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Sammanfattning 
Syfte med denna studie är att beskriva några elevers kunskap och förklaringar om 
positionssystemet i två olika skolor i åk 4. Det var också intressant att jämföra skolornas 
likheter och olikheter av skolform, arbetssätt, klassrumsklimat och kommunikation. På 
den begränsade tid som studien hade till sitt förfogande passade det att göra 
observationer, uppgifter och intervjuer utifrån åtta utvalda elever från de två skolorna. 
Studiens syfte och problemformulering påverkade också valet av metoder. Resultaten 
visar att användningen av metodtrianguleringen gav studien större omfattning och 
därmed ökade också tillförlitligheten. Utifrån observationerna i klassrummen kartlades 
skolornas likheter och olikheter av skolform, arbetssätt, klassrumsklimat och 
kommunikation. Resultaten av observationerna sorterades sedan in i olika tabeller för 
att kunna vara ett fungerande underlag i jämförelsen. Tabellerna visar att skolornas 
skolform, kommunikation och klassrumsklimat var mycket olika. Däremot fanns det 
likheter i skolornas arbetssätt och undervisningsform. Uppgifterna grundade sig på 
taluppfattning och positionssystemet. Eleverna löste uppgifterna individuellt och 
uppmuntrades till att skriftligt förklara hur de hade tänkt kring sina lösningar. 
Lösningarna sorterades in i olika tabeller, en rent kvantitativ tabell och i flera kvalitativa 
tabeller. Den kvantitativa tabellen av elevernas resultat på uppgifterna, visade att ett 
högt antal av eleverna hade svarat rätt på uppgifterna. Gemensamt mellan skolorna var 
dock att felsvaren låg inom samma uppgifter, vilket tyder på att det kan vara generella 
svårigheter med positionssystemet i just de uppgifterna. De kvalitativa tabellerna med 
tre lösningsnivåer delades in efter elevernas förståelse om positionssystemet och efter 
deras förklaringar av sina lösningar. Resultaten visar på att eleverna hade god kunskap i 
talskrivning, men att de hade vissa svårigheter med att förklara de matematiska 
begreppen. I jämförelsen av talskrivning och talsorter hade eleverna svårare att förstå 
och förklara hur de hade tänkt kring talsorter. De flesta elever nämner inte positioner i 
sina förklaringar. I subtraktionsuppgiften hade en del elever svårigheter med nollans 
position i räkneoperationen. Några elever hade även svårt med hundratalsövergången 
som troligen inte var riktigt befäst hos dessa elever. Syftet med intervjuerna var att få 
reda på hur eleverna förklarade sina lösningar muntligt och deras kunskap om 
positionssystemet. Även elevernas intresse och uppfattning av matematikämnet ingick i 
intervjufrågorna. I resultaten kan man se att många elever var otydliga i sina 
förklaringar av hur man delar in tal i talsorter. Eleverna gav också många varierande 
svar om nollornas platsvärde i talet 8005. Endast hälften av eleverna nämnde nollornas 
platsvärde i talsorter och positioner. I den muntliga förklaringen av hur eleverna utfört 
en subtraktion upptäckte hälften av eleverna inte att de hade räknat fel. De 
gemensamma resultaten i studien tyder på att en del elever hade en relativ oklar 
taluppfattning och svårigheter med främst nollans betydelse i positionssystemet.  
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Inledning  
Denna studie visar kartläggning och jämförelse av några elevers kunskaper och 
förklaringar om positionssystemet mellan två olika skolor i åk 4. Tonvikten med studien 
är att se hur eleverna löser uppgifterna och hur de tänker kring sina egna lösningar. 
Nollans platsvärde i positionssystemet är betydande i tolkningen av elevernas kunskap 
om positionssystemet. Studien utgår från jämförelsen av elevernas beteende och 
engagemang i undervisningen, där även arbetssätt, skolform, klassrumsklimat och 
kommunikationen ingår. 

Bakgrund 
Intresset för taluppfattning har vi fått dels från tidigare yrkeserfarenheter i de lägre 
åldrarna och dels genom litteraturen som vi läst på utbildningen.  

Eftersom taluppfattning är ett grundläggande begrepp inom matematiken är det viktigt 
att belysa elevernas kunskap och deras förklaringar om begreppet. Det är lätt att läraren 
kan ta elevernas kunskap i taluppfattning för given och på det viset missar elever som 
har brister i taluppfattning.  

Unenge m.fl. (1994) hävdar att det finns många studier som tyder på att det är just 
bristande taluppfattning som är den grundläggande orsaken till många elevers 
matematiksvårigheter.  

För att få en ökad förståelse och insikt utifrån elevers kunskaper och förklaringar om 
positionssystemet har vi valt att jämföra två olika skolor. Till studien valdes elever från 
åk 4. Åldersgruppen var intressant med tanke på att vi upplevde att elever genomgår en 
brytning från låg till mellanstadiet. Genom denna brytning blir ofta undervisningen mer 
komplex och abstrakt. Malmer (2002) menar att symboler införs alldeles för tidigt i 
undervisningen utan att elever har tillräcklig förståelse för vad de egentligen håller på 
med och vad symbolerna representerar.  

Detta fanns i åtanke i vår studie av elevers kunskaper om positionssystemet. Vi valde att 
jämföra en kommunal skola och en skola med inriktning mot utomhuspedagogik för att 
se om det fanns någon skillnad på arbetssätt, skolform, klassrumsklimat och 
kommunikation i klassrummen. För att få veta elevers förkunskaper i matematik valde 
vi att studera olika läromedelsböcker och de utvalda skolornas kursplaner för åk 4 i 
matematik. Vi upplever att positionssystemet anses självklarare än vad det är. För att 
förstå hur matematiken är uppbyggd är det nödvändigt att förstå skillnaden mellan 
siffror och tal och därför känns det viktigt att belysa positionssystemets komplexitet 
utifrån eleverna. 
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Undersökningsområde 
För att ringa in kunskapsområdet för vår studie har vi läst litteratur som berör 
matematik, didaktik, samt kognitiv syn på utveckling och lärandet. En kognitiv syn på 
lärandet passar dels in på denna studies syfte, då den bl.a. inriktar sig på några elevers 
kunskap om positionssystemet och hur de löser och förklarar sina lösningar på 
uppgifterna. Dels därför att styrdokumenten som utgör riktlinjer också influeras av den 
kognitiva synen. 

Malmer (2002) hänvisar till två förgrundsgestalter inom det kognitiva perspektivet, 
Vygotskij och Piaget. Språkforskaren Lev Vygotskij (1980) betonar speciellt språkets 
stora betydelse för utveckling av det logiska tänkandet och därmed begreppsbildningen. 
Detta uppmärksammas i intervjuerna och i tolkningen av de muntliga och skriftliga 
förklaringarna av elevernas lösningar av uppgifterna i vår studie. Vygotskij framhåller 
också att förseningar i den språkliga utvecklingen hindrar barn från att utveckla det 
logiska tänkandet och begreppsbildningen. Malmer betonar här vikten av att 
uppmärksamma det matematiska språket och den stora betydelsen språket har för att 
utveckla matematiska tankestrukturer. Vi valde att jämföra två olika skolor i åk 4, för att 
försöka konkretisera var eleverna befann sig kunskapsmässigt om positionssystemet. 
Malmer refererar till Piaget som är en förgrundsgestalt inom den kognitiva psykologin. 
Piaget framhåller att barn först mellan 7 och 11-12 år har ett konkret tänkande och att 
det är först under denna period som det är möjligt att bygga upp hållfasta matematiska 
begrepp. Piaget betonar också att kunskap nås genom handlingar, erfarenheter och 
social interaktion. Malmer (2002, s 53) hävdar att 

Förmågan att analysera kognitiva strukturer, dvs (sic!) kartlägga barnets mentala utgängsläge 

(sic!), är självklart en viktig tillgång och förutsättning, såväl vid val av material som vid val av 

själva undervisningens uppläggning.  

För att få en bild av skolornas undervisningsmetoder, arbetssätt, klassrumsklimat och 
kommunikation gjordes en observation av klassrum och elever i jämförelsen av 
skolorna. 

Syfte och problemformulering 
Syftet med studien är att beskriva några elevers kunskaper och förklaringar om 
positionssystemet i två olika skolor i åk 4. 

Frågor utifrån vårt syfte är: 

1. Vilka likheter och olikheter finns det i jämförelsen mellan de två olika skolorna i 
skolform, klassrumsklimatet, elevernas arbetssätt och kommunikationen? 

2. Hur löser eleverna uppgifterna och hur förklarar de sina lösningar? 

3. Hur visar eleverna kunskap om positionssystemet?  
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Teoretiskt perspektiv och tidigare 
forskning 
Under denna rubrik presenteras de teoretiska utgångspunkter och begrepp, med 
utgångspunkt i tidigare forskning som ligger till grund för resultatbeskrivningen i denna 
studie. 

Styrdokumenten 
Lpo 94 

I Sverige styrs alla skolor av en läroplan som vilar på skollagen. I läroplanen (1994, s 
10) för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna kan man bland 
annat läsa att  

Varje elev efter genomgången grundskola behärskar grundläggande matematiskt tänkande och 

kan tillämpa det i vardagslivet.  

Kursplan i matematik (2000) 

I kursplanen för matematik (2000) påtalas att  

Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera matematik i 

meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya 

insikter och lösningar på olika problem.  

Under målet att sträva mot står  

Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att 

förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt 

och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande. 

Kommunikation, arbetssätt och skolform i 
matematiken 
Kommunikation är ett viktigt område i skolundervisning och nämns i styrdokumenten 
(Lpo 94, s 12).  I läroplanens mål och riktlinjer står det att  

Läraren skall organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och 

kommunikationsutveckling. 

