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Abstrakt 
 

Denna empiriska studie har sin grund i en tidigare genomförd systematisk litteraturstudie. 

Den systematiska litteraturstudien visade att tallinjen kan vara ett hjälpmedel när elever 

ska lära sig hantera bråk- och decimaltal. Resultatet från litteraturstudien gav uppkomst 

till denna studie vars syfte är att undersöka hur tallinjen kan vara ett hjälpmedel till att 

förstå bråktal och decimaltal. Denna studie har utförts med hjälp av att observera en 

femteklass där två lektioner utifrån Heddens (1986) nivåer semikonkret och semiabstrakt 

genomfördes samt intervjuer med fyra elever från samma femteklass. Semikonkret och 

semiabstrakt underlättade planeringen av lektionerna genom att förtydliga hur laborativa 

aktiviteter kan involveras i undervisningen. Resultatet visade att elevernas förståelse 

kring bråktal och decimaltal underlättades med hjälp av tallinjen när den ritades upp på 

tavlan, det vill säga när tallinjen befann sig i ett semikonkret sammanhang. Viktiga 

slutsatser av denna studie är att det finns ett flertal kritiska aspekter vilka kan orsaka 

problematik att förstå bråktal och decimaltal i kombination med tallinjen. Dessa kritiska 

aspekter är betydelsefulla att synliggöra och urskilja för att möjliggöra lärandet för 

eleverna på bästa sätt. 
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1 Inledning 

Bråktal och decimaltal har framhållits som svårt att undervisa om, eftersom det kan vara 

oklart för lärare hur bråktal och decimaltal ska läras ut. Elevers svårigheter inom bråktal 

och decimaltal kan bero på att de behöver tänka annorlunda i jämförelse med hantering 

av naturliga tal genom att omvandla bråktal från heltal till mindre uppdelade tal 

exempelvis från tre till tre fjärdedelar (Iuculano & Butterworth, 2011). Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2017) i matematik för 

årskurs 4–6 belyser att eleverna ska få en möjlighet utveckla sina kunskaper om rationella 

tal och hur funktionen kan se ut i olika sammanhang inom matematiken. 

En systematisk litteraturstudie genomförd av Windh (2018) ligger till grund för denna 

studie. I den systematiska litteraturstudien framkom det att elevers förståelse för bråktal 

och decimaltal kan öka om undervisningen involverar vardagsnära situationer, tallinjen 

och storleksordning. Utifrån det resultatet kommer denna studie fokusera på tallinjens 

möjliga påverkan av inlärningen av bråk- och decimaltal. Tallinjen är viktig i 

matematikundervisningen eftersom den kan utnyttjas till att förstå sambandet mellan 

bråktal och decimaltal. En fördel med att kombinera bråk- och decimaltalsundervisningen 

med tallinjen är att eleverna ges möjlighet att se relationen mellan rationella tal och 

naturliga tal. Bråktal- och decimaltalsundervisning i kombination med tallinjen används 

mest frekvent i mellanstadiet men det förekommer ofta felaktiga svar från eleverna när 

uppgifter med tallinjen ska utföras. För att undvika detta, är det viktigt att sambandet 

mellan bråktal och decimaltal förklaras på ett noggrant sätt för eleverna (jfr, Widjaja, 

Stacey & Steinle, 2011; Clarke, Roche & Mitchell, 2010; Shaughnessey, 2011).  
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2 Syfte & frågeställningar 
 

2.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka på vilket sätt tallinjen kan skapa förståelse för 

bråktal/decimaltal. Studien kommer även att fokusera på att identifiera vilka kritiska 

aspekter som kan orsaka svårigheter när elever arbetar med bråktal och decimaltal i 

kombination med tallinjen. 

 

2.2 Frågeställningar 

- På vilket sätt kan tallinjen skapa förståelse för bråktal/decimaltal? 

- Vilka är de kritiska aspekter som kan utgöra svårigheter att förstå bråk- och 

decimaltal när tallinjen används? 
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3 Bakgrund 

I det här avsnittet presenteras de begrepp som förekommer i denna studie. Begrepp som 

kommer förklaras är tallinjen, bråktal, decimaltal, konkret, abstrakt samt semikonkret och 

semiabstrakt. 

 

3.1 Tallinjen 

En tallinje är en rak linje, som består av tal som står mot en punkt på linjen i en specifik 

ordning (jfr, Kiselman & Mouwitz, 2008; Zhang, Stecker & Beqiri, 2017). Tallinjen kan 

vara ett produktivt hjälpmedel i klassrummet eftersom den har potential att framkalla ett 

samband mellan bråktal, decimaltal och även andra tal såsom procenttal genom att 

förtydliga skillnaden på storleken av olika tal (Widjaja m.fl., 2011; Thompson & Walker, 

1996). 

 

Tallinjens utseende kan påminnas om en linjal (se figur 1) med två linjer som 

representerar ett tal med hjälp av en punkt på linjen. Punkterna på tallinjen kan även visa 

hur avståndet kan se ut mellan punkten och talet noll. För att tallinjen ska uppfylla sitt 

syfte att representera tal behövs minst två så kallade referenspunkter (Drageryd, Erdtman, 

Persson & Kilhamn, 2012, s.64). 

 

Figur 1: Tallinje 

 

Figur 1 illustrerar hur en tallinje kan se ut med hjälp av så kallade referenspunkter och 

som tidigare nämndes är det ett kriterium för att tallinjen ska kunna uppnå sitt syfte samt 

kunna representera avståndet mellan noll och ett bråktal eller decimaltal. 

Referenspunkterna är viktiga för att elever ska få möjligheten att förstå storleksordning 

av bråktal som en halv och ett eftersom referenspunkterna representerar avståndet mellan 

olika bråk- och decimaltal (Drageryd m. fl., 2012; Clarke m.fl., 2010). 

 

3.1.1 Tallinjens funktion och betydelse 

Tallinjen kan fungera som hjälpmedel, exempelvis vid uppgifter vars syfte är att eleverna 

ska diskutera kring olika lösningar genom att skissa upp tankar och idéer. Att elever 

skissar upp tankar och idéer kallas även för tankemodell och i de fall tallinjen ska 
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användas som tankemodell är det gynnsamt om tallinjen är av enkel form. Tallinjen har 

ett flertal funktioner inom matematiken. En funktion är att tallinjen kan illustrera hur ett 

tal kan placeras med hjälp av en punkt och en annan funktion är hur ett avstånd kan 

representeras mellan punkten och talet noll. Tallinjen kan underlätta förståelsen för 

rationella tal, genom att påvisa att det exempelvis finns oändligt med tal mellan 1/3 och 

1/2 (jfr, Kilhamn, 2014; Drageryd m.fl., 2012; Zhang m.fl., 2017). 

 

Tallinjen kan innebära en viktig funktion för elever i mellanstadiet genom att den bland 

annat är ett hjälpmedel att förstå storleksordningen bland olika tal samt att den möjliggör 

hanteringen av bråktal och decimaltal (jfr, Häggblom, 2013; Gersten, Schumacher & 

Jordan, 2017). Tallinjen kan även leda till att eleverna utvecklar sitt abstrakta 

bråktänkande eftersom tallinjen anses vara ett abstrakt hjälpmedel (Drageryd m. fl., 2012, 

s.68). 

 

Tallinjen är betydelsefull för elever både på mellanstadiet och i senare årskurser, eftersom 

den kan användas till mer än bråk- och decimaltal, till exempel algebra. Detta eftersom 

tallinjen kan involveras i fler räknesätt som addition och subtraktion och eleverna kan på 

så sätt få bredare förståelse för avstånd mellan olika tal (jfr, Tillema, 2012; Zhang m.fl., 

2017; Widjaja m.fl., 2011; Häggblom, 2013; Karlsson & Kilborn, 2015). 

 

3.2 Bråktal 

Bråktal skrivs 
2

5
 eller 2 5⁄  och benämns rationella tal. Begreppet bråk innefattar ett tal om 

vardera sida av det så kallade bråkstrecket och talen på vardera sida av bråkstrecket kallas 

för täljare och nämnare. Täljaren representerar hur många delar av det hela som finns och 

nämnaren visar hur många delar det hela är uppdelat i. Bråktal används främst för att ange 

en mängd eller en kvantitet av något. Att ha kunskaper om rationella tal är av vikt för 

vissa övriga delar i matematiken, exempelvis algebra (jfr, Kiselman & Mouwitz, 2012; 

McIntosh, 2008). Bråktal är en av de viktigaste delarna av matematiken och flertalet 

elever har svårt att lära sig konceptet bråk eftersom det delvis inte förekommer i vardagen 

lika mycket som tidigare (jfr, Sollervall, 2015; Van Hoof, Verschaffel & Van Dooren, 

2017; Zhang m. fl., 2017). 
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Inom bråk förekommer egentliga bråk, oegentliga bråk, bråk i blandad form samt 

stambråk. Egentliga bråk innebär att bråktalets täljare är mindre än nämnaren, exempelvis 

2/3. Oegentliga bråk innebär att bråktalets täljare är lika stor som nämnare eller större, 

som 7/7 och 10/4. Egentliga och oegentliga bråk benämns även som allmänna bråktal. 

