därefter presenteras studiens teoretiska ramverk, konkreta och abstrakta nivåer. 

Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av bakgrunden. 

 

3.1 Definition av bråktal 

Ett bråktal definieras genom formen ”𝑎 𝑏⁄  eller 
𝑎

𝑏
 ” (Kiselman & Mouwitz, 2008, s.40). 

Bråktal används för att beskriva en viss mängd eller andelar (McIntosh, 2008). Ett bråktal 

består av tre symboler, varav två av dem är siffror. Dessa symboler kallas nämnare, täljare 

och bråkstreck. Nämnare beskriver talet som befinner sig under bråkstrecket och täljare 

är talet som befinner sig på ovansidan av bråkstrecket (se figur 1). McIntosh (2008) 

förklarar att nämnare “visar i hur många delar en hel har delats” och “täljaren visar hur 

många delar av helheten vi har” (2008, s.29). 

 

Figur 1: Täljare, nämnare och bråkstreck. 

 

3.1.1 Bråktal 

Begreppet rationella tal är ett annat ord för bråktal och innefattar alla tal som kan skrivas 

som en kvot av två heltal, exempelvis 5/1. Rationella tal är ett begrepp som elever ska 

lära sig, men som kan vara komplicerat att förstå då talstrukturen för rationella tal är mer 

komplex än vad den är för naturliga tal (Häggblom, 2013). Naturliga tal innefattar positiva 

heltal som sträcker sig från noll till oändlighet (Kainulainen, McMullen & Lehtinen, 

2017; Kiselman & Mouwitz, 2008). 

 

Bråktal behandlar olika uttryck såsom egentliga bråk, oegentliga bråk, blandad form samt 

stambråk. Uttrycket egentliga bråk innebär att täljaren innefattar ett mindre tal är 

nämnaren, exempelvis 2/5. Oegentliga bråk innebär att täljaren består av ett tal som är 
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lika stort som nämnaren eller större än den, exempelvis 9/9 och 13/2. Egentliga och 

oegentliga bråk går under samlingsnamnet allmänna bråk (Kiselman & Mouwitz, 2008). 

Blandad form är ett uttryck som innefattar en del som består av heltal och en del som 

består av delar av en hel, till exempel 3 1/3  (Löwing, 2017). Uttrycket stambråk innefattar 

alla bråktal där täljaren är 1, exempelvis ½ (Kiselman & Mouwitz, 2008). Bråktal kan se 

olika ut, men likväl innefatta samma värde eller andel. Sådana bråktal går även under 

benämningen utbytbara bråktal. Det kan beskrivas med bråktalen 1 2⁄ , 2 4⁄ , 3 6⁄  där delen 

fortfarande är lika stor (McIntosh, 2008; Ploger & Rooney, 2005; Drageryd, Erdtman, 

Persson & Kilhamn, 2012). Det är av vikt att eleverna lär sig att ju fler delar det hela är 

uppdelad i, desto mindre är stambråket (McIntosh, 2008). Förslagsvis att 1 6⁄  är mindre 

än 1 4⁄ . 

 

I syftet i kursplanen för matematik står det följande: “Genom undervisningen ska eleverna 

ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp 

och metoder och deras användbarhet” (Skolverket, 2017, s.56). Enligt Kilborn (2014) är 

bråktal ett av dessa grundläggande begrepp och att bråkets innebörd genom åren 

förenklats för att hjälpa de lågpresterande i klassen. När undervisning om bråktal sker, 

speciellt i de lägre åldrarna, krävs det att man förenklar bråket och konkretiserar 

uppgifterna (Kilborn, 2014). 

 

3.1.2 Bråktal i vardagen 

Bråktal användes mer i vardagen förr men det har förändrats i Sverige över tid. Det har 

resulterat i att undervisningen av bråktal minskat samt blivit mer komplicerad att 

undervisa elever i (Kilborn, 2014). Tidigare användes bråktal till att räkna ut så kallade 

fjädringsvägar, som på ett enklare sätt kan beskrivas som fjärdedelar av mil. Bråktal 

förekom även när man skulle handla varor över en disk och då användes begrepp som 

exempelvis “ett kvarts kilo” (Bergius, 2011, s.107). 

 Tal i bråkform förekommer idag på olika sätt i vardagen. Dessa situationer kan spegla 

sig i form av exempelvis “ett tal, en del av en hel, en del av ett antal” (Löwing, 2017, 

s.236). För att förklara delar av en hel på ett enkelt sätt kan man likna det vid att dela en 

pizza mellan flera personer. Liknelsen med pizza är vanlig att använda sig av i 

undervisningen då det är en vardaglig händelse som eleverna är bekväma med och känner 

igen sig i (Caswell, 2007; Morge, 2011). Delar av ett antal kan beskrivas med att visa hur 

många apelsiner det finns i en fruktskål där helheten av frukt består av fyra olika frukter 
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(Häggblom, 2013). Delar av en hel samt delar av ett antal kan också beskrivas med 

areamodell respektive antalsmodell. En areamodell innebär att dela objekt från helheten 

och antalsmodell innebär att räkna antalet objekt av en helhet (se figur 2) (Drageryd 

Erdtman, Persson & Kilhamn, 2012).  

 

Drageryd m.fl (2012) anser att tallinjen skulle kunna vara ett verktyg för att upprättahålla 

goda kunskaper om bråktal. Den vanligaste användningen av bråk innebär att dela upp 

helheter i lika stora delar och sedan ta några av dessa delar (Baştürk, 2016). Förutom att 

använda sig av en areamodell och en antalsmodell kan tal i bråkform även förekomma i 

en vardaglig situation i form av recept. En central del att använda sig av recept är att 

använda sig av objekt som eleverna är välbekanta med, som till exempel deciliter och 

tesked (Brinker, 1998; Morge, 2011). I ett recept kan bråktal förekomma i form av att 

tillsätta två ½ deciliter mjöl och ¼ tsk salt till en smet. Att använda recept och annat som 

förekommer i elevernas vardagliga liv, ger de möjlighet att utveckla deras kunskaper 

inom rationella tal (Brinker, 1998). 

 

Figur 2: Areamodell, antalsmodell och tallinje. Egen illustration med inspiration  från: Tallinjen – en bro 

mellan konkreta modeller och abstrakt matematik – Drageryd m.fl (2012, s.64). 

 

 

 

 

 

 



  
 

8 

3.2 Definition av decimaltal 

Decimaltal definieras enligt Kiselman & Mouwitz (2008) som en ”siffra till höger om 

decimaltecknet i ett tal i decimalform” (2008, s.41). Decimaltal utgörs av ett tal med 

decimaltecken (se figur 3) men kan även skrivas med punkt, så kallad decimalpunkt. 

Decimaltalet utgörs av siffrorna på båda sidorna om decimaltecknet, siffrorna till vänster 

behandlar heltalen och siffrorna till höger behandlar delarna av en hel. 

 

3.2.1 Decimaltal 

Det decimala talsystemet har basen tio och består av tio siffror från noll till nio. Varje 

siffra innehar ett värde beroende på vilken position decimaltecknet befinner sig på. Enligt 

McIntosh (2008) är decimalsystemet effektivt då det öppnar upp möjligheten att arbeta 

med stora tal likväl som små. Vid tillfällen då det berör tid, massa, längd, pengar eller 

volym, finns det ett behov för att använda eller förstå decimaltal (Häggblom, 2013). 