Ahlberg (2000) hänvisar till kursplanen i matematik och hävdar att 
matematiklektionerna måste innehålla aktiviteter där eleverna får argumentera och 
diskutera matematik om man vill att målen i kursplanen skall kunna nås.  
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Runesson (2005, s 36) beskriver en undersökning av en skola där det användes 75-80 % 
av matematiklektionerna till arbete i läroboken. Hon hävdar att  

Med de krav på matematiskt kunnande som den nya kursplanen ställer, är enskilt arbete med 

en mängd likadana uppgifter, troligen inte det bästa sättet att nå dessa mål.  

Enligt Runesson medföljer enskilt arbete med läroböcker att eleverna ska lära sig att 
upprepa mönster som läromedlen presenterar. 

Sterner, Lundberg (2002, s 25) hävdar att det är viktigt att barnen får använda egna 
uttrycksformer och bilder när de utvecklar djupare förståelsen för det matematiska 
symbolspråket. 

Genom att kommunicera med sitt eget talade språk, använda sina egna uttrycksformer, rita 

bilder och handskas med verkliga objekt, skaffar sig barnen erfarenheter som sedan kan 

utvecklas till formella kunskaper och förståelse. 

Høines (2002) syftar till Vygotskijs teorier om språket av första och andra ordningen. 
Hon menar att det matematiska språket kan vara ett språk av andra ordningen precis 
som vilket främmande språk som helst. Det matematiska språket är svårt att förstå för 
elever i början och de behöver tid att vänja sig vid att använda språket av andra 
ordningen. Eleverna bör få använda det informella vanliga vardagsspråket med det 
formella matematiska språket parallellt tills de har genomgått en översättningsprocess 
mellan de två språken. Läraren kan hjälpa eleverna i översättningsprocessen genom att 
”dubbeltala” i matematik. Høines (2002, s 82, 85) betonar att 

En målsättning är att elevernas ”informella” språk får vara ett stöd för det formella 

matematikspråket. Vi tror att ett medvetet språkbruk från lärarens sida kommer att vara till hjälp 

för många.  

Runesson (2005) redovisar i undersökningen av en skola där observationsdata visar att 
25 % av kommunikationen mellan lärare och elev var av kontrollerande slag. Enligt 
Runesson är det avgörande utifrån vilket syfte läraren samtalar med elever. Själva 
kommunikationen med eleverna i sig är ingen garanti för att läraren får veta hur 
eleverna löser eller uppfattar sina matematikuppgifter.  

Kommunikation i matematikundervisningen är ett ganska litet undersökt område i den 
svenska forskningen enligt Löwing (2004). Hon nämner bland annat Wyndhamn (1988, 
ff.) som är en av de svenska forskarna som har undersökt kommunikationen under den 
senaste tiden. Hans forskning har varit inriktat mot språket som läromedlen, lärarna eller 
eleverna använder i matematiken. Löwing betonar vidare att det finns ytterligare äldre 
forskning om undervisningsprocessen i matematiken där hon nämner Kilborn (1979a 
och 1979b) som undersökt undervisningens ramar för att tolka och förklara resultaten. 
Löwing (2004, s 50) hävdar vidare att 

Någon forskning som syftar till att undersöka hur lärare faktiskt kommunicerar ett 

ämnesinnehåll under en helt vanlig matematiklektion och utgående från undervisningens 

ramar, har jag inte funnit med undantag av Kilborn (1979a).   

Löwings (2004) syfte med sin studie är att undersöka hur lärare under 
matematiklektioner kommunicerar med sina elever för att stödja deras lärande. I sitt 
undersökningsresultat beskriver hon lärarnas språk i matematikundervisningen. 
Vardagsspråket som de flesta lärarna använde var inte fungerande när det gällde att 
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förklara olika matematiska strukturer. Matematikens abstrakta begrepp kräver ett 
korrekt språk om man vill att eleverna ska förstå matematik. En följd av att lärarna 
använde vardagsspråk i klassrummet var att eleverna började använda vardagsspråk i 
matematiken, eftersom lärarens exempel gjorde det tillåtet. Löwing anser att 
vardagsspråklig kommunikation på matematiklektionerna eventuellt kunde förklara det 
att många elever hade svårigheter att förstå och klara av läromedlens korrekta 
matematiska språk. 

Emanuelsson m.fl. (2005) hänvisar till skolverkets rapport nr 61, där man redovisar 
resultaten av hur elever i år 9 hade löst standardprovsuppgifter och gruppuppgifter 
1992. Resultaten tycks hänga samman med hur arbetet i skolan organiseras och hur 
tiden för matematik används. Det visar att skolans arbetsformer och arbetssätt samt 
elevernas möjligheter till inflytande har betydelse för att skolan ska kunna svara på de 
krav på kommunikationsförmåga, kreativitet och självständighet som ett framtida 
samhälls- och arbetsliv ställer.  

Emanuelsson m.fl. (2005, s 46) anser att  

Läraren har en mycket viktig uppgift när det gäller att leda de matematiska samtalen. Det är 

viktigt att alla elever engageras och för att alla elever ska kunna komma till tals behövs ett 

respekterande klimat i klassen. 

Klassrumsklimat 

Dysthe (1996, s 243) betonar att lärarens roll och agerande är avgörande i hur klimatet i 
klassrummet blir. Hon beskriver lärarens roll i det dialogiska klassrummet så här 

Den som lär sig har därför ett kontinuerligt behov av stöd och assistans från läraren eller en 

kamrat. Läraren måste ta reda på vad eleven kan och bygga på hans eller hennes starka sidor 

och den förståelse som redan finns. 

Jarowski (2005) påstår att en bra matematisk miljö inte alls är självklar. Att skapa ett 
livskraftigt klassrumsklimat kräver ett hårt arbete från läraren. Det är lärarens personliga 
matematikfilosofi som har den största betydelsen till stämningen i klassrummet. Hon 
påstår också att i kommunikationen kan man aldrig vara säker på att eleven uppfattar 
saker som läraren har tänkt, trots att läraren strävar efter att utrycka sig tydligt. Därför 
hävdar hon att läraren måste sträva efter att på olika sätt försöka förstå sina elever, vilka 
tolkningar eleverna gör eller hur de uppfattar uppgifterna som de löser. Emanuelsson 
m.fl. (2005) menar att förutsättningen för ett bra klassrumsklimat är att eleverna har 
möjlighet att förklara hur de tänker kring matematiken. Han hävdar (2005, s 46) att 

Läraren får hjälpa till så att elevernas goda idéer verkligen kommer till användning. Med god 

kännedom om det matematiska innehållet och elevernas förutsättningar samt hur detta ska 

kombineras kan läraren leda samtalet åt rätt håll. 

Wistedt (2001) hävdar att det är svårt för barnen att överbrygga avståndet mellan 
vardagskunskap och skolans ämnesundervisning. Samtalen i skolan ska hjälpa eleverna 
att vinna nya kunskaper på en djupare nivå. 

Malmer (2002) beskriver de uppgifter som hon gjorde i samband med sitt arbete i 
NYMA-projektet (NYbörjarnas MAtematikkunskaper, 1984) i Helsingborg. Hon blev 
överraskad över hur komplicerade uppgifter barnen kunde lösa.  
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Malmer (2002, s 47) betonar  

De saknade däremot i stor utsträckning förmåga att verbalt beskriva eller motivera sitt 

handlande. I stället använde de andra ”språk” (handling, gester etc (sic!)). 

Holden (2001) i Grevholm (2001) menar att elevernas motivation påverkas av lärarens 
inställning till matematikämnet och hur läraren ger uttryck för glädje och entusiasm, 
både inför matematiken och elevernas uppslag och delaktighet. Detta visar sig vara lika 
viktiga faktorer som de uppgifter och arbetsmetoder som läraren väljer att presentera för 
eleverna. Det är viktigt att läraren blir medveten om hur stor betydelse 
kommunikationen kan ha för klassrumsklimatet. 

Taluppfattning 
I kursplanen (2000) för mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det femte skolåret 
står det att eleven skall 

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

decimalform. 

Unenge m.fl. (1994, s 112) betonar att det grundläggande begreppet i matematiken är 
taluppfattning och hävdar att 

Det är en förutsättning för praktiskt taget all kunskap i matematik att man har en god 

uppfattning och bild av talen, deras storlek och inbördes relationer. Detta understryks också av 

att det finns rader av studier som visar att det just är brister i taluppfattning som är den 

grundläggande orsaken till många elevers svårigheter med olika delar i matematiken. 

Malmer (2002, s 108) hänvisar till Nämnaren årgång 22, nr 2 (1995, s 23) och beskriver 
en god taluppfattning så här 

Med taluppfattning menar vi en persons övergripande förståelse för tal och operationer parat 

med förmåga, färdigheter och lust att använda denna förståelse på olika sätt som underlag för 

beslut och för att utveckla användbara och effektiva strategier för att använda tal och 

operationer. 

Vidare framställer Malmer språkets stora betydelse för den matematiska 
begreppsbildningen. Barnen måste först ha begreppen i form av ord och kunna koppla 
dem till egen erfarenhet innan de kan översätta dem till det matematiska symbolspråket.  

Häggblom (2000) menar att forskningen om barns kunskaper om tal har varit inriktade 
på att kartlägga och identifiera olika steg i utvecklingen av talförståelsen. Häggblom 
hävdar att barns taluppfattning är en process som startar tidigt och att redan från två till 
tre års ålder kan barn se skillnader mellan antal om antalet understiger fem. En god 
taluppfattning kan ses som ett kunnande som utvecklas och mognas med erfarenheter 
och kunskaper. 