Bråktal i blandad form är ett uttryck som innebär att bråktalet innehar ett heltal och ett tal 

som är mindre än ett, till exempel 3 1/3. Stambråk omfattar alla bråktal som har täljaren 

ett (jfr, Löwing, 2017; Kiselman & Mouwitz, 2008). 

 

I undervisningen av bråktal kan tårtbitar användas i syfte att förenkla förståelsen för 

begreppet. Tårtbitarnas form kan representera bråktalen en halv och en fjärdedel 

(McIntosh, 2008). Nackdel med att använda bråktal på det här sättet är att eleverna kan 

koppla begreppen en halv och fjärdedel till alla matematiska uppgifter som involverar 

bråktal (McIntosh, 2008). 

 

3.2.1 Svårigheter och missuppfattningar med bråktal 

Vid arbete med bråktal kan det förekomma svårigheter och missuppfattningar som kan 

ha en grund från elevers tidigare arbete med matematik. En vanlig missuppfattning som 

elever har med sig är att ju större tal nämnaren är, desto större är bråktalet. Ett exempel 

kan vara att om ett bråktals nämnare är talet nio och ett annat bråktal har nämnaren tre, 

antar många elever att det innebär att bråktalet med nio är större eftersom heltalet nio är 

större än tre. En annan missuppfattning involverar ett bråktals placering på en tallinje. 

Det förekommer att ett flertal elever tror att en tredjedel är mindre än en femtedel, 

eftersom fem är större än tre och placerar därför ut dessa tal felaktigt på en tallinje 

(McIntosh, 2008). För att undvika ovanstående svårigheter och missuppfattningar som 

kan påträffas när eleverna arbetar med bråktal är det, enligt McIntosh (2008), centralt att 

introducera bråktal på ett muntligt sätt. Det är även väsentligt att elever får möjlighet att 

diskutera när och hur bråktal förekommer i vardagen. Ett exempel är att låta eleverna 

fundera på när begreppen en halv och en fjärdedel förekommer i vardagen, eftersom det 

kan hjälpa till att öka förståelsen kring begreppet bråktal i sin helhet (McIntosh, 2008). 

 

3.2.2 Bråktal på tallinjen 

Bråktal på tallinjen kan användas på olika sätt i undervisningen. Ett sätt är att låta eleverna 

själva markera bråktal på tallinjen. Att använda mer än en tallinje samtidigt kan öka 

elevernas förståelse eftersom de får en överblick över eventuella samband mellan bråktal 
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och decimaltal (Häggblom, 2013). Bråktal och en tallinje kan användas för att 

storleksordning bråktal från det största talet till det minsta talet. Olika bråkuttryck kan 

klargöras och förståelsen för dessa uttryck kan öka genom att använda sig av uppgifter 

där eleverna är aktiva (jfr, Drageryd m. fl., 2012; Bergius, 2011). 

 

3.3 Decimaltal 

Ett decimaltal kan bestå av ett eller flera tal på vänstersidan om ett decimaltecken 

exempelvis 3,5. Det första talet i decimalsystemet behandlar antalet tiondelar, det andra 

talet behandlar antalet hundradelar och så vidare. På vänstersidan av decimaltecknet 

behandlas de hela talen och på högra sidan placeras delar av ett heltal. Decimaltalets 

system består av ett tiobassystem, det vill säga att det består av tio siffror från noll till nio 

(McIntosh, 2008). Decimalsystemet är effektivt eftersom det går att räkna med ytterst få 

siffror som både kan vara stora och små. Decimalsystemet kan även kopplas till flera 

händelser i verkligheten, vilket kan leda till att decimalsystemet kan utgöra en förståelse 

på ett enklare sätt (jfr, Kiselman & Mouwitz, 2008; McIntosh, 2008; Thompson & 

Walker; Häggblom, 2013). Decimaltecknet kan bestå av antingen en decimalpunkt eller 

ett kommatecken och avgör storleken på talet. Om tecknet flyttas ett steg åt höger, blir 

decimaltalet tio gånger större och om tecknet skulle förflyttas ett steg åt vänster blir 

decimaltalet tio gånger mindre. Decimaltecknets funktion består av att markera att entalet 

befinner sig till vänster om decimaltecknet (jfr, McIntosh, 2008; Malmer, 2002). 

 

3.3.1 Svårigheter och missuppfattningar med decimaltal 

Svårigheter och missuppfattningar inom decimaltal är vanliga att vissa kan följa en person 

livet ut. En vanlig missuppfattning är att decimaltecknet representerar mitten av ett 

decimaltal, när det i själva verket är entalet som visar var mitten är på ett decimaltal. En 

annan missuppfattning är att elever tror att det inte finns något tal mellan decimaltalen 

0,2 och 0,3 eller exempelvis mellan 0,65 och 0,66 eftersom det inte finns några heltal 

mellan dessa (McIntosh, 2008). Det är vanligt att missuppfattningar angående olika 

decimaltals storlek förekommer. Ett exempel är att flertalet elever tror att decimaltalet 0,5 

inte betyder 0,50 utan ett annat tal, vilket kan försvåra inlärningen av decimaltal. Likaså 

decimaltalet 0,1324 missuppfattar elever som större än 0,180 eftersom elever kopplar 

ihop att talet 1324 är större än 180. Missuppfattningar inom decimaltal uppstår eftersom 

eleverna inte fått instruktioner som ger dem förståelsen om hur en koppling kan ske från 
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decimaltal till andra matematiska begrepp som bråktal (jfr, McIntosh, 2008; Girit & 

Akyuz, 2016; Thompson & Walker, 1996; Cramer & Wyberg, 2009). 

 

3.3.2 Decimaltal på tallinjen 

Decimaltal på tallinjen kan användas till att storleksordna olika decimaltal. Det kan leda 

till att elever får större förståelse kring hur olika stora decimaltal är. Det kan ske genom 

att markera ut streck på tallinjen för att sedan låta eleverna avgöra vilket decimaltal som 

ska placeras. Uppgifter såsom att markera bråktal och decimaltal på tallinjen förekommer 

ofta på mellanstadiet och elever bör därför öva på sådana uppgifter redan i lågstadiet för 

att öka möjligheterna att förstå decimaltal tidigt i skolan (jfr, Shaughnessey, 2011; Roche, 

2005). 

 

3.4 Tallinje med bråktal och decimaltal 

Många av svårigheterna med att förstå bråktal och decimaltal kan bero på att många 

matematikuppgifter involverar antingen bråktal eller decimaltal. För att utveckla elevers 

förståelse kring sambandet mellan bråktal och decimaltal kan läraren påvisa sambandet 

på en whiteboardtavla (Pagni, 2004). Exempel på det visas nedan genom att skapa en 

tallinje som inkluderar både bråktal och decimaltal (se figur 3). 

 

 

Figur 3: Bråktal och decimaltal på tallinjen. 

 

Pagni (2004) samt Thompson och Walker (1996) hävdar att förståelsen kring sambandet 

mellan bråktal och decimaltal kan öka om eleverna får arbeta med en tallinje som 

involverar både bråktal och decimaltal. Det är ingen självklarhet för alla elever att det 

finns ett samband mellan bråk- och decimaltal och därför är det betydelsefullt att arbeta 

mycket med detta. Det kan leda till att det blir enklare för elever att arbeta med decimaltal 

(Thompson & Walker, 1996). 
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3.5 Konkret och abstrakt 

Vid en första anblick kan matematik betraktas vara abstrakt men däremot utvecklas 

elevers kunskap och förståelse för olika matematiska begrepp vanligen genom konkreta 

situationer. Konkret innebär att använda sig av material som är lättillgänglig för klassen 

samt kunna utveckla elevernas förståelse kring begreppet som lektionen handlar om. Ett 

exempel på konkret är laborativa aktiviteter där eleverna arbetar praktiskt (jfr, Häggblom, 

2013; Bergius, 2011). Heddens (1986) beskriver begreppet konkret som att använda ett 

verklighetsbaserat objekt vars syfte exempelvis kan vara att mäta upp något medan 

abstrakt innebär beräkning med endast siffror eller olika sorters formler som hjälpmedel. 

Bergius (2011) samt Mudaly och Naidoo (2015) förklarar att tallinjen kan medverka till 

att elever lär sig handskas olika sorters utmaningar samt problemlösningar. Kunskapen 

att hantera konkret material kan öka genom att lektionen till stor del består av att eleverna 

får diskutera med varandra för att få en möjlighet att dela med sig av hur de kom fram till 

deras svar. Interaktionen med konkret material kan öka möjligheterna till att eleverna 

lättare kan komma ihåg vilka steg som är väsentliga inom matematik, exempelvis hur 

man avgör ett bråktals storlek eftersom eleverna får använda flera olika sinnen samtidigt 

(jfr, Bergius, 2011; Mudaly & Naidoo, 2015). Heddens (1986) förklarar att det finns två 

nivåer mellan konkret och abstrakt – semikonkret och semiabstrakt vilka är nödvändigt 

att synliggöra. Semikonkret innebär att involvera en verklighetsbaserad illustration i 

undervisningen, exempelvis att rita upp tallinjen. Semiabstrakt innebär att använda en 

bild som inte är en avbildning av de konkreta föremål de illustrerar. Ett exempel på detta 

kan vara att illustrera en tallinje med hjälp av enklare streck (Heddens, 1986). 
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4 Teori 
I teoriavsnittet presenteras den teori som studien utgår ifrån, variationsteorin. Avsnittet 

inleds med att förklara variationsteorins grund och vad variationsteorin kan användas till. 