 

Decimalsystemet utgörs av ett positionssystem (se figur 3). Siffrornas position i ett 

positionssystem ger siffrorna ett värde, till exempel tiotal eller hundradel. I samband med 

att decimaltecknet förflyttas ett steg åt höger, blir talet tio gånger större. Ett decimaltecken 

som förflyttas ett steg åt vänster, resulterar i att talet blir tio gånger mindre. Vid tillfällen 

där decimaltecknet flyttas två steg åt antingen höger eller vänster, blir talet 100 gånger 

större eller mindre (McIntosh, 2008; Malmer, 2002). Decimaltal handlar om att förstå vad 

det hela är och delar av det hela, där decimaltal kan bestå av väldigt små delar (Häggblom, 

2013). 

 

Figur 3: Bild från: Aritmetik för lärare, Sollervall, H. (2015, s.98). 

 

3.2.2 Decimaltal i vardagen 

Tal i decimalform förekommer på olika sätt i vardagslivet. Enligt Girit och Akyuz (2016) 

förekommer decimaltal i olika sammanhang i vardagen då de ger exakta resultat när olika 

mätningar utförs. Decimaltal används till stor del när pengar är involverade, som 

exempelvis i form av bensinpriser (Caswell, 2006). Decimaltal kan även förekomma i 
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form av mätning av distans, det är 3,5 km till mataffären. Vikt involveras inom decimaltal 

som exempelvis, 3.4 kg (Rathouz, 2011). Andra mätningar kan innefatta om förståelsen 

för tid, exempelvis tider vid ett idrottsarrangemang, där det förekommer siffror som kan 

innebära tiondelar och hundradelar (McIntosh, 2008). 

 

3.3 Teoretiskt ramverk 

De teoretiska ramverk som ingår i denna studie är konkreta och abstrakta nivåer. Konkreta 

och abstrakta nivåer är en viktig del av matematikundervisningen. Heddens (1986) 

förklarar att det är problematiskt för många elever att förstå matematik i generella 

sammanhang. Det kan bero på att många elever har en svårighet att kunna se ett samband 

mellan det abstrakta och det konkreta (Heddens, 1986). Abstrakt definieras, enligt Rystedt 

och Trygg (2010), som det vi kan tänka på medan konkret är det som kan upplevas med 

alla sinnena där objektet exempelvis kan flyttas på. Ett exempel på konkret nivå är 

laborativa aktiviteter. Laborativa aktiviteter innefattar moment där eleverna arbetar 

praktiskt med olika sorters material (Rystedt & Trygg, 2010). Heddens (1986) anser att 

elever lär sig matematik genom att arbeta praktiskt. Diskussioner och samtal kring vad 

som utförts laborativt i klassrummet, kan leda till en ökad förståelse hos eleverna för det 

abstrakta inom ämnet. Laborativa aktiviteter är viktiga då de “stimulerar syn, känsel, 

hörsel, motorik och språk och utvecklar på sikt inre bilder” (Bergius, 2011, s.108). Enligt 

Heddens (1986), förekommer det två nivåer mellan konkret och abstrakt som är av vikt 

att belysa. Nivåerna Heddens nämner är semikonkret och semiabstrakt nivå (se figur 4 

nedan). Semikonkret nivå definierar Heddens (1986) som en del av en verklig händelse, 

exempelvis att använda illustrationer av en vanligt förekommande del av vardagen istället 

för att använda verkliga föremål. Semiabstrakt beskrivs som en symbolisk bild som ska 

representera ett konkret föremål, däremot behöver inte den symboliska bilden likna det 

konkreta föremålet. Ett exempel på semiabstrakt nivå är att rita upp streck som ska 

representera ett visst antal människor eller objekt (Heddens, 1986). Som kan ses i figur 4 

visar Heddens (1986) hur det ser ut mellan konkret nivå och abstrakt nivå. 

 

Figur 4: Konkret, semikonkret, semiabstrakt och abstrakt nivå. Egen illustration med inspiration från: Bridging the 

gap between concrete and the abstract av Heddens, J. (1986, s.14). 
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3.4 Sammanfattning 

Bråk är ett begrepp som beskriver en viss mängd eller antalet andelar. Begreppen täljare 

och nämnare är en del av bråk samt uttrycken egentliga och oegentliga bråk. Täljare är 

det tal som befinner sig ovanför bråkstrecket och nämnare är det tal som befinner sig 

under bråkstrecket. Uttrycket egentliga bråk innebär att täljaren innefattar ett mindre tal 

är nämnaren. Oegentliga bråk innebär att täljaren består av ett tal som är lika stort som 

nämnaren eller större än den. Egentliga och oegentliga bråk kan även definieras som 

allmänna bråk. Bråktal i blandad form uppstår när talet är blandat med heltal och tal i 

bråkform, exempelvis 3 1/3 . Rationella tal innefattar alla tal som kan skrivas som ett 

bråktal, exempelvis 5/1. Naturliga tal innefattar alla positiva heltal som sträcker sig från 

noll till oändlighet. Stambråk involverar alla bråktal som har täljaren ett. En areamodell 

förekommer när vi delar något från det hela och antalsmodell innefattar att räkna antalet 

från det hela. Bråktal kan till exempel förekomma i vardagen när man ska dela en pizza 

på flera personer eller vid hantering av recept. 

 

Det decimala talsystemet har basen tio och består av tio siffror från noll till nio. 

Decimalsystemet utgörs av ett positionssystem, vilket bidrar med information om olika 

siffrors värde. Beroende på siffrornas position, kan det avgöras olika positioner från 

tiondelar till tusendelar, men även ännu mindre delar. I samband med att decimaltecknet 

förflyttas ett steg åt höger, blir talet tio gånger större. Ett decimaltecken som förflyttas ett 

steg åt vänster, resulterar i att talet blir tio gånger mindre. Decimaltal markeras i vissa 

sammanhang av ett decimaltecken eller en punkt. Decimaltal förekommer bland annat 

vid tidtagning vid ett idrottsarrangemang men även vid bensinpriser där det kan stå 14.95 

kr. 

 

Studiens teoretiska ramverk, abstrakta och konkreta nivåer är betydelsefullt i 

matematikundervisningen för elever eftersom det bland annat kan stimulera deras hörsel, 

känsel och syn. Abstrakt innefattar det vi kan tänka på medan konkret innebär de material 

vi kan använda sinnena till exempelvis flytta på ett objekt. Heddens (1986) förklarar att 

mellan konkret och abstrakt finns det två nivåer, semikonkret och semiabstrakt. 

Semikonkret nivå avser en avbildande illustration av ett konkret objekt och semiabstrakt 

nivå avser en icke-avbildande illustration av det konkreta objektet medan den abstrakta 

nivån avser en abstrakt symbol. 



  
 

11 

4 Metod 
I detta avsnitt behandlas studiens tillvägagångssätt. Rubriker som framkommer är val av 

metod, metod för datainsamling samt de etiska riktlinjer som övervägts inför denna 

studien. Avslutningsvis presenteras en analysmetod, där det beskrivs hur artiklarna som 

ingår i denna studie valdes ut och analyserats. 