Ahlberg (2000) betonar att barns utveckling av grundläggande talbegrepp inte endast är 
en fråga om kvantifiering av föremål eller att kunna räkna på talraden. Istället är det en 
fråga om att utforska olika aspekter och kvalitéer hos tal och att uppleva tal med alla 
sinnen. 
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Ahlberg (2000, s 47) beskriver detta närmare 

Genom att använda det sinnliga erfarandet och se, höra och känna talen, kan barn simultant 

erfara olika aspekter av tal, dvs (sic!) samtidigt uppfatta tal både som ”positioner i 

talsekvensen” och som ”sammansatta enheter” och därigenom utveckla sin förståelse för 

talens del-helhetsrelation. 

Positionssystemet 

Unenge m.fl. (1994) berättar att man ibland brukar säga att två av de viktigaste 
uppfinningarna som har gjorts under mänsklighetens historia är hjulet och nollan. Det 
tog lång tid innan man införde nollan, då den uppfattades som ett tecken ”för 
ingenting”. Positionssystemet är en generell idé, där nollan är en förutsättning för 
positionssystemet och där grundidén är att siffrans position i ett tal avgör dess värde. Vi 
använder oss av basen tio och det hänger säkert samman med att vi har tio fingrar. 
Positionssystemet utnyttjas också för att kunna skriva tal i decimalform, efter 
decimaltecknet är siffervärdet då i tur och ordning en tiondel, en hundradel o.s.v. 

Alseth i Nämnaren nr 4 (1997) betonar att platsvärde och gruppering är viktiga delar i 
taluppfattningen. Vårt talsystem har två kännetecken, där det ena är tiotalsgrupperingar 
och det andra är sammansättning av talsymboler i ett positionssystem. Det betyder att 
siffrans placering eller position i ett tal har betydelse för dess värde. 

Häggblom (2000, s 45) betonar att 

Det tar ca 5 år för ett barn att lära sig hantera de tio första naturliga talen. Om man dessutom 

räknar den tid det tar för barn att bygga upp stora tal enligt positionsprincipen är 

utvecklingsperioden ännu längre.  

Vidare hänvisar hon till Magne (1998) som noterar att skillnaderna mellan svagt och 
starkt presterande elever är stora i taluppfattningen och att svaga elever har svårigheter 
att hantera tiosystemet ännu vid övergången till högstadiet. 

Malmer (2002) menar att en säker uppfattning av positionssystemet är en nödvändig 
förutsättning för utvecklandet av talbegreppet. Troligen bör mera tid anslås till detta 
moment i undervisningen. För elever med dyslektiska besvär är osäkerheten påfallande 
stor när det gäller positionssystemet. De gör lätt omkastningar som kan ha antingen 
auditiva eller visuella svagheter som orsak. Eleverna har problem med de så kallade ton-
talen (13-19), där man hör entalssiffran först. Talet ”sexton” kan skrivas som 61 eller 
talet ”etthundrafem” kan skrivas som 1005. Därför betonar Malmer att det är viktigt att 
eleverna får en visuell bild av vad siffrorna representerar. Hon rekommenderar 
användningen av strukturella material som till exempel talblocken. För att framhålla 
fördelarna med positionssystemet brukar Malmer låta eleverna bekanta sig med det 
romerska talsystemet, som inte är ett positionssystem. 

Bentley beskriver en del av sin doktorsavhandling i Pm, pedagogiska magasinet nr 4 
(2007) att det finns för lite forskning om matematikdidaktik i Sverige. Han menar att i 
Japan och Kina finns de duktigaste eleverna i matematik. Där matematikutbildningen 
fokuseras på matematiska begrepp, som till exempel talbegrepp och platsvärde, istället 
för att fokuseras på beräkningar. Bentley berättar att Sverige har en massa hjälpmedel 
för att göra beräkningar, men att det inte finns några hjälpmedel för att förstå begreppen. 
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Han önskar att Sverige också försöker se matematiken utifrån ett mer begreppsligt 
perspektiv.  

Räkneoperationerna addition och subtraktion 

Malmer (2002) förtydligar att de fyra räknesätten som används idag inrymmer 
varierande tankegångar. Det är viktigt att barnen får använda alla räknesätt i till exempel 
en räknehändelse och att det är värdefullt att vara så allsidig som möjligt. Detta bör 
också gälla i den språkliga formuleringen. Häggblom (2000, s 53) menar att 

Användningen av räkneoperationer är i dagliga livet relaterade till konkreta händelser. 

Räknelagarna och en god räkneteknik är en grund för en god räknekompetens. Tekniken vid 

addition är lättare än vid subtraktion. 

Häggblom hävdar att addition är lättast av räknesätten och hon hänvisar ytterligare till 
två forskare. Magne (1988) noterade att orsaken till att elever räknade fel berodde på att 
konkretisering saknades. När eleverna fick använda tiobasmaterial förbättrade de sin 
förståelse för addition och subtraktion. Enligt Resnick (1983) är det också viktigt att 
tiobasmaterialet och symbolanvändning görs parallellt. Häggblom menar att när elever 
använder tal i vardagliga situationer så utvecklas deras förståelse för de 
räkneoperationer som ingår i problemen. 

Elevers intresse för ämnet matematik 

Pehkonen (2001, s 238) i Grevholm (2001) berättar att på senare tid har elevernas 
tankeprocesser studerats intensivt. 

För omkring femton år sedan lade forskarna märke till att elevernas uppfattningar tycktes 

utgöra en nyckel till förståelse av deras beteende, något som också gällde matematiken (se 

Wittrock, 1986). Den centrala roll som uppfattningar spelar för en framgångsrik inlärning av 

matematik har upprepade gånger påpekats av flera matematiska forskare (se Schoenfeld, 

1992). 

Pehkonen menar att uppfattningar och lärandet tycks bilda en cirkel, där uppfattningar 
spelar en avgörande roll som bakgrundsfaktorer när det gäller elevernas tankar och 
handlingar. Han betonar att en elevs matematiska uppfattning fungerar då som ett filter 
som påverkar praktiskt taget alla tankar och handlingar som rör matematik. 

Lindqvist m.fl. (2003, s 18) i skolverkets rapport nr 221 betonar att synen på de tidiga 
skolåren inte är entydig. 

Det är vanligt att de friare arbetssätten under de tidigaste skolåren relativt snart övergår till ett 

mer formaliserat lärande framför allt i matematik, på många håll redan i år 3 men inspektörerna 

har även mött det i förskoleklassen.  

Lindqvist m.fl. menar också att många lärare ger läroboken en central roll i 
matematiken. För en del lärare och följaktligen också för elever, har det inneburit en 
positiv utveckling av matematikundervisningen, men det handlar i hög grad om hur man 
använder läroboken. Han hänvisar till forskarna Carpenter, Moser, Romberg (1982) som 
påtalar att det finns en risk om elever får överge sina informella, personliga 
lösningsstrategier för att istället möta en formaliserad och mer generell skolmatematik. 
Arbetet handlar då istället i hög grad om ”att räkna så många tal som möjligt” ofta på 
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egen hand med lärobokens facit som hjälp. Många lärare och skolledare konstaterar att 
så gott som alla barn i de tidigaste skolåren har lust att lära, men att många elever 
förlorar intresset under åren i grundskolan. Lindqvist m.fl. betonar vidare att det framför 
allt verkar vara omkring skolåk 4-5 som dessa skillnader blir tydliga och att de förstärks 
under resten av skoltiden. 

Bentley (2003, s 16) i Pm pedagogiska magasinet nr 4 (2007) är övertygad om att 
förståelsen för matematiken är centralt, för att ämnet ska uppfattas som lustfyllt av 
eleven. 

Det är inte innehållet i sig som behöver vara lustfyllt. Känner eleven att den lär sig, uppfattas 

situationen som mer positiv och motivationen ökar. 
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Metod 
För att stärka validiteten och reliabiliteten för denna studie används metodtriangulering, 
som innehåller observationer, uppgifter och intervjuer utifrån syfte och 
problemformulering. Metodtriangulering passade studien bra, då den gav ett mer 
tillförlitligt, omfattande, detaljrikt och varierat datamaterial, än vad enbart val av en 
metod skulle ha tillfört. Två observatörer deltog i samtliga observationer, uppgifter och 
intervjuer vid de två skolorna, där de åtta utvalda eleverna deltog i samtliga delar av 
metodtrianguleringen. Studiens storlek och omfattning påverkade beslutet av val av 
metod, analys och resultat. Då antalet elever begränsats till åtta kom studien här att 
inrikta sig på en mer kvalitativ inriktning i metod, analys och resultat. Studiens 
bedömning av elevernas resultat på uppgifterna är dock inriktade mot ett mer 
kvantitativt resultat. 

Urval 
Två olika skolor besöktes i studien, en kommunal skola och en skola med inriktning 
mot utomhuspedagogik. Fyra skolor tillfrågades, de två skolorna som slutligen kom att 
ställa upp i studien, var de som tackat ja till undersökningen. Båda skolorna ligger i 
natursköna villaområden i förorter till södra och norra Stockholm. Varje skola besöktes 
vid två tillfällen. Fyra elever, två pojkar och två flickor, valdes slumpmässigt ut från 
varje klass. Genom att välja lika många pojkar och flickor skulle påverkan av eventuella 
könsskillnader minskas. Fyra deltagare valdes till varje grupp, då undersökningsgruppen 
inte bör vara för stor eller för liten. Hänsyn av elevurvalet togs till elevernas placering i 
klassrummet, så att de blev lättobserverade och inte påverkades av observatörerna som 
stod längst bak i klassrummet. 