Därefter förklaras begreppen kritiska aspekter och lärandeobjekt för att sedan avslutas 

med att förklara hur variationsteorin är kopplad till denna studie. 

 

4.1 Variationsteorin 

Fenomenografi är variationsteorins grund och den innefattar hur en människa upplever 

ett fenomen och fokus är på vilka sätt detta kan ske på. I olika forskningar och studier, 

anses variationsteorin vara en vanligt förekommande teori, på den grund att lärare får 

större möjlighet att hantera elevers olika svårigheter som kan förekomma inom olika 

ämnen. På så vis kan lärare på ett enklare sätt anpassa sin undervisning (Allwood & 

Eriksson, 2010). Fokus inom variationsteorin är elevernas olika sätt att lära sig och 

uppfatta ett huvudområde samt en lärares uppfattning om hur eleverna hanterar ett område 

inom matematik. Variationsteorin kan förklara hur stor effekt undervisningen kan ha på 

eleverna och variationsteorin kan även användas till att planera och skapa lektioner (jfr 

Allwood & Eriksson, 2010; Lo, 2012; Cheng, 2016). Variationsteorins 

användningsområde kan utgå ifrån hur en lärare kan utveckla sina möjligheter att förstå 

sig på hur lärandet inom ett matematiskt område kan synliggöras samt hur läraren kan ge 

feedback vars syfte är att uppmuntra elevers lärande. Målet är de aspekter som upplevs 

eller kan urskiljas på olika sätt (jfr, Holmqvist Olander & Nyberg, 2014; Kullberg, 

Runesson & Marton, 2017). 

 

4.2 Lärandeobjekt 

Lärandeobjekt är ett av variationsteorins fokus. Ett lärandeobjekt är det som eleverna ska 

lära sig eller vilken sorts förmåga som eleverna ska tillämpa under lektionen. Det är 

betydelsefullt för eleverna att läraren strukturerar upp undervisningen, så möjligheterna 

att förstå lärandeobjektet kan ske under de bästa förutsättningarna. Begreppet lärande 

innebär uppnådda kunskaper av något och det är av vikt att veta vad något är för att kunna 

få ett tydligt lärandeobjekt (Marton & Tsui, 2004). 

 

Ett lärandeobjekt definieras vanligen i början av en lektion, istället för i slutet av en 

lektion i syfte att klargöra vad eleverna ska ha lärt sig när lektionen är slut (Lo, 2012). 

Lärandeobjekt har två aspekter, en specifik och en allmän. Den specifika aspekten 
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omfattas av ett mål som pågår under kortare tid och det kan innefatta i slutet av en lektion. 

Den allmänna aspekten omfattar däremot ett mål som pågår under längre tid, exempelvis 

genom att fokusera på vilka sätt eleverna kan utveckla sina kunskaper inom ett specifikt 

område. Dessa två aspekter är olika, men är ändå beroende av varandra för att kunna 

fungera (jfr, Lo, 2012; Holmqvist Olander & Nyberg, 2014; Marton & Pang, 2006). 

 

4.3 Kritiska aspekter 

Kritiska aspekter innebär vad som kan göra lärandet svårt för eleverna. Kritiska aspekter 

för att en elev ska lära sig bråktal, kan exempelvis vara täljare, nämnare och bråkstreck. 

I de fall en lärare väljer att utgå ifrån variationsteorin i sin undervisning är det viktigt att 

läraren uppmärksammar de kritiska aspekterna innan undervisningen kan påbörjas (jfr, 

Holmqvist Olander & Nyberg, 2014; Lo, 2012). Förutom att uppmärksamma vilka de 

kritiska aspekter kan vara, är det även av vikt att veta hur man som lärare gör sig medveten 

om dessa samt synliggöra de kritiska aspekterna för eleverna (jfr, Holmqvist m. fl, 2012; 

Kullberg m.fl., 2017). 

 

För att säkerställa att lärandet fungerar på bästa sätt, är det av betydelse att läraren är 

medveten om hur eleverna uppfattar kritiska aspekter av lärandeobjektet tidigt in i 

lärandet. Detta beror på att det kan förekomma att elever uppfattar kritiska aspekter på 

olika sätt, då elevers kunskaper kan skilja sig (Lo, 2012). Genom olika metoder, kan 

läraren få bättre uppfattning kring kritiska aspekter i lärandeobjektet. Läraren kan bland 

annat diskutera med kollegor, intervjua sina elever samt konstruera diagnoser där 

eleverna får möjlighet att visa sina kunskaper. Ifall det skulle inträffa att en elev inte lär 

sig det som är tänkt under lektionens gång, beror det troligtvis på att eleven saknar 

kunskaper. Det vill säga att det kan bero på att vissa kritiska aspekter har förbisetts som 

är avgörande för att elevens lärande ska bli så lyckat som möjligt (Lo, 2012). 

 

4.4 Variationsteorin i denna studie 

Variationsteorin kommer involveras i denna studie med hjälp av ett lärandeobjekt, 

utveckla en förståelse för bråktal och decimaltal med hjälp av tallinjen, samt för att 

identifiera kritiska aspekter i elevernas lärande av lärandeobjektet. Motiveringen till att 

använda variationsteorin är att få en bredare uppfattning om de kritiska aspekter som kan 

göra bråk- och decimaltal i kombination med tallinjen svårt för elever i mellanstadiet. 
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5 Metod 

Under detta avsnitt beskrivs studiens metodval som representerar dess tillvägagångssätt. 

Rubriker som förekommer är metodval, urval, genomförande, de etiska riktlinjer som har 

övervägts inför denna studie samt analysmetod. 

 

5.1 Metodval 

Metod för denna studie är kvalitativ metod bestående av observationer och intervjuer. En 

kvalitativ studie består, enligt Bryman (2011), av sex steg. Det första steget är att välja 

frågeställningar som är kopplade till studiens syfte. Denna studie ska undersöka hur 

tallinjen kan påverka förståelsen av bråk- och decimaltal och vilka kritiska aspekter som 

kan orsaka en svårighet för elever att förstå bråktal och decimaltal i kombination med 

tallinjen. Det andra steget innefattar att utse relevanta deltagare till studien exempelvis 

via intervjun samt en lämplig plats att utföra sin studie på. Deltagarna till denna studie är 

elever i en årskurs fem och presenteras vidare under rubriken urval/deltagare. Det tredje 

steget är att välja rätt insamlingsmetod det vill säga antingen intervjuer och observationer 

eller en av dessa så studiens syfte och frågeställningar framhävs på bästa sätt. Denna 

studie består av både observationer och intervjuer för att få en bredare överblick kring 

studiens syfte och frågeställningar. Det fjärde steget handlar om att tolka resultaten som 

inkommit på rätt sätt. Detta kan utföras genom att fundera på vad som framkom från 

studien och vilken inverkan det har på studiens syfte. Allt material som samlades in i 

denna studie har transkriberats ordagrant och analyserats utifrån variationsteorin. Det 

femte steget består av två mindre steg, nämligen att eventuellt behöva involvera nya 

begrepp i studien som inkommit under undersökningens gång samt eventuellt behöva 

ändra frågeställningarna om det skulle behövas sett till studiens resultat. Det sista steget 

involverar att formulera en rapport vars grund är resultatet som inkommit (Bryman, 

2011). För att uppnå alla steg för en kvalitativ studie har ovanstående steg tagits i åtanke. 

Metodvalet kvalitativ studie valdes då den ansågs vara mest lämplig sett till studiens syfte 

och frågeställningar eftersom syftet bestod av att ta reda på vilka sätt tallinjen kan 

involveras i matematikundervisningen.  

 

5.2 Urval/Deltagare 

Deltagare i observationerna var en klass i årskurs fem. Klassen bestod av 32 elever, varav 

cirka 15 elever deltog i observationen. Intervjudeltagarna var fyra elever från samma klass 



  
 

 12 

som observationerna utfördes i. Eleverna till intervjun valdes ut efter vad som observerats 

under lektionerna. En årskurs fem valdes för att säkerställa att eleverna var bekanta med 

begreppen bråktal och decimaltal men också att elevernas kunskaper inte var 

färdigutvecklade inom bråk- och decimaltal. Detta för att kunna få så tillförlitligt resultat 

till studien som möjligt. Att involvera elever i studien är på grund av att de kunde delge 

sig av sina erfarenheter och kunskaper om bråktal och decimaltal. 

 

En tidigare kontakt med den utvalda skolan hade redan skapats och på så sätt underlättade 

det när förfrågan om studien skulle skickas ut. Att välja en miljö som man känner till är 

något som Denscombe (2009) förespråkar som angeläget för en empirisk studie. Det 

underlättar att utföra sin studie eftersom miljön blir trygg och stabil både för forskaren 

och deltagarna (Denscombe, 2009). 