 

4.1 Val av metod 

Metoden för denna studie är systematisk litteraturstudie. En systematisk litteraturstudie 

definieras, enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013), som en studie som 

fokuserar på att analysera tillgängliga studier som finns inom det valda ämnet. En 

systematisk litteraturstudie är främst tillämpad för att pröva olika hypoteser (Eriksson 

Barajas m.fl, 2013). Ett kriterium för att en systematisk litteraturstudie ska kunna 

genomföras är att tillgången till många studier av bra kvalitet är tillräcklig. En tydlig 

sökstrategi och ett sökschema är ytterligare två kriterier för att en studie ska räknas som 

en systematisk litteraturstudie (Eriksson Barajas m.fl, 2013). Tillvägagångsättet för denna 

studie är därför att utifrån litteraturen från sökschemat och nominerat urval (se bilaga A 

och B) undersöka likheter och skillnader i undervisning av bråktal och decimaltal samt 

att undersöka vad som kan underlätta inlärningen av dessa begrepp för elever i 

mellanstadiet. 

 

4.2 Metod för datainsamling 

I samstämmighet med Eriksson Barajas m.fl (2013) kriterier för en systematisk 

litteraturstudie har datan samlats in och resultaten analyserats kritiskt. De databaser som 

har använts är ERIC, SwePub och Libris. Genom att använda fler än en databas gav det 

större möjlighet att få fram relevanta data till studien. Databasen ERIC användes mer 

flitigt i studien, eftersom den ansågs vara enklare att använda sig av samt att få fram 

relevanta resultat på. 

 

4.2.1 Sökmetod och sökord 

Eriksson Barajas m.fl (2013) förklarar att en vanlig sökmetod när systematiska 

litteraturstudier utförs, är att använda sig av ord som använts i frågeställningen och på 
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så vis få fram relevant information till sin studie. Så har det också varit i den här 

studien. Sökningarna har gjort på engelska för att få fram fler relevanta sökresultat. 

 Sökorden har i huvudsak bestått av begreppen bråktal (fractions) och decimaltal 

(decimals) i syfte att få fram resultat om dessa begrepp. Begreppen har kopplats ihop 

med ett flertal andra sökord (matematik mathematics, lärandemetoder teaching methods, 

utveckla develop, förstå understand, missförstånd misconceptions, förhållande 

relationship) i avsikt att utöka möjligheterna att få fram relevanta källor till studien. 

I sökningarna har ovanstående begrepp har sammankopplats med så kallade ”booleska 

operatorer” som syftar till att öka chansen till fler exakta sökträffar. I sökningarna har de 

booleska operatorerna AND samt asterisk (*) använts. AND syftar till att begränsa 

sökningarna och tecknet asterisk används i syfte att få fram fler alternativ till sökordet 

som använts i fråga (Eriksson Barajas m.fl, 2013, 81). 

 

I alla databassökningar har avgränsningar använts. Detta för att säkerställa ett relevant 

underlag av litteratur till studien samt för att underlätta urvalet av sökresultaten. En 

övergripande avgränsning på litteraturen som valdes till studien var att den skulle vara 

“peer-reviewed” som innebär att artikeln granskats kritiskt av oberoende ”experter” 

(Eriksson Barajas m.fl, 2013, s.70). Andra avgränsningar på litteraturen har varit 

årtalsbegränsning samt tillgängligheten av artikeln i fulltext. Detta för att litteraturen 

skulle vara lättillgänglig samt mer relevant i enighet med studiens syfte. Ovanstående 

avgränsningar har använts på olika sätt i sökningar och inte alltid tillsammans. Detta 

eftersom det var angeläget att få fram flera olika sökresultat och det var nödvändigt att 

testa vad som fungerade i olika sammanhang. 

 

I enighet med sökschemat (se bilaga A) utfördes första sökningen med sökord bestående 

av mathematics education och fractions. Dessa sökord användes i syfte att få fram 

vetenskapliga artiklar angående matematikundervisning och bråktal. Den första 

sökningen gav inga relevanta resultat och sökorden ändrades därför om. De sökningar 

som bestod av sökorden som beskrevs ovan, genomfördes sett till studiens syfte och 

frågeställningar. När mer precisa sökord kombinerades med booleska operatorer samt 

avgränsningar framkom det ett flertal relevanta resultat till studien. 

 

Sökord beträffande likheter och skillnader av bråk-och decimaltal bestod främst av 

relationship eller connections. Dessa sökord användes för att ta reda på relationen mellan 
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bråktal och decimaltal i syfte att undersöka vilka likheter och skillnader som kan uppstå 

i undervisning av dessa två. Sökord inom studiens andra frågeställning som innefattade 

elevers inlärning av bråk-och decimaltal, bestod främst av develop och understand då det 

är angeläget att ta reda på hur elever lär sig på bästa sätt när det kommer till ett 

problematiskt område inom matematiken. 

 

4.2.2 Manuellt urval 

I samband med de databassökningar som utförts, användes de avgränsningar som 

beskrevs ovan. Det framkom en del artiklar som eventuellt kunde tillföra relevans till 

studien och i dessa fall lästes artikeln genom mer noggrant för att sedan antingen bli 

invald i studien eller inte. Artiklar som inte berörde bråktal och decimaltal valdes bort, 

då de saknade relevant underlag till studien. Det framkom tidigt i sökningsprocessen att 

det var enklare att få fram relevanta resultat för begreppet bråktal än för begreppet 

decimaltal. Det blev därför nödvändigt att ändra om sökorden i syfte att få fram mer 

precisa och fler relevanta sökresultat till studien. Majoriteten av de artiklar som blivit 

invalda i studien, har sitt ursprung utanför Sverige men kunde ändå bidra med ett 

underlag sett till studiens syfte och frågeställningar. 

 

I urvalet av artiklar till studien, ansågs det vara betydelsefullt att artiklarna på något sätt 

innefattade huvudbegreppen: bråktal och decimaltal. I första hand genomfördes 

sökningar inom begreppet bråktal och det eftersträvades forskning som kunde bidra med 

en definition av begreppet samt vardagsrelaterade situationer inom detta begrepp. Inom 

det andra begreppet decimaltal eftersträvades liknande forskning som bråktal för att på 

så vis kunna genomföra en analys av skillnader mellan begreppen. I andra hand 

eftersträvades forskning som kunde bidra med underlag sett till studiens syfte och 

frågeställningar, det vill säga likheter och skillnader samt elevers inlärning av bråk-och 

decimaltal. 

 
4.2.3 Sammanfattning av urval 

Databassökningarna resulterade i ett urval av 14 vetenskapliga artiklar. Ytterligare fem 

artiklar lades till som nominerat urval i syfte att bredda underlaget till studien. Nominerat 

urval förklaras mer utförligt under nästa rubrik, ”Övrig litteratur i studien”. 
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4.3 Övrig litteratur i studien 

I studien förekommer även litteratur som tillkommit utanför litteratursökningarna. Denna 

litteratur framkom ur andra uppsatser eller andra källor. Sådan litteratur kallas, enligt 

Eriksson Barajas m.fl (2013), nominerat urval. Litteratur under nominerat urval som 

förekommer i denna studie är Baştürk (2016), Holmqvist Olander & Nyberg (2014), 

Morge (2011), Moody (2011) samt Sweeney & Quinn (2000). Benämnd litteratur 

förekommer i studien då den anses som relevant sett till studiens syfte och 

frågeställningar. 