Genomförande 
Observationer 

I jämförelse av de två olika skolorna startade studien med en observation av en klass i 
åk 4 från varje skola. Syftet med observationen var att få en allmän uppfattning om 
skolform, klassrumsklimat, kommunikation och de åtta elevernas engagemang och 
arbetssätt under en matematiklektion. Två observatörer hade rollen som icke deltagande 
observatörer, där varje observatör observerade två elever från varje skola, genom att 
föra anteckningar utifrån en strukturerad observationsmall (se bilaga 3). Studien fick en 
bra start redan från början, då god kontakt grundlades med eleverna. Detta utgjorde en 
bra grund för nästa tillfälle, då eleverna fick uppgifter som de sedan intervjuades 
utifrån. 
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Uppgifter 

För att skriftligt kunna kartlägga några elevers kunskaper och uppfattningar om 
positionssystemet sammanställdes sex uppgifter, som alla var utformade i enlighet med 
studiens syfte. Innehållet i de sex utvalda uppgifterna utgick från positionssystemet och 
följande tre underrubriker: 

Uppgift 1-2: Talskrivning och tolkning av symboler 

Uppgift 3-4: Talsorter 

Uppgift 5-6: Räkneoperationer 

Uppgifterna formulerades för att vara åldersanpassade efter läromedel och kursplan, de 
hade en lägre grad till en början, för att öka något i svårighetsgrad på slutet. Majoriteten 
av uppgifterna hade medvetet med nollan i positionssystemet, för att undersöka nollans 
komplexitet i taluppfattningen. Viktigt var också att uppgifterna var varierande med 
tilltalande layout, för att fånga elevernas intresse. Efter varje uppgift fick eleverna 
skriva ner sina tankar om hur de tänkt kring sina lösningar. Syftet var att få en inblick i 
hur eleverna beskriver sina lösningar och där elevernas matematiska språk, begrepp och 
förståelse av positionssystemet blev centrala. Eleverna fick även redovisa vilken 
uträkningsmetod de använt sig av i räkneoperationerna (se bilaga 4). 

Intervjuer 

I pausen mellan uppgifter och intervjuer valde observatörerna ut två uppgifter, det var 
de uppgifter som gav mest variationsrika svar från eleverna (3 och 6b). De två 
uppgifterna lades in i en färdigställd intervjumall (se bilaga 5) för att skapa ett bra 
underlag för intervjun. Syftet med intervjuerna var att få veta hur eleverna med egna ord 
förklarade sina lösningar utifrån de valda uppgifterna, deras kunskap om 
positionssystemet och vad ämnet matematik innebar för dem. Eleverna intervjuades 
sedan individuellt i fem minuter i ett enskilt rum utifrån sina lösningar på uppgift 3 och 
6b. Intervjun påbörjades med att eleven informerades om vad en intervju var och själva 
utformningen av intervjun. Sedan intervjuades eleven av en intervjuare medan den 
andra intervjuaren förehöll sig passiv och samtidigt antecknade och hade kontroll på 
tiden. Bandspelare användes som hjälpmedel under hela intervjun. 

Etiska aspekter 
Fältstudierna inleddes med att skriva en förfrågan till skolorna och föräldrarna i 
respektive klasser där undersökningen gjordes. Vetenskapsrådet skriver på sin 
internetsida av forskningsetiska principerna i regel 2 att forskaren ska inhämta 
vårdnadshavarens samtycke (www.vr.se). Information gavs om undersökningen och 
vikten av sekretess (se bilaga 1-2). Vetenskapsrådet skriver i regel 6 att enskilda 
människor inte ska gå att identifiera av utomstående i avrapporteringen och att 
utomstående inte kan komma åt uppgifterna. Ovanstående forskningsetiska principer 
har tagits hänsyn i studien så att alla anteckningar och analyser har behandlats 
konfidentiellt. I resultat och analysbeskrivningar av observationerna kan man inte känna 
igen enskilda elever, deras diskussioner med andra elever eller med klassläraren och 
uppgifter som de gjort eller hur de löst uppgifter. Varje deltagande elev fick en egen 
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personlig kod redan från början av bearbetningen på deras lösningar, uträkningar och 
förklaringar på uppgifterna, för att skydda elever, lärare och skolornas identitet. Några 
personuppgifter har inte heller lämnats ut till utomstående. 

Materialbearbetning 
I studien har alltid två observatörer diskuterat, analyserat, tolkat och sammanställt 
materialet tillsammans, vilket har medfört en kritisk, analytisk, flexibel och noggrann 
materialbearbetning. De två skolorna och de åtta eleverna har deltagit i samtliga 
metoder och har kategoriserats anonymt med egna koder i analys och resultat i allt 
material. 

Starrin, Svensson (2006, s 19) förklarar betydelsen och skillnaden av kvalitativ och 
kvantitativ metod/analys.  

För det första uppfattas skillnaderna ha att göra med mätprecision. Det innebär att data som 

ges en grov skattning är kvalitativa medan data som ges en precis skattning är kvantitativa. Det 

innebär att distinktionen kvalitativ/kvantitativ handlar om skalnivå.  

För det andra förekommer en ståndpunkt som går ut på att skillnaden mellan 

kvalitativ/kvantitativ har att göra med skillnader mellan subjektivt och objektivt. Kvalitativa data 

anses således vara data som handlar om rent subjektiva varseblivningar medan kvantitativa 

data är data som är objektiva och oberoende av subjektiva upplevelser. 

Materialbearbetningen i den här studien kan anses vara av både kvantitativ och 
kvalitativ art, då hänsyn har tagits till studiens och undersökningsgruppens storlek. 
Samverkan och utformningen av de tre metoderna observation, uppgifter och intervjuer 
passar gemensamt in på en mer kvalitativ art. 

Observationer 

För att få ut så mycket som möjligt av observationerna arbetades två olika typer av 
observationsmallar fram. Den första mallen utformades efter klassrummet, där gjordes 
en jämförelse mellan skolornas skolform, undervisningsmetoder, klassrumsklimat samt 
kommunikationen. Den andra mallen fokuserades på två av de åtta eleverna, för att 
jämföra elevernas beteende, uppfattningar, kommunikation, arbetssätt och vilka 
uppgifter eleverna arbetade med under en matematiklektion. Observationerna på 
skolorna och eleverna sammanställdes i två tabeller. Syftet var dessutom att tabellerna 
skulle ha en överskådlig och tydlig utformning för att vara lättolkade.  

Uppgifter 

Utformningen av uppgifterna anpassades efter elevernas förkunskaper, kursplaner och 
från studiens problemformulering. Medvetet valdes en trevlig layout, där uppgifterna 
utgick från en lägre svårighetsgrad, för att sedan öka något. För att uppmärksamma 
nollan i positionssystemet förekommer nollan i de flesta tal och uppgifter. De sex 
uppgifterna utgår från de tre kunskapsområdena: talskrivning och tolkning av symboler, 
talsorter och räkneoperationer. Syftet var att få en bild av elevernas kunskaper och hur 
de förklarade sina lösningar om positionssystemet. Uppgifterna löstes individuellt på 
respektive skola i lugn och trygg miljö. Sammanställningen av elevernas svar som var 
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relaterade till elevernas lösningar och förklaringar, formulerades i sex tydliga 
bedömningsmatriser, vilka gav studien ett bra resultatunderlag. Elevernas skriftliga 
förklaringar har inte citerats ordagrant i resultatet, men talföljden är intakt. Elevernas 
lösningar på fem uppgifter från de två skolorna sammanställdes och gav ett kvantitativt 
resultat (se tabell 5), dock uteslöts uppgift 3 på grund av många varierande lösningar 
från eleverna (se tabell 12). Uppgift 3c och 6b valdes ut som intervju- underlag, för att 
ge studien en tydligare bild av elevernas lösningar och förklaringar av uppgifterna, 
dessa bedömdes sedan kvalitativt. Resultat och analys av uppgifterna har både en 
kvantitativ och kvalitativ inriktning. 

Intervjuer 

Som underlag för intervjuerna utformades två olika intervjumallar, en för den 
intervjuaren som intervjuade och en för den intervjuaren som skrev (se bilaga 5). 
Intervjufrågorna berörde elevernas uppfattning om ämnet matematik och deras 
lösningar av uppgifterna 3c och 6b. När eleverna hade löst uppgifterna fick de ta en 
kortare paus för att sedan intervjuas. Eleverna intervjuades utifrån sina lösningar i fem 
minuter individuellt. Skriftligt sammanfattades elevintervjuerna utifrån bandspelaren 
och anteckningarna. Eleverna har inte citerats ordagrant, men talföljden är intakt och 
tecken för paus ”…” har använts för att ge en sådan rättvis bild som möjligt av 
elevernas svar. I raden under elevernas svar kommenteras elevens förståelse om 
positionssystemet. Utifrån en kvalitativ analys jämfördes elevernas skriftliga 
förklaringar och uträkningar av uppgifterna 3c och 6b med intervjuresultatet, för att få 
ett så omfattande och tillförlitligt resultat som möjligt. 

Tolkning av materialet 
Resultatet är utformat utifrån en kvantitativ och kvalitativ analys. Struktureringen av 
observationerna har gjorts med utgångspunkten att söka såväl likheter som skillnader i 
jämförelsen mellan de två skolorna. Uppgifternas utgångspunkt i studien är att få veta 
vilken kunskap eleverna visar om positionssystemet, hur de förklarar sina lösningar och 
hur eleverna löser uppgifterna. Intervjuerna grundar sig endast på en kvalitativ analys 
och bygger på en jämförelse av elevernas muntliga förklaringar och hur de har löst 
uppgift 3c och 6b, samt av deras kunskap om positionssystemet. Intervjuerna 
uppmärksammar även vad matematik innebär för eleven i skolan och i leken. De olika 
lösnings- och problemkategorierna av observationer, uppgifter och intervjuer 
presenteras i ”Resultat och analys”. 
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Resultat och analys 

Resultat av observationerna 
Jämförelse av två skolor 

Syftet med observationerna var att jämföra skolornas olikheter och likheter. Första delen 
av observationerna jämför klassrummet och skolform i de valda skolorna. Tabell 1 
presenterar de olikheterna som skolorna hade.  