 

5.3 Genomförande 

Studien genomfördes med hjälp av observationer och intervjuer. Första steget till att 

studien skulle kunna genomföras var att skapa och skicka ut ett missivbrev (se bilaga A) 

till elevernas vårdnadshavare, där syftet med studien beskrevs samt de forskningsetiska 

principerna (Vetenskapsrådet, 2017) som har tagits i åtanke till studien. 

 

5.3.1 Kontakt 

Innan studien påbörjades kontaktades en klasslärare från en årskurs 5. Efter ett 

godkännande om att utföra studien i klassen skapades och skickades ett missivbrev (se 

bilaga A) som klassläraren delade ut till elevernas vårdnadshavare. Missivbrevet innehöll 

information om syftet med studien, hur eleverna skulle vara delaktiga i studien samt en 

förfrågan till vårdnadshavare om eleven fick deltaga eller inte. Innan studien påbörjades 

framkom det att endast hälften av missivbreven hade återlämnats till klassläraren, vilket 

ledde till att observationsdelen av studien fick färre deltagare. 

 

5.3.2 Lektionsplanering 

Studien bestod av två kortare matematiklektioner, vilka planerades utifrån Heddens 

(1986) nivåer – semikonkret och semiabstrakt. Studien fokuserade på att undersöka vilka 

kritiska aspekter som kunde orsaka svårigheter för eleverna att utveckla förståelse för 

lärandeobjektet och dessa kritiska aspekter identifierades under lektionens gång. 

Lärandeobjektet under lektionerna var att eleverna skulle utveckla förståelse för bråk- och 
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decimaltal med hjälp av tallinjen. Det observerades även om det förekom några likheter 

och skillnader på lektionerna sett till elevernas möjligheter att utveckla förståelse för av 

bråk- och decimaltal. 

 

Lektionerna skapades utifrån Heddens (1986) nivåer semikonkret och semiabstrakt. 

Semikonkret och semiabstrakt var betydelsefulla för en tidigare systematisk 

litteraturstudie och därför var det av vikt att använda dessa två nivåer som underlag till 

lektionerna. Nivåerna semikonkret och semiabstrakt var även relevant till denna studie 

eftersom de underlättade lektionsplaneringen vilken innefattade tallinjen genom att bidra 

med tankar och idéer om hur aktiviteter där eleverna är aktiva kan formuleras. Därefter 

skapades och planerades lektionerna med inspiration från Drageryd m.fl. (2012), 

Pramudiani, Zulkardi, Hartono och Van Ameron (2011) samt McIntosh (2008), då 

intressanta tankar om hur tallinjen kan involveras inom matematiken föreslogs i deras 

forskning. Lektionernas syfte var, som nämndes tidigare, att låta eleverna arbeta med 

bråk- och decimaltal med hjälp av tallinjen. Stor del av lektionerna bestod av att eleverna 

skulle storleksordna bråktal och decimaltal med tallinjen som hjälpmedel (se bilaga B). 

 

Den första lektionen bestod av två aktiviteter. Den första aktiviteten bestod av att eleverna 

fick varsin lapp där det stod ett bråktal eller ett decimaltal. Eleverna skulle ställa sig i rätt 

ordning, vilket skulle leda till att det minsta talet stod längst fram och det största längst 

bak. Den andra aktiviteten bestod av att en tallinje ritades upp på tavlan och eleverna 

skulle skriva ett bråktal och decimaltal på mindre lappar och sedan sätta upp dessa på rätt 

plats på tallinjen. Lektionen skapades och genomfördes på detta sätt då Drageryd m.fl. 

(2012) skriver att en användning av tallinjen på detta sätt kan gynna elevernas inlärning 

av bråktal och decimaltal på ett värdefullt sätt. Denna lektion är kopplad till Heddens 

(1986) nivå semikonkret då tallinjen representeras på ett verkligt sätt när eleverna agerar 

tallinje genom att ställa upp i storleksordning. Eleverna ritar även tallinjen vilket är 

semiabstrakt. 

 

Den andra lektionen bestod av att eleverna skulle konstruera egna tallinjer med hjälp av 

penna och papper och sedan föra en diskussion med en klasskamrat om vilka svar de kom 

fram till. Lektionen skapades och genomfördes på detta sättet eftersom Pramudiani m.fl. 

(2011) och McIntosh (2008) anser att det är värdefullt att elever får vara aktiva under 

lektionens gång samt att eleverna får föra en diskussion kring deras svar. Elevernas 
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diskussioner var en del av det som observerades och det förklaras mer nedan. En koppling 

till Heddens (1986) kan göras genom nivån semiabstrakt. Heddens (1986) beskriver nivån 

semiabstrakt som när man ritar ett objekt som inte nödvändigtvis behöver likna det 

verkliga föremålet. Eleverna skulle, som beskrevs, ovan skapa egna tallinjer och på så 

sätt kan en koppling till semiabstrakt göras. 

 

Utförligare information om lektionerna finns under rubriken lektionsplanering. 

 

5.3.3 Observation av lektioner 

Under tiden lektionerna pågick genomfördes en observation med hjälp av ett 

observationsschema (se bilaga C). Observation är en lämplig metod att samla in empiri 

på eftersom det inte grundar sig på vad en person tänker utan snarare vad personen gör 

vilket kan leda till att studien blir mer tillförlitlig (Denscombe, 2009). När ett 

observationsschema skapas är det betydelsefullt att reflektera över vad som ska 

observeras. Observationsschemat kan förslagsvis bestå av att kontrollera hur många 

gånger något händer under lektionens gång (Denscombe, 2009). Observationsschemat (se 

bilaga C) består av fyra kolumner – aktör, tidpunkt, händelse och kommentar. Dessa 

kolumner skapades i syfte att specificera vad som skulle observeras under lektionerna. 

Aktör avser personen eller personerna som utför en händelse, vilket i detta fallet är elever. 

Tidpunkten avser när under lektionen något sker för att få en bredare uppfattning om 

lektionens helhet. Händelse och kommentar syftar till att observera vad som händer under 

lektionen samt övriga tankar som observatören hade. Syftet med observationerna var att 

undersöka hur eleverna valde att lösa uppgifterna som presenterades samt deras 

diskussioner med klasskompisarna för att få en bättre uppfattning kring deras kunskaper 

om bråk- och decimaltal. Det var även relevant att undersöka om tallinjen kan påverka 

elevers förståelse och på vilket sätt den i sådana fall påverkar förståelsen av bråk- och 

decimaltal. 

 

5.3.4 Intervju 

Intervjuer bör användas för att bland annat ta reda på hur någon har uppfattat något det 

vill säga erfarenheter kring en händelse (Bryman, 2011). Det finns fem olika 

intervjumetoder att använda sig av: strukturerad, semistrukterad, ostruktuerad, personlig 

intervju samt gruppintervju (Denscombe, 2009; Bryman, 2011). Till denna studien valdes 

semistrukterade intervjuer, vilket innebär att intervjufrågorna är färdigformulerade innan 

intervjun tar plats men att ordningen av frågorna kan variera samt att den deltagande får 
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mer plats att utveckla sina tankar. De deltagande i intervjun valdes utifrån 

observationerna. Intervjufrågorna skapades utefter syftet med studien och det var av 

relevans att frågorna var korrekt ställda för att förvirring inte skulle ske hos eleverna. 

Intervjufrågorna var indelade i tre delar. Den första delen var avsedd att ta reda mer på 

om hur eleverna upplevde lektionerna. Den andra delen undersökte elevernas kunskaper 

om bråktal och den tredje om elevernas kunskaper om decimaltal. Intervjuernas syfte var 

att undersöka hur eleverna upplever bråk- och decimaltal samt deras uppfattning om 

tallinjen kan underlätta deras förståelse för bråk- och decimaltal. 

 

Den första frågan i intervjun bör vara av enklare karaktär i syfte att få den deltagande mer 

avslappnad och känna sig säker kring miljön som denne befinner sig i. En sådan fråga 

kan bestå av att fråga vad den deltagande tyckte om studien (Denscombe, 2009). Första 

frågan i intervjuerna, utgick från Denscombe (2009) och den bestod av att undersöka hur 

eleven i fråga upplevde lektionerna. När intervjun genomfördes användes ljudinspelning 

för att kunna analysera de intervjuades tankar och svar på ett tydligare sätt. När 

intervjuerna var genomförda transkriberades inspelningarna ordagrant för att kunna 

avgöra om någon information missats som inte uppfattades under intervjun (Johansson & 

Svedner, 2006). 

 

5.4 Etiska riktlinjer 

Eftersom det här är en kvalitativ studie som genomfördes med hjälp av observationer och 

intervjuer var det av vikt att anpassa studien till etiska riktlinjer. När all forskning utförs 

finns det flera etiska principer att utgå ifrån: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandebrevet (Vetenskapsrådet, 2017). Informationskravet 

innebär att informera de deltagande om deras roll i studien och vad studien går ut på. 

Samtyckeskravet innebär att samla in samtycke om deltagande i studien från deltagarna. 