 

4.4 Etiska riktlinjer 

Då denna studie byggs upp på tidigare forskning ska det klart framgå vad som har skrivits 

från tidigare forskning och vad som är hämtat och tolkats av de som använder sig av 

litteraturen, då plagiat är en viktig aspekt att tänka på för arbetets gång samt slutprodukten 

(Gustafsson, Hermerén & Pettersson, 2017). För att inte använda sig av undermålig 

forskningsetik är det betydelsefullt att använda de frågeställningar som arbetet utgår ifrån 

och använda de valda metoderna på ett korrekt sätt (Gustafsson m.fl, 2017). Då denna 

studie utförts via internet, ska den, enligt Denscombe (2009), anpassa sig efter samma 

etiska riktlinjer som om studien hade innefattat observationer eller intervjuer. I denna 

studie har sökorden i databassökningarna valts främst från syftet och frågeställningarna 

för att säkersställa att litteraturen som framkommer är i enighet med studien. En viktig 

aspekt i denna studie är att källorna varit peer-reviewed samt publicerad i vetenskaplig 

tidskrift. Detta är även något som Eriksson Barajas m.fl (2013) betonar som en viktig del 

av en systematisk litteraturstudie. 

 

4.5 Analysmetod 

Inledningsvis utfördes sökningar enligt sökschemat (se bilaga A) och efter sökmetoderna 

som beskrevs ovan. Sökresultaten gav en del resultat som potentiellt kunde vara relevant 

för studien. För att kunna använda litteraturen som kom fram genom sökningarna, var det 

betydelsefullt att artikelns abstrakt innehöll relevant information om antingen bråktal eller 

decimaltal som berörde studien. Artiklarnas abstrakt studerades och i de fall artikeln 

innehöll intressanta detaljer om studiens område, studerades artikeln mer ingående. 

Artikeln valdes in i studien om den kunde bidra med information som var behjälplig till 

att besvara studiens syfte och frågeställningar. Artiklarnas centrala delar undersöktes och 

sammanfattades i en tabell (se tabell 1) för att sedan inkluderas i studien. 



  
 

15 

5 Resultat & analys 
Under detta avsnitt presenteras studiens resultat och analys. Inledningsvis presenteras en 

analys av de artiklar som denna studie är uppbyggd på. Därefter presenteras studiens 

resultat utefter analysen. Avslutningsvis redovisas bråktal och decimaltalens koppling till 

studiens teoretiska ramverk och vilken betydelse den utgör för elevers inlärning av bråktal 

och decimaltal. 

Bråktal Decimaltal Bråktal & decimaltal 

Vardagsnära situationer: Bakning. Dela 

in i lika stora delar - Baştürk (2016). 

Vardagsnära situationer: Olika mätningar – 

pengar, mätningar, bensinpriser - Caswell 

(2006). 

Storleksordna bråktal och 

decimaltal – Kainulainen 

m.fl (2017). 

Vardagsnära situationer: recept - 

Brinker (1998). 

Värdet av ett decimaltal på en tallinje – 

Girit & Akyuz (2016). 

Samband mellan bråktal 

och decimaltal - Sweeney 

& Quinn (2000). 

Vardagsnära situationer: Pizza - 

Caswell (2007). 

Mätningar av vardagliga objekt - Moody 

(2011). 

Tallinje bråktal och 

decimaltal – Wong 

(2013). 

Storleksordna bråktal, störst till minst - 

Gabriel m.fl. 

Vardagsnära situationer: mätningar – vikt 

och volym. Tallinje - Pramudiani m.fl 

(2011). 

Markera bråktal och 

decimaltal på en tallinje –

– Pagni (2004). 

Hela och halvor i relation till bråktal - 

Holmqvist Olander & Nyberg (2014). 

Vardagsnära situationer: mätningar – vikt, 

volym, distans - Rathouz (2011). 

Storleksordna bråktal – störst till minst 

- Jordan m.fl (2013). 

Tallinjen, Decimaltal - Thompson & 

Walker (1996). 

Markera antalet objekt i bråktal - 

Kullberg & Runesson (2013). 

Vardagsnära situationer: pizza, godis - 

Morge (2011). 

Bråktal som innehar samma värde, trots 

olika utseenden - Ploger & Rooney 

(2015). 

Tabell 1 – Centrala delar ur litteraturen 

 

I tabell 1 ovan, har de centrala delarna ur de valda artiklarna sammanfattats. Tabellen har 

delats in i tre kolumner, en som representerar artiklar om bråktal, en som representerar 

artiklar om decimaltal samt en kolumn som representerar artiklar om både bråktal och 
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decimaltal. I syfte att dela in de centrala delarna i det som är lika för bråk- och decimaltal 

samt det som skiljer dessa åt har markeringar med olika färger applicerats. Den orangea 

färgmarkeringen innefattar de artiklar som diskuterar vardagsnära situationer, den gröna 

färgmarkeringen innefattar storleksordning av bråktal och decimaltal och den blå 

färgmarkeringen innefattar de artiklar som nämner tallinjen. Det förekommer även 

artiklar som inte ingår i ett särskilt tema, utan belyser andra delar av bråktal eller 

decimaltal som anses betydelsefulla för elevers inlärning. Dessa har röd färgmarkering. 

Under varje rubrik i denna analys, presenteras de artiklar vars centrala delar kan kopplas 

till bråktal och decimaltal och vilken koppling de har till studiens teoretiska ramverk. 

 

5.1 Bråktal 

Under denna rubrik, presenteras artiklar om bråktalsundervisning. Artiklarna kommer 

presenteras med hjälp av de centrala delarna som sammanfattats i tabell 1 samt en 

presentation om kopplingen till studiens teoretiska ramverk. 

  

5.1.1 Vardagsnära situationer 

Vardagsnära situationer kan utgöras och användas på flera olika sätt i 

bråktalsundervisningen. Enligt Baştürk (2016) kan vardagsnära situationer kopplas till att 

dela en tårta eller ett äpple och han förespråkar användningen av tårtan då den är enklast 

att använda sig av i undervisningen i kombination med laborativt material. Brinker (1998) 

däremot, diskuterar recept som en del av vardagliga händelser som ska vara något som 

eleverna kan utgöra en vardaglig koppling till. Brinker (1998) menar att recept är en sådan 

pass vanlig vardaglig situation som därför är en nyttig koppling som lärare och elever kan 

göra till matematikundervisningen. En uppgift som Brinker (1998) nämner som också är 

kopplad till bråktal och recept, är att eleverna skulle utöka receptet till fler personer och 

på så vis utöka sin förståelse om bråktal och recept. Caswell (2007) och Morge (2011) 

diskuterar den laborativa aktiviteten att dela en pizza i olika storlekar, då båda författarna 

anser att pizza är något som eleverna kan knyta vardagliga händelser till och på så vis 

utöka sina kunskaper inom bråktal på ett enklare sätt. Morge (2011) hävdar att det är 

betydelsefullt för elever att ta in vardagsnära situationer i undervisningen, då det kan 

underlätta inlärningen av bråktal. Detta eftersom elever blir mer uppmärksamma på vad 

uppgiften går ut på om de själva kan utgöra en koppling till matematikuppgiften och 

skapar därför mer motivation till uppgiften. Caswell (2007) förespråkar att använda 

PlayDough-lera i undervisningen för att underlätta elevers förståelse kring olika storlekar 

av objekt. PlayDough-leran kan underlätta inlärningen eftersom den kan användas till att 
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dela en pizza på och på så vis få en större förståelse över hur stora olika bråktal kan se ut 

(Caswell, 2007). En koppling till studiens teoretiska ramverk, den konkreta nivån, kan 

ses i dessa artiklar då artiklarna främst nämner laborativa aktiviteter i form av att dela upp 

föremål i olika storlekar i kombination med en koppling till vardagsnära situationer. 