 

Tabell 1. Matrisen jämför skolornas olikheter. 

 
Tabell 1 visar en tydlig skillnad av skolformer, där elev- och lärarantalet varierar i 
undervisningen. X- skolan hade en 40 minuters matematiklektion med en lärare och en 
resurs på lektionen med 21 elever. Z- skolans matematiklektion varade i 70 minuter och 
klassen delades in en del av lektionen i tre grupper efter ålder så att en lärare arbetade 
med åtta elever i åk 4. 

Skola X skolan Z skolan 
Klass 
 

Åk 4 Åk 3-5 

Lektionstid 
 

40 minuter inomhusundervisning. 70 minuter sammanlagd 
matematikundervisning, varav, 
30 minuter utomhusundervisning 
och 40 minuter 
inomhusundervisning. 

Antal vuxna i 
undervisningen 
(inklusive observatörer) 

4 vuxna inomhus. 6 vuxna utomhus. 
3 vuxna inomhus. 
 

Antal elever i 
klassrummet 

21 elever inomhus. 8 elever inomhus. 
21 elever utomhus. 

Antal lärare 
 

En lärare och en resurs inomhus. 1 lärare inomhus, 3 lärare och en 
resurs utomhus. 
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Tabell 2 presenterar de likheterna som skolorna hade i klassrummen och i 
undervisningen. 
 

Tabell 2. Matrisen jämför skolornas likheter. 

 
Tabell 2 visar att det finns likheter mellan skolorna. Elevernas placering i klassrummen, 
innehållet i lektionen samt undervisningsmetoder var mycket lika. Klasserna 
observerades i 40 minuter under en matematiklektion inomhus, för att få ett sådant 
likvärdigt observationsunderlag som möjligt.  

 

Sammanfattning och analys av tabell 1-2 

Observationerna av skolorna visade både olikheter och likheter. Yttre likheter är att 
skolorna ligger i Stockholmsområdet och är belägna i villaområden med likartad social 
status. Olikheterna i skolformer och i hur skolorna använde tiden för matematik kan ha 
en viss betydelse för val av arbetssätt i undervisningen. Emanuelsson m.fl. (2005, s 11) 
betonar att 

Lämpliga arbetssätt och arbetsformer beror av mål för innehållet i den matematik som 

behandlas och av de elever och lärare som ska arbeta med detta innehåll. Det väsentliga blir 

då hur man väljer aktiviteter så att det bäst svarar mot matematikens syfte, idéer och natur 

samt möter elevernas nyfikenhet och lust att lära. 

Jämförelse av eleverna 

Syftet var att observera fyra elever från varje skola, där pojkarna och flickorna 
fördelades jämnt. Genom att välja lika många pojkar och flickor skulle påverkan av 
eventuella könsskillnader minskas. De åtta eleverna är betecknade X1, X2, X3 och X4 
från X- skolan samt Z1, Z2, Z3 och Z4 från Z- skolan. Beskrivning av engagemanget 
”Eleven arbetar passivt” i tabellen har tolkats så att eleven inte uppfattades vara 
tillräckligt intresserad av arbetet med uppgifterna. Eleven gjorde pauser i arbetet eller 
något som inte hade med matematiken att göra. Beskrivningen ”Eleven arbetade aktivt” 
i tabellen har tolkats så att eleven uppfattades vara intresserad av uppgifterna. Eleven 
arbetade intensivt med ett relativt högt tempo och hade koncentrationen på matematiken 
under hela lektionen.  
 
 
 

Tid och plats för observation 40 minuters matematiklektion i klassrummet 
Hur är eleverna placerade i 
klassrummet? Vilka hjälpmedel 
finns i klassrummet?  

De flesta elever satt två och två vända mot läraren. Dator fanns i 
båda klassrummen. 

Lektionsinnehåll? Eleverna arbetade med taluppfattning, talraden, addition och 
subtraktion utifrån läroboken. 

Vilken undervisningsmetod 
används? Vad struktureras 
lektionen utifrån? 

Läraren använde formell inlärningsmetod, utan muntlig 
genomgång och utgick f rån lärobokens uppgifter. 



Kristine Kärki och Anette Lindroos 2008-01-15 

 18

Tabell 3 presenterar resultatet och jämförelsen av elevernas engagemang, 
kommunikation, arbetssätt och lektionens innehåll. 
 

Tabell 3. Matrisen jämför åtta elever. 

 
Tabell 3 visar att i X- skolan förekom nästan ingen kommunikation mellan elev och 
lärare. Eleverna hade större spridning på var de befann sig i läroboken än i Z- skolan. 
Gemensamt för skolorna var att alla elever arbetade individuellt och det förekom inget 
samarbete mellan eleverna. Däremot hade Z- skolan en mer öppen och aktiv 
kommunikation mellan elev och lärare. Eleverna fick och bad ofta om hjälp och visade 
koncentration, engagemang och intresse under hela matematiklektionen. 

 

Engagemang 
Vilket arbetssätt 
har eleven och 
hur verkar eleven 
uppfatta 
lektionen?  
 

Eleven arbetade 
passivt, och tyst. 
Tog långa pauser 
och verkade 
tveksam och var 
lite okoncentrerad 
vid lösning av 
uppgifter.  
 
 
X 1 

Eleven arbetade 
passivt och var 
okoncentrerad. 
Verkade även 
ointresserad, då 
eleven sprang runt 
och pratade om 
annat än 
matematik i 
klassrummet. 
X 4 

Eleven arbetade 
passivt och tyst. 
Var koncentrerad 
och verkade nöjd. 
 
 
 
 
 
 
X 2 

Eleven arbetade 
aktivt och var 
intresserad. Var 
koncentrerad och 
verkade fokuserad 
under hela 
lektionen. 
 
 
 
X 3, Z 1, Z 2,  
Z 3, Z 4  

Kommunika-
tion: 
Finns det 
kommunikation 
mellan elev och 
elev eller mellan 
elev och lärare? 

Eleven hade ingen 
kommunikation 
 
 
 
 
X 2, X 3 

Det fanns nästan 
ingen 
kommunikation, 
eleven tilltalade 
sin bänkkamrat en 
gång. 
X 1 

Det fanns ingen  
kommunikation 
mellan elev och 
elev. Eleven hade 
kommunikation 
med läraren.  
Z 1, Z 3 

Eleven hade 
kommunikation 
både med elever 
och med lärare. 
 
 
X 4, Z 2, Z 4 

Innehåll och 
arbetssätt: 
Vilka sorts 
uppgifter löser 
eleven?  
Hur arbetar 
eleven?  
Behöver eleven 
hjälp? 

Eleven löste 
addition och 
subtraktions 
uppgifter.  
 
 
Eleven arbetade 
individuellt. 
  
Eleven bad inte 
läraren om hjälp.  
 
X 1, X 2 

Eleven arbetade 
med omvandling 
av längdenheter. 
 
 
 
Eleven arbetade 
individuellt. 
 
Eleven bad inte 
läraren om hjälp. 
 
X 3 

Eleven arbetade 
med extra 
uppgifter, med 
vardagsmatematik
. 
 
Eleven arbetade 
Individuellt. 
 
Eleven bad 
läraren lite om 
hjälp. 
X 4 

Eleven arbetade 
med uppgifter om 
taluppfattning, 
talsorter och 
talföljder.  
 
Eleven arbetade 
individuellt. 
 
Eleven bad 
läraren om hjälp 
flera gånger. 
Z 1, Z 2, Z 3, Z 4 
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Tabell 4 jämför klassrumsklimatet och kommunikationen i klassrummen mellan lärare 
och elever.  

 

Tabell 4. Matrisen visar klassrumsklimatet och kommunikationen mellan lärare och elever. 

 
Tabell 4 visar stora skillnader av klassrumsklimatet och kommunikationen mellan lärare 
och elever. Klassrumsklimatet i X- skolan blev allt mer oroligt och stökigt under 
lektionen. Läraren använde sig av enkelriktad kommunikation med få svar från 
eleverna. Z- skolan hade ett öppnare och tryggare klimat. Eleverna var mer intresserade 
och koncentrerade och hade fokus på matematikämnet under hela lektionen. Läraren 
använde sig av tvåvägskommunikation gentemot eleverna i Z- skolan. Med 
tvåvägskommunikation menas att läraren för ett samtal med eleverna där eleverna deltar 
med kommentarer och frågor. 
 

Sammanfattning och analys av observationerna 

Lärarnas olika sätt att kommunicera med sina elever under lektionerna verkade medföra 
stora skillnader i hur klassrumsklimatet blev, trots att klasserna arbetade med likartade 
metoder.  I strävan mot ett bra klassrumsklimat ställer kommunikationen stora krav på 
lärarens kompetens och undervisningsform. 

Emanuelsson m.fl. (2005) i Nämnaren (2005) menar att lärarens roll är att leda och 
organisera elevernas aktiva deltagande, där det inte räcker med att eleverna får tillfälle 
att tala matematik med varandra, att argumentera för lösningar och lyssna till andras 
argument. Eleverna behöver också få hjälp av läraren som försöker förstå vad eleven 
säger och som kan hjälpa eleven att tydliggöra och utveckla sina tankar. Intressant med 
tabell 4 var att klassrummet med läraren som förde en tvåvägskommunikation, var det 
klassrum som hade ett öppet klassrumsklimat där eleverna verkade mer intresserade och 
aktiva under hela matematiklektionen.  