Detta för att de deltagande på ett enklare sätt ska kunna ge sitt samtycke till att deltaga i 

studien. Enligt konfidentialitetskravet ska de deltagandens personuppgifter skyddas på ett 

sätt så andra inte kan ta del av dem. Nyttjandekravet innebär att materialet som samlas in 

inte får användas i annat syfte än till studien (Vetenskapsrådet, 2017). Denna studie har 

utgått efter alla ovanstående etiska riktlinjer, eftersom det här är en empirisk studie som 

involverar deltagande där det är nödvändigt att informera de deltagande om syftet med 

deras involvering i studien samt att respektera dess integritet. 
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5.5 Analysmetod 

Studiens analysmetod har skapats i syfte att kunna analysera materialet som samlats in på 

ett tydligt sätt som är kopplat till studien teorival. I syfte att underlätta observationerna av 

lektionerna användes ett observationsschema där det fanns möjlighet att anteckna 

intresseväckande händelser som uppkom under lektionerna (se bilaga C). Under tiden 

intervjuerna genomfördes användes ljudinspelning för att tydliggöra den insamlade data 

och för att underlätta analysen av materialet. Analysen bestod av att analysera vilka 

kritiska aspekter som kan uppnå när eleverna arbetar med att förstå lärandeobjektet. 

Analysmetoden består av fyra steg:  

 

Första analyssteget: 

I första analyssteget låg fokus under observationerna på hur eleverna valde att lösa de 

uppgifter som presenterades samt vilka svar de kom fram till. 

 

Andra analyssteget: 

Andra analyssteget fokuserade på att identifiera de kritiska aspekter som kunde orsaka 

svårigheter för eleverna att utveckla förståelse för lärandeobjektet. 

 

Tredje analyssteget: 

Tredje analyssteget bestod av att överblicka om några samband eller skillnader i relation 

till semikonkret och semiabstrakt uppkom. 

 

Fjärde analyssteget: 

Det sista analyssteget bestod av att undersöka de kritiska aspekterna med lektionerna ur 

ett elevperspektiv. Metoden för det här steget var intervjuer för att få en möjlig insikt i 

elevernas erfarenheter och kunskaper. 

 

När allt material hade samlats in och blivit genomläst var fokus på att välja ut de mest 

intresseväckande delarna ur materialet. Dessa delar ansågs kunna besvara studiens 

frågeställningar på ett tydligt och begripligt sätt. De mest intressanta delarna ur materialet 

förekom under både observationerna och intervjuerna och dessa delar presenteras 

noggrannare i resultatavsnittet. I resultatet presenteras observationerna och intervjuerna 

för sig för att få en tydligare bild över vad som framkom i de olika aktiviteterna. Resultatet 

kopplades sedan till tidigare forskning på ett sätt som ansågs vara viktigt sett till studiens 
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syfte och frågeställningar. I steg ett och två beskrivs variationsteorin begrepp 

lärandeobjekt. 
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6 Resultat och analys 

Under detta avsnitt presenteras studiens resultat och analys. Inledningsvis presenteras 

observationerna som tog plats i klassrummet för att övergå till intervjuerna. Under varje 

avsnitt analyseras resultatet utifrån variationsteorin genom att identifiera de kritiska 

aspekter som kan orsaka svårigheter för elever att utveckla förståelse för lärandeobjektet. 

Två kortare matematiklektioner med fokus på bråktal och decimaltal med hjälp av 

tallinjen utfördes. Lektionerna kommer beskrivas kortfattat nedan och mer utförligt i 

bilaga B. 

 

6.1 Observationer 

Observationerna utfördes i klassrummet under en förmiddag. Under förmiddagen hade 

klassen delats upp i mindre grupper på grund av andra lektioner i schemat. Endast hälften 

av eleverna i klassen hade lämnat in medgivande till studien vilket ledde till att endast de 

elever vars vårdnadshavare hade givit medgivande till att få delta i studien deltog. Övriga 

elever arbetade med andra uppgifter i andra delar av klassrummet. 

 

6.1.1 Lektion 1 

Första lektionen utgick ifrån Heddens (1986) nivå semikonkret och bestod av två 

aktiviteter i syfte att involvera tallinjen på varierande sätt. I den första aktiviteten startar 

lektionen med att ett bråktal eller decimaltal på laminerade lappar delas ut till eleverna. 

Eleverna ställer sedan upp i storleksordning från minsta talet längst fram till det största 

talet längst bak. I början av aktiviteten är syftet att eleverna ensamma ska fundera på hur 

uppgiften skulle kunna lösas, för att sedan övergå till att de får möjligheten att diskutera 

tillsammans om vilken placering som kan vara rätt. 

 

Den andra aktiviteten består av att eleverna ska skriva ett bråktal och ett decimaltal på 

lappar och sedan fästa dessa på whiteboardtavlan där läraren har ritat en tallinje och 

markerat referenspunkterna noll och ett. Först ska eleverna markera sina svar för att sedan 

övergå till att diskutera med klasskamraterna om vad de kom fram till och hur de tänkte. 

 

Både under första och andra aktiviteten noterades flera intressanta inslag. Under den 

första aktiviteten noterades att det var problematiskt för eleverna att finna korrekt 

placering när bråktal med större nämnare som exempelvis 8/40 var i fokus. Kring detta 

bråktal fördes diskussioner med både elever och lärare och till slut förstod de flesta elever 
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sambandet mellan 8/40 och decimaltalet 0,2. Under den andra aktiviteten, där eleverna 

själva skulle välja bråktal och decimaltal, uppmärksammades det att det valdes enklare 

tal såsom 0,5, 1/2 och 0,01. 

 

Det noterades under den andra aktiviteten att ett par elever använde sig av olika strategier 

för att göra uppgiften mindre svår. Tallinjen som ritats upp på whiteboardtavlan och 

markerats med referenspunkterna 0 och 1. En elev såg exempelvis tallinjen som antingen 

0 – 10 eller 0 – 100 i syfte att underlätta inlärningen för sig själv när hen skulle placera 

bråk- och decimaltal. En annan strategi som upptäcktes under lektionen var att vissa 

elever omvandlade bråktalen till decimaltal. Under den andra aktiviteten klarade flertalet 

eleverna att lösa uppgiften på ett enklare sätt när de hade en tallinje att observera. Det 

visades genom att observera hur eleverna studerade tallinjen och vilket sätt eleverna valde 

att markera sina bråk- och decimaltal. 

 

I slutet av den andra aktiviteten kunde de flesta eleverna motivera sina svar. Placeringen 

av decimaltalet 0,99 förklarades med att decimaltalet är större än 0,9 och på så sätt skulle 

talet placeras strax innan en hel. En elev hade en intressant förklaring till bråktalet 6/5 

placering på tallinjen. Eleven hade placerat sig precis framför en hel i ledet och förklarade 

att 5/5 innebär en hel och kvar är 1/5 som är detsamma som 0,2 och på så sätt blir bråktalet 

samma som decimaltalet 1,2. 

 

6.1.2 Lärandeobjekt och kritiska aspekter 

Under den första lektionen är lärandeobjektet att förstå bråktal och decimaltal med hjälp 

av tallinjen. Lärandeobjektet innebär att eleverna ska kunna förstå olika bråktal och 

decimaltal genom att använda sig av en tallinje som ett hjälpmedel. 

 

Kritiska aspekter är, som beskrivits tidigare, det som kan orsaka problematik att förstå 

och uppnå lärandeobjektet (jfr, Holmqvist Olander & Nyberg, 2014; Lo, 2012). Den 

kritiska aspekt som noterades under den första aktiviteten är sambandet mellan bråktal 

och decimaltal. Denna kritiska aspekt innebär att det kan bli problematiskt för eleverna 

att förstå bråktal och decimaltal med hjälp av tallinjen eftersom sambandet mellan bråktal 

och decimaltal kan avgöra vart talen ska placeras på en tallinje. Problematik för elever 

kan uppstå eftersom eleverna inte är medvetna om att vissa bråk- och decimaltal kan ha 

samma värde. Kritisk aspekt under den andra aktiviteten är att avgöra storleken på olika 
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bråktal och decimaltal i förhållande till tallinjens referenspunkter 0 och 1. Denna kritiska 

aspekt innebär att det kan bli problem att uppnå lärandeobjektet om eleven inte har 

kännedom om storleken på olika bråk- och decimaltal och vart dessa ska placeras på en 

tallinje. 

 

6.1.3 Lektion 2 

Likt lektion 1 utgick lektion 2 från en av Heddens (1986) nivåer semikonkret och 

semiabstrakt. Semiabstrakt var huvudfokus under denna lektion. Under denna lektion var 

hela klassen närvarande men som beskrevs ovan var de endast de elever som fått 

medgivande från sina vårdnadshavare att de fick vara med i studien som deltog. Lektionen 

börjades med att förklara vad lektionen går ut på. Tio decimaltal och tio bråktal skrevs 

upp på whiteboardtavlan. Dessa skulle eleverna placera ut på två tallinjer som eleverna 

själva skulle rita upp på ett papper. Observationen består av att ha uppsikt över när 

eleverna skapar egna tallinjer, var på tallinjen eleverna placerar talen samt 

klassdiskussionen när det är genomgång av lektionen. 