 

5.1.2 Storleksordning av bråktal 

Gabriel, Coché, Szucs, Carette, Rey och Content (2012) samt Jordan m.fl (2013) 

diskuterar fördelar med att storleksordna bråktal från störst till minst. De hävdar att 

elevernas kunskaper om bråktal ökar, när de får en möjlighet att jämföra och 

storleksordna bråktal i olika storlekar. Enligt Gabriel m.fl (2012) och Jordan m.fl (2013) 

ska elever i mellanstadiet ha kännedom om storleksordning och en tolkning av detta är 

det är en betydelsefull del av bråktalsundervisningen. Gabriel m.fl (2012) förespråkar att 

använda sig av en kortlek och andra laborativa aktiviteter i undervisningen eftersom det 

utökar elevernas förståelse om olika bråktal och de får då en möjlighet att storleksordna 

och jämföra bråktal. En koppling till studiens teoretiska ramverk kan utgöras till detta 

tema, då konkret material är en del av konkreta och abstrakta nivåer enligt Heddens 

(1986). 

 

5.1.3 Artiklar med övrigt innehåll 

I tabell 1, förekommer det artiklar som är markerade med röd färg, vilket innebär att 

artiklarna inte stämde överens med ett specifikt tema. Dessa artiklar innefattar ändå 

betydelsefulla kopplingar till bråktal. Holmqvist Olander och Nyberg (2014) anser att 

begreppen hälften och dubbelt är ett problematiskt område för ett flertal elever. Enligt 

Holmqvist Olander och Nyberg (2014) har begreppen hälften och dubbelt en koppling till 

bråktal, då även dem anses vara begrepp som är problematiskt för elever att utgöra en 

förståelse för. Författarna förespråkar att använda sig av figurer som är skuggade till 

hälften eller till dubbelt så mycket som en annan figur eftersom det är en metod som kan 

leda till ökad förståelse för olika bråktal genom att bidra med en möjlighet för elever att 

jämföra olika storlekar på bråktal. 

 

Enligt Kullberg & Runesson (2013) förekommer det svårigheter bland elever när de ska 

hantera olika bråktal. Exempelvis, ett bråktal som 2/3 av 6 är mer problematiskt för elever 

än 1/3 av 6. Kullberg & Runesson (2013) hävdar att orsaken till detta, tros vara att 

konstellationen 2/3 av 6 ser annorlunda ut jämfört med 1/3 av 6 och orsakar därför 
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problem för elever att förstå. För att bearbeta en sådan svårighet, anser författarna att en 

noggrann genomgång av begreppet bråktal är den bästa lösningen. 

 

Ploger & Rooney (2015) diskuterar hur utseendet på olika bråktal kan variera, trots att de 

kan innefatta samma värde eller andel. Enligt Ploger & Rooney (2015) bör man 

introducera sådana bråktal med en halv i syfte att elevers förståelse för olika bråktal ska 

börja på en lättare nivå. Författarna anser även att man ska arbeta sig uppåt till mer 

avancerande bråktal när eleverna är redo för det. 

 

Alla artiklar inom detta tema kan utgöra en koppling till studiens teoretiska ramverk. 

Heddens (1986) beskrivningar angående de nivåer mellan abstrakt och konkret är det som 

dessa artiklar kan kopplas till, då de förespråkar användande av bilder vilka kan vara både 

semikonkreta och semiabstrakta. 

 

5.2 Decimaltal 

Under denna rubrik redovisas artiklar om decimaltal. Som inom temat bråktal, kommer 

nedanstående artiklarna beskrivas med hjälp av de centrala delarna som sammanfattats i 

tabell 1 samt vilken koppling det finns till studiens teoretiska ramverk. 

 

5.2.1 Vardagsnära situationer 

Enligt Pramudiani, Zulkardi, Hartono och Van Amerom (2011) och Rathouz (2011) är 

vardagsnära situationer inom decimaltal en meningsfull och viktig del då det kan leda till 

att elever får en annan uppfattning av decimaltal. Pramudiani m. fl (2011) förespråkar 

användningen av att mäta olika sorters vikt och volym, eftersom det kan leda till ökade 

kunskaper inom decimaltal eftersom att det kan bidra med varierade matematikuppgifter. 

Decimaltal i vardagsnära situationer presenteras ofta i form av material som pengar, 

mätningar eller värden i form av bensinpriser. Att använda sig av detta i undervisningen 

kan leda till ökade kunskaper inom decimaltal (Caswell, 2006). Moody (2011) hävdar att 

elever lär sig mer om decimaltal ifall de får använda sig av laborativt material, då det kan 

användas till att mäta vardagliga objekt. Moody (2011) anser att materialet decipipes, som 

består av sugrör i olika längder, är något som kan utöka elevers kunskaper om decimaltal. 

Detta eftersom de olika längderna på sugrören representerar olika tal och eleverna får på 

så vis jämföra dessa och använda dessa till att mäta olika vardagliga objekt. Den konkreta 

nivån inom studiens teoretiska ramverk, utgör en koppling till ovanstående artiklar. Detta 
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eftersom den konkreta nivån förespråkar användningen av laborativa aktiviteter där 

eleven är aktiv i klassrummet. 

 

5.2.2 Tallinjen 

En tallinje består av en linje som kan användas till att markera ut siffror för att exempelvis 

mäta avstånd eller jämföra värdet mellan olika tal. Att använda sig av en tallinje i 

matematikundervisningen inom decimaltal, kan leda till att elever befäster kunskaperna 

om decimaltal på ett enklare sätt (Girit & Akyuz, 2016; Thompson & Walker, 1996). 

Pramudiani m.fl (2011) hävdar att mätning med hjälp av vikt och volym, är en ledande 

laborativ aktivitet eftersom det främjar elevers lust att lära sig mer och vilja använda 

tallinjen i fler sammanhang inom matematiken. Tallinjen ska hjälpa elever förstå hur 

placeringen av olika decimaltal kan se ut och på så vis öka förståelsen för decimaltalens 

olika värden (Pramudiani m.fl, 2011). Den semiabstrakta nivån inom den teoretiska 

ramen för denna studie, kan kopplas till ovanstående artiklar då den semiabstrakta nivån 

förespråkar exempelvis tallinjen som ett nyttigt och viktigt material i 

matematikundervisningen. 

 

5.3 Bråktal och decimaltal 

I den tredje kolumnen i tabell 1, sammanfattas de centrala delarna ur de artiklar som 

diskuterar teman som har en anknytning till både bråktal och decimaltal. I detta avsnitt 

redovisas de artiklar samt vilken koppling de har till studiens teoretiska ramverk. 