Löwing (2004) hävdar att förutsättningen för en meningsfull kommunikation är att 
lärare och elever har ett gemensamt språk och att de är överens om innebörden i de 
matematiska termerna och begreppen som används i undervisningen. Observationen 
tyder på att en enkelriktad kommunikation kan leda till att eleverna inte blir så 
motiverade och arbetar mera passivt i matematiken.  

Skola  X- skolan  Z- skolan  
Hur ser 
klassrumsklimatet ut? 

Tryggt till en början, många elever 
tappade dock intresset och 
koncentrationen tidigt av lektionen. 
Det var ett tyst och lite oroligt 
klassrumsklimat.  

Tryggt, där eleverna var intresserade 
och koncentrerade största delen av 
lektionen. Det var ett öppet 
klassrumsklimat där fokus låg på 
matematiken hos både lärare och 
elever. 

Hur ser 
kommunikationen ut 
mellan lärare och elev? 

Läraren använde sig av enkelriktad 
kommunikation med få svar från 
eleverna. Annars fanns ingen 
kommunikation. 

Läraren förde en rik 
tvåvägskommunikation med nästan 
alla elever. 
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Resultat av uppgifterna 
Resultatet av uppgifterna är delade i kvantitativa och kvalitativa resultat. I de 
kvantitativa resultaten presenteras elevernas svar, om de svarat rätt eller fel och på 
vilken grad deras förståelse av uppgifterna är, från lägre, måttlig till högre grad. Denna 
bedömning liknar de nationella proven. Bedömning på tre olika grader ger en mer tydlig 
bild av elevernas förståelse och förklaringar av uppgifterna. I de kvalitativa resultaten 
presenteras hur eleverna förklarar sina lösningar och elevernas matematiska språk och 
begreppsbildning utifrån förklaringar av uppgifterna. De åtta eleverna är betecknade X1, 
X2, X3 och X4 från X- skolan samt Z1, Z2, Z3 och Z4 från Z- skolan i tabellerna 6-11. 
Tabell 5 presenterar elevernas svar på uppgifterna i en kvantitativ bedömning. 
Resultaten av uppgift 3 är utesluten eftersom elevernas lösningar på uppgiften hade 
många varianter och passade därmed mer för en kvalitativ bedömning, vilket studien 
visar specifikt under resultat av intervjuer. 
 
Tabell 5 presenterar det kvantitativa resultatet på elevernas lösningar av uppgifterna 1, 
2, 4, 5 och 6. 
 

Tabell 5. Matrisen presenterar kvantitativa resultat på uppgifter 1, 2, 4, 5 och 6. 

 

 X- skolan Z- skolan Båda skolorna 

 Antal rätta 
svar 

Antal fel 
svar 

Antal rätta 
svar 

Antal fel 
svar 

Antal rätta 
svar 

Antal fel 
svar 

1a 4 0 4 0 8 0 

1b 4 0 4 0 8 0 

1c 4 0 4 0 8 0 

1d 4 0 4 0 8 0 

1e 4 0 3 1 7 1 

2a 4 0 4 0 8 0 

2b 4 0 4 0 8 0 

4a 3 1 3 1 6 2 

4b 4 0 3 1 7 1 

4c 4 0 3 1 7 1 

5a 4 0 4 0 8 0 

5b 4 0 4 0 8 0 

6a 4 0 3 1 7 1 

6b 2 2 2 2 4 4 

Totalt 53/56 3/56 49/56 7/56 102/112 10/112 
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Tabell 5 visar att eleverna har svarat rätt på de flesta uppgifterna. Ett högt antal rätta 
svar var förväntat eftersom uppgifterna medvetet gjordes lätta med någon stigande 
svårighetsgrad. Utformningen av uppgifterna grundade sig på elevernas förkunskaper, 
skolornas kursplaner och studiens syfte som är: Hur visar eleverna kunskap om 
positionssystemet, hur löser eleverna uppgifterna och hur förklarar eleverna sina 
lösningar? Uppgifternas något lätta karaktär valdes utifrån att kunna ge studien en bild 
av elevernas kunskaper om positionssystemet. Syftet med detta var att underlätta för 
eleverna när de skriftligt ombads att förklara sina lösningar. Tabellen visar att Z- skolan 
hade flera felsvar. Med tanke på undersökningsgruppens storlek kan tabellen inte ge ett 
tillförlitligt kvantitativt resultat i jämförelsen av de två skolorna. 

 

Resultat av uppgifterna 1-2 

Tabell 6 presenterar elevernas resultat och förståelse gällande talskrivning och tolkning 
av symbolernas värde i positionssystemet. Eleverna bedöms utifrån deras lösningar och 
skriftliga förklaringar. Förklaringar är delade i tre grader, för att lättare tydliggöra 
bedömningen av eleverna.  Uppgifterna såg ut så här: 

 

1. Skriv ner i siffror. 

a) Niklas är hundrafyrtiotre centimeter lång.                                                

b) En orm är femhundratjugo centimeter lång. 

c) Ett berg är ettusenfyrahundrafem meter högt.                                     

d) Petra, Felicia och Hanna har niohundranittio meter till skolan. 

e) Niklas orkade simma ettusentretton meter i simhallen.   

 

2. a) Vad är det minsta talet man kan göra? Använd alla siffror. 

 

5       3    

    8                     

     2 

 

2. b) Vad är det största talet man kan göra? Använd alla siffror. 

 

       7   

1         4            

   6 
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Tabell 6. Matrisen presenterar elevernas förståelse gällande talskrivning och tolkning av 

symbolernas värde. 

 
Tabell 6 visar att största delen av eleverna hamnade på en hög grad med liten spridning, 
där eleverna hade en tydlig förståelse av talskrivning och tolkning av symbolernas värde 
i positionssystemet. Elev Z3 hamnade på måttlig grad, då eleven missade att omvandla 
hundratal, där hundratalssiffran var noll. 
 

Bedömningen avser Lägre grad Måttlig Högre grad 

Förståelse för 
talskrivning i 
omvandling från 
talspråk till symboler i 
uppgift 1. 

 

Eleven hade lite 
förståelse av uppgiften. 

Eleven hade problem i 
omvandlingen av 
tusental, där hundratal 
bestod av siffran noll. 

Z3 

Eleven hade förståelse 
för talskrivning och 
kunde omvandla 
talspråk till symbol. 

X1, X2, X3, X4, 
Z1, Z2, Z4 

Förståelse av 
symbolernas värde i 
positionssystemet, där 
eleven får bilda det 
minsta eller det största 
talet av fyra siffror i 
uppgift 2. 

Eleven hade lite 
förståelse av uppgiften. 

Eleven hade svårigheter 
med tolkningen eller 
förståelsen om 
symbolernas värde i 
positionssystemet. 

Eleven hade förståelse 
för symbolernas värde i 
tusental.  

 
 
X1, X2, X3, X4, 
Z1, Z2, Z3, Z4 
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Tabell 7 presenterar elevernas förklaringar till uppgifterna gällande talskrivning och 
tolkning av symbolernas värde i positionssystemet.  
 

Tabell 7. Matrisen presenterar elevernas förklaringar gällande talskrivning och tolkning av 

symbolernas värde. 

 

Tabell 7 visar att alla elever har försökt beskriva hur de har tänkt kring sina lösningar. 
Tabellen visar stora skillnader i hur eleverna har förklarat sina lösningar. I uppgift 1 var 
spridningen relativt stor, de tre eleverna som var mer tydliga i sina förklaringar använde 
sig av positionssystemet. Ett exempel på en sådan förklaring var: 

Z3: Jag tar först ental, tiotal, hundratal och tusental och lägger ihop.  

Tre elever förklarade otydligt hur de hade tänkt. Ett exempel på en elevs förklaring var:  

Z4: Jag bara läste meningen och skrev ner talet.  

I uppgift 2 svarade alla elever rätt och gav längre förklaringar till hur de hade tänkt än i 
uppgift 1. En elevs förklaring av uppgift 2 var:  

Z2: Om man ska göra ett så litet tal som möjligt, måste man sätta det minsta talet först 
och sedan sätta högre, högre och till sist det högsta.  

Bedömningen avser Lägre grad Måttlig Högre grad 

Hur förklarar eleven 
sin lösning av uppgift 1 
i omvandlingen av 
talspråk till symboler?  

Eleven förklarade 
otydligt med få ord. 
 
 
 
 

X4, Z1, Z4 

Eleven använde längre 
förklaring med ord som 
”Jag plussar eller tar 
bort”. Eleven använde 
inte talets positioner i 
sin förklaring. 

X2, X3 

Eleven förklarade 
tydligt att den tänkte på 
siffror i positioner och 
använde tusental, 
hundratal o.s.v. i sin 
förklaring 

X1, Z2, Z3 

Hur förklarar eleven 
sin lösning av uppgift 2 
om symbolernas värde 
i minsta eller största 
talet? 

Eleven förklarade 
otydligt med få ord. 

 

Eleven förklarade 
tydligt men blandade de 
matematiska begreppen.
 
 
 
X1, X2, X3, X4,  
Z1, Z2, Z4 

Eleven förklarade med 
ett tydligt matematiskt 
språk. Insåg och 
förklarade siffrornas 
värde i 
positionssystemet. 
Z3 

Hur är elevens 
matematiska språk och 
begreppsbildning 
utifrån uppgift 1-2? 

Eleven använde sig av 
ett otydligt matematiskt 
språk. Eleven blandade 
de matematiska 
begreppen. 

Z1 

Eleven använde en del 
matematiska ord som 
”Jag plussar, tar bort ett 
tal i taget, minsta eller 
största talet”. 