 

Under observationen noterades att flera elever hade svårighet att rita upp egna tallinjer 

trots att de nyligen arbetat med tallinjen. Eleverna ställde frågor om bland annat en 

tallinjens uppbyggnad. Precis som den första lektionen blev det enklare för eleverna att 

placera bråk- och decimaltal när de hade en tallinje att studera. Det upptäcktes att bråktal 

var mer problematiskt att placera ut än decimaltal. Vissa bråktal var komplicerade och 

flera elever hade svårt att se var exempelvis bråktalet 6/20 skulle placeras och fick därför 

ta hjälp av lärare för att lösa det. Eleverna förstod efter förklaringen att 6/20 innebar 

detsamma som 3/10 och kunde därefter lättare placera ut talet på tallinjen. Det upptäcktes 

under observationen att elevernas kunskaper var mer utvecklade inom decimaltal än 

bråktal och flertalet elever behärskade även kunskapen att omvandla decimaltal till 

procenttal och kunde utnyttja detta för att på ett enklare sätt kunna placera ut talen på rätt 

plats på tallinjen. 

 

6.1.4 Lärandeobjekt och kritiska aspekter 

Lärandeobjektet under den andra lektionen är detsamma som första lektionen, det vill 

säga att förstå bråktal och decimaltal med hjälp av tallinje. Kritiska aspekter under den 

andra lektionen var tallinjens uppbyggnad samt avståndet mellan referenspunkterna 0 och 

1. Dessa kritiska aspekter innebär att det kan bli problematiskt för elever att uppnå 
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lärandeobjektet ifall eleverna inte är medvetna om hur en tallinje är uppbyggd. Avståndet 

mellan referenspunkterna hör ihop med föregående kritisk aspekt och är avgörande för 

att kunna uppnå förståelse för lärandeobjektet. 

 

6.1.5 Samband och skillnader mellan lektionerna 

Sambandet mellan lektionerna var att båda lektionerna involverade tallinjen på olika sätt, 

det vill säga både ur ett semikonkret och ett semiabstrakt perspektiv. Problematiken inom 

matematik kan bero att elever inte förstått kopplingen som finns mellan det abstrakta och 

det konkreta. Denna koppling kan underlättas för eleverna ifall de får en möjlighet att 

utföra aktiviteter som är baserade på nivåerna semikonkret och semiabstrakt (Heddens, 

1986). 

 

En övergripande skillnad mellan lektionerna är att eleverna upplever det enklare att utföra 

uppgiften där tallinjen placeras på klassrummets whiteboardtavla jämfört med att utföra 

uppgiften där eleverna ska rita upp egna tallinjer. Skillnaden mellan lektionerna är att 

eleverna är mer engagerade och positiva till de semikonkreta uppgifterna som presenteras, 

vilket var uppgifter där eleverna fick agera tallinje genom att ställa upp i storleksordning 

och markera olika tal på tallinjen. Under den första lektionen vars fokus befann sig på 

semikonkret nivå uppmärksammas det att eleverna är positiva och engagerade till 

uppgiften. Eleverna diskuterade med varandra och var behjälpliga till klasskamraterna 

om behovet fanns. 

 

Under den andra lektionen vars fokus befann sig på semiabstrakt nivå är eleverna 

förvirrade och negativa till uppgiften när de skapar egna tallinjer. En slutsats är att 

eleverna inte är medvetna om hur en tallinje ska byggas upp för att kunna avgöra vart ett 

bråktal eller decimaltal ska placeras och på så sätt kan elevernas engagemang i uppgiften 

vara ett tecken på bristande kunskaper inom en tallinjes uppbyggnad. 

 

6.2 Intervjuer 

Under denna del av resultatet presenteras de intervjuer som genomförts med fyra elever i 

en årskurs fem. Eleverna som valdes till intervju, valdes utifrån observationen. 

Deltagarnas namn byts ut till namn som ”Elev A”, ”Elev B”, ”Elev C” och ”Elev D”. 

Några intervjufrågor presenteras nedan och samtliga i bilaga D. Det här avsnittet delas 
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upp efter intervjufrågorna och under varje fråga presenteras deltagarnas svar. Sedan 

presenteras de kritiska aspekter som identifierats utifrån variationsteorin. 

 

6.2.1 Intervjuer som avser lektionsupplägget 

Intervjufrågorna under denna del av studien behandlar lektionens upplägg. Tre av fyra 

elever som intervjuades tycker att det blev både tydligare och lättare att utföra uppgiften, 

speciellt den första lektionen, med tallinjen som ett hjälpmedel. Tallinjen underlättade 

uppgiften eftersom linjerna som representerade referenspunkterna 0 och 1 gjorde det 

tydligare var bråktalen och decimaltalen skulle placeras. Främst anser eleverna att det 

blev lättare att placera ut bråktal än decimaltal på tallinjen.  

 

Elev A:  Ja, det blev lättare tyckte jag. 

Intervjuare:  På vilket sätt då? 

Elev A:  För man kunde sätta upp linjer där ett skulle vara. 

 

Elev B:  Lite. 

Intervjuare:  På vilket sätt tänker du på då? 

Elev B:  Men om man hade 1/10 och sen hade man 3/10. Det blev lite lättare då. Att 

se vart den skulle vara. För om man hade en rak linje utan någonting då 

hade man nog fått chansa lite. 

 

Två av deltagarna i intervjuerna, anser att det är komplicerat att skapa egna tallinjer. 

Problematiken är att lyckas avgöra var ett bråktal skulle placeras i förhållande till 

referenspunkterna 0 och 1. Det framkom under intervjuerna att det var problematiskt för 

en elev att placera ut både bråk- och decimaltal.  

 

Elev B:  Lite när man skulle placera ut tal på tallinjen 

Intervjuare:  Tänker du på när ni ritade egna tallinjer? 

Elev B:  Ja, den man ritade upp. 

Intervjuare:  Vad tyckte du var svårt med det? 

Elev B:  Till exempel, om man hade en tallinje till 10 och ett bråktal på 2/7 och då 

visste jag inte riktigt vart den skulle vara. 

 

Elev C:  Aa när man skulle rita upp två egna tallinjer. 
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Intervjuare:  Vad var svårt med det tyckte du? 

Elev C:  Jag visste inte riktigt vart jag skulle placera ut dem. 

Intervjuare:  Det var både bråktal och decimaltal som var svårt? 

Elev C:  Aa. 

 

6.2.2 Kritiska aspekter lektionsupplägg 

Denna del av resultatet framkom med att en kritisk aspekt inom lektionsupplägget är 

avståndet mellan referenspunkterna 0 och 1. Denna kritiska aspekt kan orsaka svårighet 

att uppnå det lärandeobjekt som presenterades både under lektion 1 och 2 vilket var att 

förstå bråk- och decimaltal med hjälp av tallinjen. 

 

6.2.3 Intervjuer som avser bråktal 

Nästa del av intervjun består av frågor som innefattar begreppet bråktal. Det är väsentligt, 

sett till studiens syfte och frågeställningar, att undersöka ifall eleverna upplever bråktal 

som ett problematiskt område eftersom bråktal är ett av denna studiens huvudfokus. Det 

framkom under intervjun att elever upplever bråktal som både enkelt och svårt. Det som 

upplevs som mest komplicerat är kunna avgöra ifall ett samband finns mellan bråktal och 

decimaltal. Nedan presenteras två av elevernas upplevelse av bråktal. 

 

Elev C: Ja, vissa lite högre och vissa lite lägre är svårare. Det är också svårt att veta om 

ett bråktal och ett decimaltal är samma. Om de har samma värde eller inte. 

 

Elev D:  Nä inte direkt. 

Intervjuare:  Är det enkelt för dig? 

Elev D:  Ja, det svåraste är att omvandla det till andra former. 

 

6.2.4 Kritiska aspekter bråktal 

Kritiska aspekter är bråktalets centrala delar nämnare, täljare och bråkstrecket samt 

samband mellan olika bråktal och andra tal. Dessa kritiska aspekter kan orsaka 

problematik för elever att förstå lärandeobjektet eftersom bråktalets delar nämnare, täljare 

och bråkstreck är en grund att förstå bråktal och decimaltal med hjälp av tallinjen. 
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6.2.5 Intervjuer som avser decimaltal 

Sista delen av intervjun, består av frågor som behandlar decimaltal. En fråga under 

intervjun är: ”Tycker du att tallinjen hjälpte dig förstå bråktal/decimaltal på ett enklare 

sätt”. Två av eleverna som deltog i intervjun anser att tallinjen på ett eller annat sätt 

underlättar deras förståelse kring decimaltal. 

 

Elev B:  Lite. Som den där 375… 

Intervjuare:  Tänker du på 0,375? 

Elev B:  Ja precis. Utan tallinje skulle man ju inte veta alls vart den skulle sitta typ. 

 

Elev D:  Ehmm… Jag tror det blev lättare. 

Intervjuare:  Hur tänker du då? 

Elev D:  Alltså. Att man typ kunde veta att, liksom inte bara blint vart de skulle vara. 

Att man har det uppradat. En fast linje, mellan två tal. 