 

5.3.1 Tallinjen 

I denna studie förekommer det tre artiklar som förespråkar tallinjen i samband med både 

bråktal och decimaltalundervisningen. Wong (2013) och Pagni (2004) förespråkar 

tallinjen som en betydelsefull del av både bråktal- och decimaltalsundervisningen. Wong 

(2013) och Pagni (2004) diskuterar hur betydelsefullt det är för elever att ha god 

kännedom om tallinjen och dess innebörd, eftersom det kan leda till att elever 

upprätthåller sin kännedom om bråktal och decimaltal på ett enklare sätt. Detta eftersom 

tallinjen erbjuder kunskap om hur olika bråktal och decimaltal kan se ut på olika sätt. 

Pagni (2004) hävdar att det blir enklare för elever om det skrivs ut både bråktal och 

decimaltal på tallinjen, så elever kan se sambandet enklare och på så vis jämföra bråktal 

och decimaltal. Kainulainen m.fl (2017) förespråkar användningen av en tallinje i 

undervisningen, för att underlätta elevers kunskaper och inlärning av bråktal och 

decimaltal. Elevers kunskaper inom bråktal och decimaltal i kombination med tallinjen 
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kan öka, enligt Kainulainen m.fl (2017) genom att få en möjlighet att jämföra bråktal och 

decimaltal och på så vis få en insikt i hur sambandet mellan dessa kan se ut. Tallinjen är 

ett exempel på den semiabstrakt nivå som är en betydelsefull del av 

matematikundervisningen och kan på så vis utgöra en koppling till studiens teoretiska 

ramverk. 

 

5.3.2 Storleksordning 

Att storleksordna bråktal och decimaltal är enligt Kainulainen m.fl (2017) en 

betydelsefull del av matematikundervisningen. Kainulainen m.fl (2017) hävdar att 

jämföra och storleksordna bråktal och decimaltal ger elever mer kunskaper om bråktal 

och decimaltal eftersom de kan få en tydligare bild över hur olika bråk-och decimaltal 

kan se ut. Storleksordning är en del av den abstrakta nivån som Heddens (1986) diskuterar 

och på så vis kan denna artikel utgöra en koppling till studiens teoretiska ramverk. 

 

5.3.3 Artikel med övrigt innehåll 

Att ha kännedom om sambandet mellan bråktal och decimaltal har sina fördelar, enligt 

Sweeney och Quinn (2000). De förespråkar kännedom om sambandet mellan bråktal och 

decimaltal då det annars kan leda till att svårigheter inom bråktal och decimaltal 

uppkommer. En uppgift vars syfte är att underlätta elevers inlärning och förståelse av 

sambandet mellan bråktal och decimaltal är, enligt Sweeney och Quinn, att visa upp en 

cirkel som är skuggad till hälften. Elevernas uppgift var då att på olika sätt förklara hur 

mycket cirkeln är skuggad. Denna artikeln kan kopplas till studiens teoretiska ramverk 

närmare bestämt semiabstrakta och semikonkreta nivåer, då figurer som cirklar diskuteras 

i artikeln. Semiabstrakta och semikonkreta nivåer kan utgöra en koppling till studiens 

teoretiska ramverk, då dessa nivåer bland annat innebär att använda sig av ritade figurer 

i undervisningen. 

 

5.4 Likheter mellan bråktal och decimaltal 

I en av studiens frågeställningar, framgick det att studien skulle undersöka likheter och 

skillnader mellan bråktal och decimaltal. I detta avsnitt presenteras de aspekter som 

framkommer ur de valda artiklar och som utgör ett samband mellan bråktal och 

decimaltal. I tabell 2 (se nedan) utnämns ett flertal aspekter som binder ihop bråktal och 

decimaltal. Aspekter som är meningsfulla och som representerar bråktal respektive 

decimaltal har sammanfattats i en matris nedan och markerats med ett kryss. 
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Decimaltal 
         ↓ 

Bråktal      
    → 

 Vardagsnära 

situationer 

Tallinjen Storleksordning 

Vardagsnära 

situationer  

        X   

Tallinjen          X  

Storleksordning              X 

Tabell 2 – Samband mellan bråktal och decimaltal utifrån valda artiklar. 

 

De valda artiklarna som utgör betydelsefulla delar av denna studie, nämner ett flertal 

aspekter som utgör ett samband mellan bråktal och decimaltal. Dessa har placerats i en 

matris som syns i tabell 2. Utifrån matrisen ovan går det att utläsa att både bråktal och 

decimaltal kan knytas ihop med hjälp av vardagsnära situationer, tallinjen samt 

storleksordning.  

 

Vardagsnära situationer är en del av resultatet som förekommer inom både bråktal och 

decimaltal. Vardagsnära situationer nämns som en viktig del av 

matematikundervisningen, eftersom det kan upprätthålla en trygghet hos eleverna om de 

får använda föremål som de kan koppla sin personliga vardag till. I artiklarna beskrivs 

vardagsnära situationer som något som kan leda till en tydligare och klarare förståelse för 

olika begrepp och samband som bråktal och decimaltal. Detta eftersom elever får en större 

förståelse för olika matematiska begrepp om de själva kan utgöra en koppling till deras 

personliga vardag. Vardagsnära situationer kan kopplas in i undervisningen på olika sätt 

och flera av artiklarna förespråkar att kombinera vardagsnära situationer ihop med 

laborativt material. Det förespråkas både material i form av PlayDough-lera och material 

i form av sugrör, ”Decipipes”, i syfte att underlätta och öka elevers förståelse för bråktal 

och decimaltal. 
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Tallinjen utgör en koppling inom bråktal och decimaltal, genom att de nämns i flertalet 

av artiklarna. Det betonas att tallinjen är ett betydelsefullt redskap att använda sig av inom 

bråktal- och decimaltalsundervisningen, då den kan upprätthålla och underlätta elevers 

inlärning och förståelse för bråktal och decimaltal. I artiklarna beskrivs tallinjen som ett 

redskap som anses vara av vikt att använda sig av vid storleksordning och jämförelse av 

olika bråk-och decimaltal. Det betonas även att tallinjen kan användas till att förstå 

sambandet mellan bråktal och decimaltal genom att exempelvis placera ut bråktal över 

linjen och decimaltal under linjen och sedan jämföra och på så vis förstå sambandet på 

ett enklare sätt. 

 

Storleksordning nämns kontinuerligt i artiklarna om både bråktal och decimaltal. Ett 

flertal av författarna beskriver storleksordning som en väsentlig del av bråktal-och 

decimaltalsundervisningen eftersom elever kan på så vis upprätthålla en god kännedom 

om olika sorters bråktal och decimaltal och kan lättare jämföra och avgöra vilket tal som 

är störst eller minst. Storleksordning nämns även som något som kan kombineras 

tillsammans med olika sorters material som tallinjen. Storleksordning kombinerat med 

tallinjen anses vara behjälpligt eftersom detta ska underlätta förståelsen hur olika bråk-

och decimaltal kan se ut. 

 

Ovanstående aspekter nämns kontinuerligt i alla artiklar som denna studie byggts upp på. 

När artiklarna sammanfattades, förekom vardagsnära situationer, tallinjen och 

storleksordning antingen inom bråktal och decimaltal eller framkom det på ett gemensamt 

sätt där aspekterna relaterade till både bråktal och decimaltal (se tabell 1).  