X2, X4, Z4 

Eleven använde sig av 
det matematiska språket 
och nämnde 
positionssystemet i 
talskrivning. 

X1, X3, Z2, Z3 
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I resultatet av det matematiska språket hamnade fyra elever på den högsta graden. 
Eleverna använde sig av ett språk där de hade förklaringar till positionssystemet. Övriga 
elever hade inte lika tydliga förklaringar och en elev förklarade:  

X2: Jag tänker så att jag plussar ihop allting.  

En del elever förklarade i stället med symboler hade få matematiska ord. Ett exempel på 
en sådan förklaring var: 

X3: Jag tänkte på de talen som stod, 520 så tänkte jag först 500, sedan tog jag bort 
nollor och skrev dit 20.  

 

Sammanfattning och analys av uppgifter 1-2 

Man kan se i resultaten att eleverna är duktiga på att skriva symboler utifrån muntlig 
formulering av talen. Svårare tal i uppgift 1 hade kunnat ge en större variation av 
svaren. Syftet var dock att de första uppgifterna skulle vara enkla, så att eleverna kände 
en säkerhet inför uppgifterna och inte upplevde deltagandet i undersökningen negativt. 
Eleverna skulle på så sätt bli motiverade till att fortsätta till nästa uppgift. Dessutom 
underlättades det för eleven att sätta ord på sina förklaringar, då uppgifterna var enkla, 
vilket resulterade i att alla elever gav skriftliga förklaringar på uppgifterna.   

I uppgift 2 ser man dock att eleverna hade svårigheter med att förklara sina lösningar 
trots att samtliga elever hade svarat rätt på uppgiften. Det matematiska språket och de 
matematiska symbolerna kan vara svåra och komplexa för eleverna. Studien visar att 
begrepp som större och högre inte var riktigt befästa hos några av eleverna. Därför är 
det viktigt att läraren ”dubbeltalar” till elever i matematiken. Läraren bör förklara 
matematiska händelser både med matematiska termer och med vardagsspråk, så att 
begreppsbildningen och förståelsen ökar hos eleven. 

Høines (2002, s 82, 85) betonar att 

En målsättning är att elevernas ”informella” språk får vara ett stöd för det formella 

matematikspråket. Vi tror att ett medvetet språkbruk från lärarens sida kommer att vara till hjälp 

för många.  

 

Resultat av uppgifterna 3-4 

Tabell 8 presenterar elevernas resultat och förståelse gällande talsorter i 
positionssystemet. 

Uppgifterna såg ut så här: 

 

3. Dela in talet i olika talsorter: tusental, hundratal, tiotal och ental. 

a) 503      b) 2130        c) 8005   
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4. Vilket tal är det? 

             tusental          hundratal                 tiotal                ental                  

a)           *  *   *              *  *                                                  

 

b)                                   * * * *                 * * * * *            

 

c)          * * * * *               *                         * * *               

 

Tabell 8. Matrisen presenterar elevernas förståelse gällande talsorter. 

 
Tabell 8 visar en tydlig spridning av elevernas förståelse och indelning av talsorter om 
positionssystemet. I uppgift 3 visades de största variationerna av elevernas lösningar, 
där eleverna hade svårigheter att placera in nollan på rätt plats i positioner där hundratal, 
tiotal eller ental fattades. Över hälften av eleverna visade inga problem med indelningen 
av talsorter och hade därmed god förståelse om positionssystemet. De två eleverna som 
hamnade på måttlig nivå utelämnade vissa talsorter som bestod av en nolla. En elev 
hade inte delat talen i talsorter. Elevernas svar på uppgiften 3 presenteras mera 
detaljerad i resultat av intervjuer.  
 
I uppgift 4 hade fem elever svarat rätt på alla frågor. Två elever hade ett fel och en elev 
hade tolkat bilden fel i uppgift 4 och hade därmed inte fått fram rätt tal. Jämförelsen 
mellan de två olika skolorna visade ingen tydlig skillnad kunskapsmässigt mellan 
skolorna.  
 
 
 
 
 
 

Bedömningen 
avser 

Lägre grad Måttlig Högre grad 

Förståelse för 
positionssystemet 
genom indelning 
av talsorter i 
uppgift 3. 

Eleven delade inte in 
talet i talsorter. 
 
 
 
X2 

Eleven delade in talet i 
talsorter, men 
utelämnade vissa 
talsorter som bestod av 
en nolla. 
Z1, Z2 

Eleven delade in talet i 
alla talsorter och visade 
härmed förståelse för 
positionssystemet. 
 
X1, X3, X4, Z3, Z4 

Tolkning och 
förståelse av talens 
positioner från bild 
till symbol i 
uppgift 4. 

Eleven tolkade bilden 
fel och fick inte fram 
rätt talsort i symboler. 
 
Z3 

Eleven tolkade bilden 
delvis rätt och visade 
förståelse för 
positionssystemet. 
X4, Z2 

Eleven förstod och 
tolkade bilden rätt och 
fick fram rätt tal i 
symboler. 
X1, X2, X3, Z1, Z4 
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Tabell 9 presenterar elevernas förklaringar gällande talsorter i positionssystemet.  
 

Tabell 9. Matrisen presenterar elevernas förklaringar gällande talsorter. 

 

Tabell 9 visar att alla eleverna har försökt beskriva hur de tänkt kring sina lösningar i 
uppgifterna. Tabellen visar också stora skillnader i hur de förklarat sina lösningar med 
det matematiska språket. Ett exempel på en förklaring av högre grad på uppgift 4a, där 
det rätta svaret var 3200 var:  

X3: Jag räknade hur många tusental det var. Det var 3000, sedan hundratal som 200, 
sedan tiotal som var 0, sedan ental som var 0. 

Många elever hade svårigheter att beskriva positionssystemet med ord. Exempel på 
förklaringar av lägre grad på uppgift 4 var:  

X4: Jag räknade talen och skrev  

Z1: Jag bara gjorde den.  

Det blev ofta symboliska uträkningar med addition utan att beskriva indelningen. Ett 
exempel på sådan förklaring på uppgift 4a var: 

X1: 3000 + 200 = 3200.  

Elevernas kvantitativa resultat påverkade inte det kvalitativa resultatet av elevernas 
förklaringar. 

Bedömningen avser Lägre grad Måttlig Högre grad 

Hur förklarar eleven 
sin lösning av uppgift 
3, där talen skulle 
delas in i olika 
talsorter? 

Eleven förklarade 
otydligt med få ord. 
 
 
 
 
 
X4, Z1, Z4 

Eleven förklarade med 
symboler eller 
matematiska ord, men 
använde inte 
begreppen på de olika 
talsorterna i sin 
förklaring. 
X2, X3 

Eleven förklarade 
tydligt att de delade in 
talet i olika talsorter, 
där eleven visade 
förståelse för 
positionssystemet. 
 
X1, Z2, Z3 

Hur förklarar eleven 
sin lösning av uppgift 
4, där talens positioner 
utgick från en bild till 
symboler? 

Eleven förklarade 
otydligt med få ord. 
Många utgick från att 
beskriva bilden av 
talet. 
X1, X4, Z1, Z3, Z4 

Eleven förklarade med 
symboler eller 
matematiska ord, men 
använde bara en talsort 
i sin förklaring. 
X2 

Eleven förklarade 
tydligt hur de utgått 
från talsorter i bilden 
till att få ett symboliskt 
skrivet tal. 
X3, Z2 

Elevens matematiska 
språk och 
begreppsbildning 
utifrån uppgift 3-4. 

Eleven använde sig av 
ett otydligt 
matematiskt språk. 
 
 

X4, Z1, Z4 

Eleven använde sig av 
matematiskt språk, 
men uteslöt ibland 
positionssystemets 
talsorter. 

X1, X2, Z3 

Eleven använde sig av 
matematiska språk och 
nämnde 
positionssystemet i 
talsorter. 

X3, Z2 
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Sammanfattning och analys av uppgifter 3-4 

I jämförelsen av talskrivning och talsorter ser man att talsorter är både svårare att förstå 
och svårare att förklara än vad talskrivning var. Flera av eleverna hamnade på en måttlig 
eller lägre nivå i uppgifterna 3-4 om talsorter än i uppgifterna 1-2 om talskrivning. Fem 
elever hamnade på den lägre graden i sina förklaringar på uppgift 4. Det tyder på att 
många elever hade svårigheter med att förklara uppgiften, även de elever som svarat rätt 
på uppgiften. De flesta av eleverna nämner inte positioner i sina förklaringar. Eleverna 
hade större svårigheter med talsorter än vad man kunde förvänta sig, eftersom 
uppgifterna 3-4 var ganska enkla med tanke på elevernas ålder. I svaren på uppgift 3 
märks nollans komplexitet speciellt tydligt eftersom elevernas lösningar på uppgiften 
hade så många variationer. I uppgift 4 ser man svårigheter med tolkningen av mönster 
och bilder i matematiken. För några elever tog bilden över symboltänkandet i uppgiften, 
vilket tyder på att eleverna behöver öva mönster och bildtolkning mer i matematiken.  
Sterner, Lundberg (2002, s 25) hävdar att det är viktigt att barnen får använda egna 
uttrycksformer och bilder när de utvecklar den djupare förståelsen för det matematiska 
symbolspråket. 

Genom att kommunicera med sitt eget talade språk, använda sina egna uttrycksformer, rita 

bilder och handskas med verkliga objekt, skaffar sig barnen erfarenheter som sedan kan 

utvecklas till formella kunskaper och förståelse. 