 

I nästa del av intervjun vars fokus befann sig på decimaltal framkom det att två av fyra 

elever anser att decimaltal blir mer komplicerat när decimaltal med flera siffror är i fokus. 

Med det menas att decimaltal som består av fler siffror betraktas vara mer komplicerat än 

decimaltal som består av färre siffror. En tredje elev betraktar decimaltal som består av 

flera siffror som betydelsefullt att kunna hantera inom matematiken. Citaten nedan 

presenterar elevernas svar: 

 

Elev B: ”Nej, inte jätte. Jag tycker det är lite lättare men vissa kan vara kluriga. För om 

man har ett långt decimaltal så måste man ju veta att vissa är större än andra. Att det 

talet längst bak inte är lika stort som det längst fram”. 

 

Elev C: ”När det är många siffror typ. Typ många siffror fram och många siffror bakom 

decimalstrecket”. 

 

6.2.6 Kritiska aspekter decimaltal  

Utifrån elevernas svar i intervjuerna framkommer kritiska aspekter. Kritiska aspekter 

under avsnittet decimaltal identifieras vara decimalstreck och dess användningsområde. 

Dessa kritiska aspekter innebär att veta vilken inverkan decimalstrecket har på 

decimaltalet samt dess användningsområde. Dessa kritiska aspekter kan orsaka 
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problematik för elever att utveckla en förståelse för bråktal och decimaltal eftersom 

decimalstrecket har en inverkan på storleken på ett decimaltal. 
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7 Diskussion 

Det här avslutande avsnitt presenteras studiens diskussion. Syftet med avsnittet är att 

knyta ihop studiens olika delar. Inledningsvis presenteras en resultatdiskussion som är 

uppdelad efter studiens två frågeställningar. Därefter presenteras en metoddiskussion i 

syfte att diskutera metodvalet för studien. I slutet av avsnittet presenteras förslag på 

fortsatt forskning inom samma område. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur tallinjen kan påverka elevers förståelse om 

bråktal och decimaltal. Bråktal och decimaltal har ansetts vara ett komplicerat område att 

lära sig ur ett elevperspektiv men även ett komplicerat område att undervisa om ur ett 

lärarperspektiv. Utöver att undersöka tallinjens påverkan, valdes det att ta reda på vilka 

kritiska aspekter som kan förekomma när elever arbetar med bråk- och decimaltal i 

kombination med tallinjen. Detta för att, i framtiden, kunna planera matematiklektioner 

och belysa dessa kritiska aspekter för att eleverna ska kunna urskilja dessa och på så sätt 

undvika missförstånd. 

 

7.1.1 Tallinjens bidrag till ökad förståelse inom bråk- och 

decimaltalsundervisning 

Utifrån observationerna blev det tydligt att tallinjen till en början underlättade elevernas 

förståelse för bråktalens och decimaltalens storlek. I resultatavsnittet förklarade elev b 

och c att tallinjen underlättade deras förståelse. McIntosh (2008) förklarar att tallinjens 

syfte är att bidra till ökad förståelse kring både bråktal och decimaltalens värde. En 

slutsats kan vara att tallinjen är viktig för elevers förståelse kring rationella tal och 

decimaltalens värde eftersom den kan underlätta förståelsen kring vart olika tal ska 

placeras på tallinjen. 

 

Som beskrevs tidigare, ansåg hälften av de deltagande eleverna i intervjuerna att tallinjen 

underlättade deras förståelse genom att kunna visa vart olika tal ska placeras. Zhang m.fl. 

(2017) hävdar att tallinjen kan försvåra inlärningen av olika bråktals värde jämfört med 

andra visuella hjälpmedel. Detta för att bråktalsundervisningen vanligen startar med att 

introducera formerna cirklar och rektanglar i syfte att få eleverna förstå ett bråktals värde. 

Missuppfattningar kring bråktal kan förekomma eftersom det beror på vilket sätt lärare 
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förklarar meningen med tallinjen. McIntosh (2008) beskriver tallinjens syfte på ett annat 

sätt. McIntosh (2008) förklarar att tallinjens syfte bland annat är att låta eleverna 

undersöka bråk- och decimaltals värde och därmed dess placering. En tallinje kan även 

öka elevernas förmåga att diskutera och komma fram till rätt svar. 

 

Aktiviteter som rör placering av bråk- och decimaltal i förhållande till referenspunkterna 

0–1 eller 1–2 är betydelsefullt för att eleverna ska få en möjlighet att förstå sambandet 

som finns mellan bråktal och decimaltal. En tallinje kan bidra med att utveckla elevers 

förståelse kring sambandet och denna förståelse kan öka genom att eleverna får diskutera 

med sina klasskamrater samt läraren (jfr, Gersten m.fl., 2017; Clarke m.fl., 2010). 

 

7.1.2 Kritiska aspekter 

En av studiens frågeställningar var att identifiera kritiska aspekter under lektionerna samt 

under intervjuerna. Både observationerna och intervjuerna gav värdefullt material till 

studien. Observationerna gav material ur ett klassperspektiv med elever i grupp som 

skulle lösa en uppgift medan intervjuerna gav ett mer individuellt elevperspektiv på vilka 

kritiska aspekter som kan uppstå under lektionerna. Kritiska aspekter ur ett elevperspektiv 

är väsentligt att fokusera på eftersom dessa aspekter kan variera (Lo, 2012). De kritiska 

aspekter som identifierats under resultatdelen var: 

 

- Samband mellan bråktal och decimaltal 

- Avgöra storlek på bråk- och decimaltal 

- Tallinjens uppbyggnad, referenspunkter 

- Olika tals placering 

- Skapa egna tallinjer 

- Bråktalet centrala delar 

- Samband mellan olika tal 

- Decimaltecknet och dess användningsområde 

 

Ovanstående kritiska aspekter identifierades under observationerna samt under 

intervjuerna. Dessa kritiska aspekter kan orsaka en problematik att uppnå lärandeobjektet. 

De kritiska aspekter som noterades under intervjun, identifierades genom de olika 

intervjufrågorna som formulerades utefter observationen. En del av analysmetoden 

bestod av att undersöka ifall de kritiska aspekter som identifierats är detsamma som en 
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annan kritisk aspekt eller ifall det är olika aspekter kring lektionerna och intervjuerna. 

Som kan ses ovan, är vissa kritiska aspekter lika varandra medan andra varierar. Enligt 

Cheng (2016) sker inlärning när vissa av lektionens kritiska aspekter är konstanta medan 

vissa varierar.  

 

Den kritiska aspekten samband mellan bråktal och decimaltal är något som Thompson 

och Walker (1996) samt Cramer & Wyberg (2009) diskuterar. De förklarar att det är 

nödvändigt för elever som ska utveckla bra taluppfattning att kunna koppla decimaltal till 

bråktal. En metod som kan användas för att lättare förstå ett decimaltals värde är att 

koppla detta till ett vanligt bråktal som exempelvis 1/4 som är lika mycket som 0,25 (jfr, 

Thompson & Walker, 1996; Cramer & Wyberg, 2009). 

 

En av de kritiska aspekter som identifierades var en tallinjes uppbyggnad. Vikten av att 

eleverna får möjlighet att förstå en tallinjens uppbyggnad är betydelsefull och genom att 

involvera eleverna i olika aktiviteter som rör tallinjen kan ge eleverna få möjligheten att 

utveckla sina kunskaper. Exempel på aktiviteter kan vara att eleverna får involveras i 

undervisningen och själva avgöra vart exempelvis en fjärdedel ska placeras. För att 

eleverna ska få chansen att öka sina kunskaper inom bråk- och decimaltal är det av vikt 

att de får vara med och säga sin åsikt (Bergius, 2011). 

 

Slutsatsen av resultatet är att tallinjen kan underlätta förståelsen för bråk- och decimaltal 

genom att visa olika tals placering, men också genom att visa ett samband mellan bråktal 

och decimaltal. Det förekom även ett flertal kritiska aspekter som att utgöra en svårighet 

att uppnå det planerade lärandeobjekt. Det är betydelsefullt att läraren är medveten om 

eventuella kritiska aspekter som kan försvåra inlärningen för elever. Det är även av vikt 

att involvera semikonkreta och semiabstrakta nivåer på olika sätt i 

matematikundervisningen, då det framkom ur både observationerna och intervjuerna att 

elever upplever matematiken mer underhållande och lärorik när dessa nivåer är 

involverade. 

 

7.2 Metoddiskussion 

Metodvalet för denna studie var kvalitativ metod med observationer samt intervjuer. 

Denna metod valdes till denna studie med motiveringen att på ett enklare sätt undersöka 

på vilka sätt tallinjen kan påverka undervisningen av bråk- och decimaltal. 
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Skolan valdes ut efter en tidigare kontakt med skolan, vilket underlättade processen att få 

ett godkännande från rektor och ansvarig klasslärare om att genomföra studien där. Att 

ha haft en kontakt med skolan sedan tidigare, underlättade undersökningen då 

klassläraren snabbt kunde godkänna och tillåta studien samt att eleverna kändes trygga 

och lugna i samma stund studien påbörjades. 