 

5.5 Skillnader mellan bråktal och decimaltal 

Artiklarna som var betydelsefulla för denna studie, delades in i olika teman som beskrevs 

ovan. Vissa aspekter framkom som en betydelsefull del som kunde skapa ett samband 

mellan bråktal och decimaltal. Efter att en analys av artiklarna utförts, framgick det att 

det inte förekommer särskilt stora skillnader i undervisning av bråktal och decimaltal. 

Som kan synas ovan, finns det aspekter som knyter bråktal och decimaltal samman. 

Utifrån sammanfattningen av artiklarna, framkom det inte bara samband mellan bråktal 

och decimaltal, utan även en skillnad mellan begreppen. Valet av vardagsnära situationer 

skiljer sig från bråktal till decimaltal. Artiklarna som diskuterar vardagsnära situationer 

inom bråktal, berör främst kopplingen till mat, exempelvis pizza och godis. När 
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motsvarande aspekt diskuteras inom decimaltal, berörs främst kopplingen till mätningar 

inom vikt och volym samt bensinpriser. Utifrån sammanfattningen av artiklarna, 

framkommer ingen skiljaktighet inom aspekterna tallinjen och storleksordning. 

 

5.6 Bråktal och decimaltal kopplat till teoretiskt ramverk 

I bakgrunden beskrevs studiens teoretiska ramverk, vilket var konkreta och abstrakta 

nivåer. Det teoretiska ramverket beskrevs främst utifrån Heddens (1986) nivåer mellan 

konkret och abstrakt – semikonkret och semiabstrakt. Dessa nivåer kopplas till bråktal 

och decimaltal via sådant som avgetts i de invalda artiklarna. 

 

Nivåerna konkret, semikonkret, semiabstrakt och abstrakt som Heddens (1986) belyser 

kan utgöra en koppling till begreppen bråktal och decimaltal. Den konkreta nivån inom 

bråktal kan kopplas ihop med genom att använda en riktig pizza eller godisbit som kan 

kännas igen från en vardagsnära situation. Semikonkret nivå kan representeras genom att 

visa eleverna en illustration på pizza eller godis, semiabstrakt nivå genom att använda sig 

av figurer som cirklar eller rektanglar och abstrakt nivå genom att låta eleverna använda 

sig av siffror som en hjälp vid inlärningen av bråktal. Heddens (1986) nivåer kan utgöra 

en koppling till decimaltal. Utifrån det som framkommit ur litteraturen utgörs nivåerna 

för decimaltal på ett annat sätt än för bråktal. Konkret nivå inom decimaltal kan kopplas 

ihop med att använda sig av mätningar i form av vikt och volym i klassrummet. 

Semikonkret nivå representeras genom att visa illustrationer på verklighetsbaserade 

föremål som har en förbindelse till verklighetsbaserade föremål som ska exempelvis 

mätas. Semiabstrakt nivå kan kopplas ihop med figurer som cirklar som är skuggade till 

en viss del och eleverna ska fundera hur stor del av cirkeln som är skuggad genom att 

använda sig av decimaltal. Semiabstrakt nivå kan även kopplas ihop med material som 

tallinjen. Abstrakt nivå kan kopplas ihop med enbart vanliga siffror. 

 

Att använda sig av konkreta och abstrakta nivåer i matematikundervisningen kan leda till 

att elever känner sig mer bekväma och trygga när de till exempel ska hantera bråktal 

(Gabriel m.fl., 2012). Gabriel m.fl (2012) hävdar att konkreta och abstrakta nivåer kan 

medföra att elever blir mer engagerade och känner mer lust till att lära sig mer om bråktal 

och decimaltal. Likaså Wong (2013) anser att konkreta och abstrakta nivåer är en central 

del när elever ska handskas med bråktal och decimaltal, då problematik inom ämnet 

matematik kan tillkomma framöver i livet. 
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Artiklarna som utgör en del av denna litteraturstudie, framkommer inget specifikt om hur 

elever lyckas gå från en konkret nivå till en abstrakt nivå. En tolkning av detta, kan vara 

att nivåerna fortfarande är en okänd del av matematikundervisningen och behöver 

integreras mer i undervisningen. I flera av artiklarna som förekommer i denna studie, 

framkommer det dock information om hur elever lyckas gå från bråktal till decimaltal. 

Girit och Akyuz (2016) diskuterar, att flera elever själva valde att konvertera ett 

decimaltal till bråktal innan de löste en uppgift vars syfte var att avgöra ett tals värde i en 

tallinje. Orsaken till detta anses vara, enligt Girit och Akyuz (2016), att eleverna kände 

att de hade bättre kunskaper om bråktal än decimaltal. 
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6 Diskussion 
I denna avslutande del, diskuteras studien i syfte att knyta ihop de olika delarna som 

framkommit i studien. Inledningsvis redovisas en resultatdiskussion, vilken är uppdelad 

i två rubriker efter studiens frågeställningar. Inom dessa rubriker diskuteras även 

resultatet i koppling till studiens teoretiska ramverk. Därefter presenteras en 

metoddiskussion där studiens tillvägagångssätt diskuteras. Avslutningsvis redovisas 

förslag för framtida forskning inom samma område. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka likheter och skillnader i undervisning av bråktal och 

decimaltal, samt hur inlärningen kan underlättas för elever i mellanstadiet. Likheter och 

skillnader mellan bråktal och decimaltal, har ansetts vara oklart och komplicerat att 

hantera för många elever. I kombination med att granska likheter och skillnader mellan 

bråktal och decimaltal, valdes det även att undersöka vad som vanligen anses som ett 

missförstånd vid hantering av dessa begrepp samt vad som kan underlätta inlärningen och 

förståelsen för elever i mellanstadiet. I resultatavsnittet delades de valda artiklarna in i ett 

flertal olika teman som baserades på artiklarnas centrala innehåll. 

 

6.1.1 Likheter och skillnader mellan bråktal och decimaltal 

Utifrån tabell 1 och 2 i resultatavsnittet, framkommer ett flertal aspekter som utgör ett 

samband mellan undervisning av begreppen bråktal och decimaltal. Vardagsnära 

situationer, tallinjen samt storleksordning är de tre aspekter som framkommit främst i 

artiklarna och är även de aspekter som knyter bråktal och decimaltal ihop. Vardagsnära 

situationer förekommer i många av de invalda artiklarna. Detta eftersom det framkommer 

olika möjligheter att knyta vardagsnära situationer både till bråktal som till decimaltal ett 

eller annat sätt. Vardagsnära situationer är dock en skillnad mellan bråktal och decimaltal, 

genom hur det framställs på olika sätt i bråktal och decimaltal. Bråktal och vardagsnära 

situationer kopplas ihop genom att representera pizza eller godis, då det är en vardaglig 

händelse som ett flertal elever kan skapa en koppling till. Decimaltal och vardagsnära 

situationer kopplas ihop med hjälp av olika sorters mätningar, såsom vikt och volym. 

 

Ett flertal intressanta iakttagelser har uppkommit vid analyseringen av artiklarna. 

Aspekterna vardagsnära situationer och storleksordning förekommer i artiklarna om 

bråktal men inte tallinjen. I artiklarna om decimaltal förekom aspekterna vardagsnära 

situationer och tallinjen förekom men inte storleksordning. En intressant iakttagelse är att 
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de aspekter som inte förekommer enskilt i kolumnerna bråktal och decimaltal, 

förekommer under kolumnen bråktal och decimaltal. En slutsats av detta kan vara att det 

finns en möjlighet att kombinera dessa i undervisningen om både bråktal och decimaltal. 