 

Innan studien kunde påbörjas, framkom det att endast hälften av eleverna i klassen hade 

givit medgivandet från deras vårdnadshavare till klassläraren, vilket ledde till att 

observationerna fick färre deltagare. Det påverkade studien negativt, då det var väsentligt 

att observera elevernas diskussioner om hur de kom till deras svar och det hade underlättat 

ifall fler elever deltagit, då mer material hade kunnat samlats in. Först observerades en 

lektion med fokus på semikonkret nivå och sedan en lektion med fokus på semiabstrakt 

nivå. När observationerna hade avslutats planerades en intervju och fyra elever 

tillfrågades. Svaren som framkom under intervjuerna, gav värdefullt material till studien 

som kunde ge tydligare svar på studiens syfte och frågeställningar genom att få en 

tydligare bild över elevernas erfarenheter och kunskaper om bråktal, decimaltal och 

tallinjen.  

 

Lektionerna utgick först och främst utifrån Heddens (1986) nivåer semikonkret och 

semiabstrakt då dessa nivåer haft en betydelsefull del i en tidigare systematisk 

litteraturstudie. Att ha haft nivåerna semikonkret och semiabstrakt som underlag till 

studien, underlättade planeringen då ett ständigt fokus fanns både vid planeringen samt 

vid genomförandet. 

 

7.3 Förslag på fortsatt forskning 

Denna studie uppmärksammade att tallinjen både kan ha en positiv och negativ påverkan 

bland elever i mellanstadiet. Eftersom det kan vara komplicerat att förstå hur en tallinje 

är uppbyggd och på vilket sätt den kan vara värdefull. I den tidigare systematiska 

litteraturstudien, hade semikonkreta och semiabstrakta nivåer en betydelsefull del av 

resultatet liksom denna studies resultat. Att använda tallinjen både i semikonkreta och 

semiabstrakta perspektiv har givit denna studien en viktig insyn i hur lektioner kan 

skapas. Som förslag på fortsatt forskning kan nivåerna semikonkret och semiabstrakt 

fortsatt vara en grund till att eleverna ska få mer insikt i hur lektioner inom matematik 
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kan se ut och hur dessa nivåer kan vara till elevers fördelar. Ett till förslag till fortsatt 

forskning är att ha de kritiska aspekter som lyftes fram i denna studie i åtanke vid 

planering av kommande matematiklektioner i syfte att undersöka om elevers kunskaper 

inom bråk- och decimaltal ökar. 
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Bilagor 

Bilaga A – Missivbrev vårdnadshavare 
Jag heter Sophie Windh. Jag läser sista terminen på lärarutbildningen med inriktning årskurs 4–6 

vid Linnéuniversitetet i Växjö. Just nu läser jag kursen Matematik och matematikdidaktik - 

Självständigt arbete II och ska göra en matematikdidaktisk studie. 

 

Syftet med studien är att skapa en förståelse om elevers kunskaper och förståelse inom bråktal 

och decimaltal med hjälp av tallinjen. Studien kommer att genomföras med observationer och 

intervjuer av elever i åk 5. Studien kommer genomföras under två tillfällen under vecka 16 – 18. 

För att göra detta behöver jag vårdnadshavarens medgivande till deltagande i studien. Studien 

kommer att bestå av två delar som börjar med två matematiklektioner med fokus på bråktal och 

decimaltal. Efter det kommer fyra elever intervjuas och det kommer även att ske en ljudinspelning 

av intervjuerna för att på ett lättare sätt kunna analysera materialet. Ljudinspelningarna kommer 

efter analysen raderas. 

 

Studien följer Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer, vilket innebär att deltagandet i 

undersökningen är frivilligt och eleven kan när som helst avbryta sitt deltagande utan närmare 

motivering. Resultatet från intervjuerna kommer endast att användas till mitt självständiga arbete. 

Ert barn garanteras anonymitet och elevernas namn samt skolans namn kommer därför att bytas 

ut i arbetet så man kommer inte kunna avläsa vem som har deltagit. 

 

För att använda insamlat material i samband med redovisning och rapportskrivning enligt ovan 

behöver jag ditt/ert samtycke. Vänligen lämna nedanstående lapp till ansvarig klasslärare senast 

den 20 april. 

 

Har ni några frågor, hör gärna av er till mig eller min handledare, Helén Sterner: 

 

Sophie Windh 

sw222kk@student.lnu.se 

Tel: 072-963 67 16 

 

Handledare: 

Helén Sterner 

hse@du.se 

Tel: 023-77 87 53 

 

Med vänliga hälsningar Sophie Windh. 

-------✂----------------------------------------------------------------------------------- 

Som vårdnadshavare tillfrågas du härmed om ditt barn får delta i ovan beskrivna studie. 
 

      JA – mitt barn får observeras och intervjuas. 

 

 

      JA – mitt barn får endast observeras. 

 

 

      NEJ – mitt barn får varken observeras eller intervjuas. 

  

 
Elevens namn________________________________________________ 

 

Vårdnadshavarens       

underskrift_______________________________________ 
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Bilaga B - Matematiska övningar 

Nedanstående lektioner har sin grund utifrån Heddens (1986) mellannivåer semikonkret 

och semiabstrakt. Därefter är lektionerna skapade med inspiration ifrån Drageryd m.fl. 

(2012), McIntosh (2008) samt Pramudiani m.fl. (2011). Detta eftersom Drageryd m.fl. 

(2012), McIntosh (2008) samt Pramudiani m.fl. (2011) anser att tallinjen har en positiv 

inverkan på elevers förståelse när det kommer till matematiska övningar med både 

bråktal och decimaltal. Under den första lektionen med fokus på semikonkret nivå 

utfördes två aktiviteter i syfte att variera hur tallinjen kan underlätta inlärningen för 

eleverna. Den andra lektionen bestod av en aktivitet med fokus på semiabstrakt. 

 

Lektion 1: 

Eleverna ska ställa sig i en tallinje efter att ha blivit tilldelade bråk- och decimaltal i rätt 

ordning. Eleverna ska en och en ställa sig i rätt ordning från det minsta talet längst fram 

till det största talet längst fram efter en osynlig tallinje. Elevernas ska med hjälp av 

varandra och den osynliga tallinjen komma fram till rätt placering för talen. Det viktigaste 

under denna lektion är tallinjens påverkan samt elevernas diskussioner och hur de 

kommer fram till rätt svar. Ifall tiden räcker till kan denna lektion göras flera gånger med 

varianten att de får komma på egna bråk- och decimaltal. 

 

Den andra aktiviteten är att läraren ritar upp en tallinje på tavlan och markerar 

referenspunkterna 0 och 1. Eleverna ska skriva ner ett decimaltal och ett bråktal på mindre 

lappar och sedan sätta upp de på tavlan längs tallinjen. När alla elever har gjort detta, ska 

läraren starta en klassdiskussion för att ta reda på hur eleverna tänkt kring placeringen av 

bråktalen och decimaltalen. 

 

Lektion 2: 

Eleverna får tio olika bråk- och decimaltal på tavlan. Elevernas uppgift är att 

storleksordning dessa efter att har ritat upp två egna tallinjer med hjälp av papper och 

penna. Efter detta ska eleverna fundera på om det finns något samband mellan några av 

dessa bråk- och decimaltal. Diskutera med en kompis. Eleverna får gärna förklara hur de 

tänker. 

Bråktal: 9/10, 1/4, 3/5, 5/8, 2/7, 2/16, 8/10, 6/20, 3/20, 1/3. 

Decimaltal: 0,375, 0,1, 0,75, 0,4, 0,875, 0,2, 0,7, 0,85, 0,25, 0,45. 
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Bilaga C – Observationsschema 

Aktör Tidpunkt Händelse Kommentarer 
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Bilaga D – Intervjufrågor 

Intervjufrågor som avser lektionen: 

- Vad tyckte du om lektionen? 

- Tyckte du att lektionen var svår? Om ja, vad var svårt? 

- Hade du sett en tallinje innan lektionen? Var och hur i såna fall? 

- På vilka olika sätt kan man använda en tallinje tror du? 

- Tycker du att tallinjen borde användas mer inom matematiken på din skola? Om 

ja, varför ska den användas mer och på vilket sätt? 

 

Intervjufrågor som avser begreppet bråktal: 

- Vad är ett bråktal? 

- Tycker du att bråktal är svårt att förstå? 

- Tycker du att du förstod bråktal innan lektionen ägde rum? 

- Vad skulle hjälpa dig tror du att förstå bråktal på ett enklare sätt? 

- Tycker du att det hjälpte att använda dig av tallinjen för att du skulle kunna förstå 

bråktal på ett enklare sätt? Om ja, varför hjälpte den och på vilket sätt? 

 

Intervjufrågor som avser begreppet decimaltal: 

- Vad är ett decimaltal? 

- Tycker du att decimaltal är svårt att förstå? 

- Tycker du att du förstod decimaltal innan lektionen ägde rum? 

- Vad skulle hjälpa dig tror du att förstå decimaltal på ett enklare sätt? 

- Tycker du att det hjälpte att använda dig av tallinjen för att du skulle kunna förstå 

decimaltal på ett enklare sätt? Om ja, varför hjälpte den och på vilket sätt? 
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