Vardagsnära situationer är det som förekommer inom både bråktal och decimaltal. En 

tolkning av detta kan vara att vardagsnära situationer är något som förekommer ofta i 

klassrummet och som klassas som något som underlättar elevers förståelse och inlärning 

av bråktal och decimaltal. 

 

6.1.2 Underlätta inlärningen av bråktal och decimaltal 

Sett till denna studies resultat, har bråktal och decimaltal klassats som den mest 

problematiska del av matematikundervisningen för elever i mellanstadiet. I denna studie, 

framkommer ett flertal sätt vars syfte är att underlätta inlärningen och förståelsen för 

elever i mellanstadiet. De aspekter som blivit ett huvudfokus i denna studies resultat är 

vardagsnära situationer, tallinjen och storleksordning. Utifrån tabell 1 och 2, har dessa 

stort inflytande i elevers inlärning av bråktal och decimaltal. Vardagsnära situationer är 

betydelsefullt i matematikundervisningen rent generellt, då eleverna kan göra kopplingar 

med objekt eller händelser som de känner igen och på så sätt förstå begreppen på ett 

enklare sätt (Caswell, 2006; Morge, 2011). Enligt Kainulainen m.fl (2017) utgörs det ett 

samband mellan tallinjen och storleksordning då de kan kombineras och användas 

tillsammans i undervisningen. Det framkommer i resultatet att elevers förståelse för 

värdet på olika bråktal och decimaltal ökar ifall de får en möjlighet att använda sig av 

tallinje och lära sig storleksordna. Det framkommer även att det finns elever som väljer 

att konvertera decimaltal till bråktal när de ska lösa uppgifter, då de känner att de har mer 

kunskaper inom bråktal än decimaltal. Alla invalda artiklar som haft en betydelsefull del 

av denna studie, har kunnat utgöra en koppling till studiens teoretiska ramverk, utvecklat 

efter Heddens (1986). Heddens (1986) beskriver nivåer mellan konkret och abstrakt, 

semikonkret och semiabstrakt, samt vilken betydelse de utgör för elevers inlärning och 

förståelse för matematik. Sammanfattningsvis underlättas elevers förståelse och inlärning 

för begreppen bråktal och decimaltal genom att utnyttja vardagsnära situationer, 

storleksordning och tallinjen utifrån Heddens (1986) nivåer i matematikundervisningen. 

 

Slutsatsen av resultatet, är att elever främst har ett behov av att koppla sin personliga 

vardag till matematikundervisningen. Detta för att ha en möjlighet att underlätta sin 

inlärning och förståelse främst för bråktal-och decimaltalsundervisningen. Vardagsnära 

situationer är att föredra eftersom elever kan förstå sammanhanget och innebörden av 
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bråktal och decimaltal på ett tryggare och enklare sätt. På så vis kan eleverna utgöra en 

koppling även vid vuxen ålder om de ser ett samband mellan sin personliga vardag och 

matematiken. Elever behöver även få in både konkreta och abstrakta nivåer i 

undervisningen, som till exempel laborativt material, eftersom att få möjligheten att 

arbeta praktiskt med olika sorters material också är avgörande för deras inlärning och 

förståelse för bråktal och decimaltal. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Metoden för denna studie är en systematisk litteraturstudie. Motivering till att använda en 

litteraturstudie, bygger främst på erfarenhet från verksamhetsförlagd utbildning samt att 

det ger en stadig grund att stå på när nästa studie genomförs som kommer att bli en 

empirisk studie. 

 

I samband med att sökord skulle framställas utnyttjades den information som givit under 

en föreläsning av universitetsbiblioteket samt efter Eriksson Barajas m.fl (2013) 

sökmetoder. Tre databaser användes i studien, ERIC, SwePub och Libris, i syfte att få 

fram fler resultat än att endast använda en databas. Alla sökord som använts i studien har 

kopplats ihop med operatorerna asterisk samt AND i syfte att få fram bredare sökresultat. 

Efter att sökorden applicerats i en databas, utfördes avgränsningar för att säkerställa att 

artiklarna som förekommer i studien främst var peer-reviewed, då det är ett sätt att 

garantera studiens tillförlitlighet. Majoriteten av artiklarna som förekommer i studien har 

sitt ursprung från USA, men det har även använts artiklar från andra länder som Israel, 

Finland, Sverige och Turkiet. Litteraturen som förekommer i studien är publicerad från 

1986 till 2017. Trots äldre artiklar, har de givit studien meningsfull och betydelsefull 

information som har ett värde till resultatet. 

 

Utifrån databassökningarna framkom 14 vetenskapliga artiklar som är peer-reviewed och 

efter nominerat urval tillades ytterligare fem källor. En intressant iakttagelse av 

databassökningarna var att inte alla sökningarna framkom med artiklar som var syftet 

med sökningen. Som framgår i sökschemat (se bilaga A), utfördes en sökning i syfte att 

få fram relevant resultat om decimaltal. Sökningen bestod av följande sökord: 

”all(understand* AND* decimals*)” och denna sökning framkom med ett relevant 

resultat om decimaltal men också ett relevant resultat om bråktal. I samband med detta, 

gav det nya tillvägagångssätt när databassökningar utförs och nya idéer hur sökorden kan 
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formuleras i framtiden. Att använda sig av denna metod vid denna systematiska 

litteraturstudie, har haft en positiv inverkan på resultatet. Främst förekom värdefull 

information vid att utföra databassökningarna på det sätt Eriksson Barajas m.fl (2013) 

förespråkade. Eriksson Barajas m.fl (2013) rekommenderade bland annat att ha en 

sökstrategi och att dokumentera alla sökningar i ett sökschema. Sökstrategin som 

användes i denna studie kan underlätta en framtida empiriska studie genom att välja 

sökord efter studiens syfte och frågeställningar. Genom denna studie, har många 

intressanta aspekter och värdefull information kunnat tas omhand och som kan ge en 

stadig grund att stå på som framtida lärare i matematikundervisningen. 

 

6.3 Fortsatt forskning 

Denna studie har kartlagt likheter och skillnader i undervisning av bråktal och decimaltal 

samt vad som kan underlätta förståelsen för elever av dessa begrepp i mellanstadiet. 

Resultatet visar att elever har ett behov av att bland annat införa vardagliga situationer till 

matematikundervisningen. En framtida studie utifrån denna litteraturstudie, borde genom 

en empirisk studie ta plats med liknande frågeställningar utifrån ett elevperspektiv, för att 

undersöka om elevers förståelse underlättas med hjälp av det som framkom i denna studie. 

Detta kan undersökas genom att tilldela elever frågor genom enkäter med motiveringen 

för att få en tydligare bild över hur elever lär sig ett problematiskt område på ett enklare 

sätt. Vid behov kan även intervjuer med eleverna införas för att skapa en tydligare bild 

över hur eleverna lär sig på ett enklare sätt inom bråk-och decimaltal. Denna studie har 

utgått ifrån en teoretisk ram, abstrakta och konkreta nivåer, som kan vara till hjälp i den 

kommande empiriska studie då det har haft en betydelsefull del i denna studies resultat. 
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