 

Resultat av uppgifterna 5-6 

Tabell 10 presenterar elevernas resultat och förståelse gällande räkneoperationer i 
positionssystemet. Uppgifterna såg ut så här: 

 

5. Hjälp clownen att räkna ut sina pengar som han fått in från föreställningen. 
Skriv hur du räknar ut talet. Om du använder huvudräkning, så skriv ner även 
här hur du tänkte. 

a) 600 kr + 3 kr  

b) 7000 kr + 80 kr 

 

6. En tjuv har stulit pengar från säckarna. Hur mycket fattas i säckarna? Skriv 
hur du räknar ut talet. Om du använder huvudräkning, så skriv ner även här hur 
du tänkte. 

a) 817 kr – 307 kr  

b) 400 kr – 104 kr 
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Tabell 10. Matrisen presenterar elevernas förståelse gällande räkneoperationer. 

 

Tabell 10 visar att eleverna i båda skolorna klarade additionsuppgifterna betydligt bättre 
än subtraktionsuppgifterna, där spridningen var större. Elever med måttliga resultat hade 
svårigheter med hundratalsövergången i uppgift 6b. Två elever hade svårigheter med 
algoritmen i subtraktion.  

 

Tabell 11 presenterar elevernas förklaringar gällande räkneoperationer i 
positionssystemet. 

Tabell 11. Matrisen presenterar elevernas förklaringar gällande räkneoperationer. 

Bedömningen avser Lägre grad Måttlig Högre grad 

Förståelse för 
positionssystemet 
genom addition i 
uppgift 5. 

Eleven hade lite 
förståelse om 
positionssystemet i 
addition. 

Eleven hade måttlig 
förståelse om 
positionssystemet i 
addition. 

Eleven förstod 
positionssystemet i 
addition. 
X1, X2, X3,  
X4, Z1, Z2, Z3, Z4 

Förståelse för 
positionssystemet 
genom subtraktion i 
uppgift 6. 

Eleven hade lite 
förståelse om 
positionssystemet i 
subtraktion. 

Eleven hade måttlig 
förståelse om 
positionssystemet i 
subtraktion. 
X3, X4, Z1, Z3 

Eleven förstod 
positionssystemet i 
subtraktion. 
 
X1, X2, Z2, Z4 

Bedömningen 
avser 

Lägre grad Måttlig Högre grad 

Hur förklarar 
eleven sin 
lösning av 
addition i uppgift 
5? 

Eleven förklarade otydligt 
med få ord. 
 
 
Z2, Z3 

Eleven förklarade med 
matematiska begrepp men 
använde inte talets 
positioner i sin förklaring.
X1, X2, X4, Z1, Z4 

Eleven förklarade tydligt 
med matematiska begrepp 
och tänkte på positioner i 
addition. 
X3 

Hur förklarar 
eleven sin 
lösning av 
subtraktion i 
uppgift 6? 

 

Eleven förklarade otydligt 
med få ord. 
 
 
 
 
X 2, Z 1, Z 3 

Eleven förklarade med 
matematiska begrepp men 
använde inte talets 
positioner i sin förklaring. 
Visade osäkerhet med 
subtraktion. 
X 3, X 4 

Eleven förklarade tydligt 
med matematiska begrepp 
och tänkte på positioner i 
subtraktion. 
 
 
X 1, Z 2, Z 4 

Elevens 
matematiska 
språk och 
begreppsbildning 
utifrån uppgift 5-
6. 

Eleven använde sig av ett 
otydligt matematiskt 
språk. 
 
 
X2, Z1, Z3 

Eleven använde sig av 
matematiskt språk men 
använde inte begrepp om 
positionssystemet. 
 
X4 

Eleven använde sig av 
matematiska språk och 
nämnde 
positionssystemet i sina 
räkneoperationer. 
X1, X3, Z2 
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Tabell 11 visar att alla eleverna hade försökt beskriva hur de tänkt kring sina lösningar.  
Tabellen visar också stora skillnader i hur de hade förklarat sina lösningar. I uppgift 5 
hade alla elever rätta resultat men många hade svårigheter i att förklara hur de hade 
tänkt. I den lägre graden kunde elever förklara:  

Z2: Jag kunde redan i hjärnan. 

Z3: Jag vet det automatiskt. 

En förklaring på måttlig grad i uppgift 5b var  

Z1: 7000 och så sätter man 80 längst bak.  

En förklaring på den högre graden i uppgift 5b var:  

X3: 7000 + 80. Då finns det inget hundratal så då skrev jag 0, sedan satte jag 80 och 
sedan fanns det ju inget ental. 

Uppgift 6 visade att de elever som hade bäst förståelse om positionssystemet i 
subtraktion kunde också förklara sina lösningar bäst. Ett exempel i uppgift 6a var: 

Z4: Jag tänkte först 800 – 300 = 500, sedan 10 – 0 = 10, sedan 7 - 7 = 0 så det blev 
510.  

Elever med måttlig eller lägre förståelse hade större svårigheter med att förklara sina 
lösningar. Ett exempel var: 

Z3: Jag räkna så.  

Där hade eleven sedan ritat en pil till uträkningen. I allmänhet hade eleverna svårare att 
förklara räkneoperationer i subtraktion än i övriga uppgifter.  

 

Sammanfattning och analys av uppgifter 5-6 

Uppgift 5 var relativt enkel och alla eleverna klarade uppgiften. Dock hade eleverna 
svårigheter med att förklara uträkningarna i uppgift 5. Det är möjligt att eleverna 
upplevde uppgifterna så enkla att räkneoperationerna utfördes automatiskt och var 
därför svåra att förklara. Uppgifterna 5 och 6 krävde att eleverna skulle kunna utföra 
räkneoperationer med nollan i olika positioner. Uppgifterna gjordes enkla för att på så 
sätt kunna uppmärksamma eventuella svårigheter av nollans position i de olika 
räkneoperationerna. Nollans komplexitet i positionssystemet kom tydligt fram i uppgift 
6b i subtraktion. Hälften av eleverna klarade inte av hundratalsövergången i uppgift 6b 
(se tabell 13). Det var inte alltid självklart att eleverna som svarat rätt hade de bästa 
förklaringar på sina uträkningar. Elever som angivit fel svar kunde i vissa fall förklara 
sina räkneoperationer logisk och bra. Läraren kan därför inte alltid utgå från att elever 
som klarar uträkningar bra, har en djupare förståelse än elever som gör felsvar i sina 
uppgifter. Det krävs därför att läraren är observant på var eleverna befinner sig i 
förståelsen av till exempel positionssystemet.  
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Häggblom (2000, s 45) betonar att 

 Det tar ca 5 år för ett barn att lära sig hantera de tio första naturliga talen. Om man dessutom 

räknar den tid det tar för barn att bygga upp stora tal enligt positionsprincipen är 

utvecklingsperioden ännu längre.  

Vidare hänvisar hon till Magne (1998) som noterar att skillnaderna mellan svagt och 
starkt presterande elever är stora i taluppfattningen och att svaga elever har svårigheter 
att hantera tiosystemet ännu vid övergången till högstadiet. 

Resultat av intervjuerna 
Syftet med intervjuerna var att få reda på hur eleverna förklarade sina lösningar och vad 
de hade för uppfattning om matematik och kunskap om positionssystemet. Eleverna har 
inte citerats ordagrant, men talföljden är intakt och tecken för paus ”…” har använts för 
att ge en sådan rättvis bild som möjligt av elevernas svar. 

Resultat av intervjufråga 1  

Intervjufråga 1: Vad innebär matematiken för dig i skolan? 

Många av elever hade svårt att sätta ord på vad matematik innebar för dem i skolan, de 
tvekade ofta och det blev korta svar. Två elever gav inget svar, tre elever använde ordet 
räkna i sina förklaringar. Eleven som tyckte om matematik, hade dock ett längre utlägg.  

• Räkna och se. 

• Tal och räkna. 

• Räkna, jag vet inte. Just nu håller vi på med vikt, längd och omkrets. 

• Matematik är ett roligt ämne, jag tycker det är väldigt viktigt. Jag vill ha mer 
matematik! 

• Att man lär sig saker. 

• Sitta tyst. 

Sammanfattning och analys av intervjufråga 1  

Elevernas svar ger en bild av matematik som ett rent skolämne med syfte till en mer 
mekanisk inlärning. I sina beskrivningar använde fyra elever sig av matematiska 
skoltermer som att räkna och lära. Endast en elev säger att det är roligt med matematik 
och att det är ett viktigt ämne.  Två elever gav ingen svar. Eleven som svarade att man 
ska sitta tyst, tyder på att lektionerna bygger på att eleverna räknar enskilt och att det 
finns lite kommunikation i klassrummet. För att eleverna ska kunna få en trevligare bild 
av matematik och bli mer intresserade av ämnet, bör matematikundervisningen delvis 
förändras så att innehållet blir mer vardagsanknytet. 

Unenge m.fl. (1994) hävdar att många matematiker och skolforskare världen över har 
observerat att eleverna inte har tillräckliga kunskaper i matematik och att intresset för 
matematik sjunker genom årskurserna. Eleverna tycks inte uppleva innehållet i 
matematiken som aktuellt och angeläget. Unenge m.fl. beskriver vidare att 
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matematikundervisningen inte har förändrats nämnvärt de senaste århundradena och att 
den har ett mycket enhetligt och traditionellt innehåll världen över. Skolan förväntas att 
ge eleverna en abstrakt kunskap som sedan kan omsättas i en rad olika situationer. 
Under de senaste åren har det dock framkommit idéer och förslag mot ”en annan 
matematik”, där man utgår från nya alternativ som till exempel vardagsmatematik (se 
vidare Bentley 2003, s 9 i detta arbete). 

Resultat av intervjufråga 2 

Intervjufråga 2: Pratar du matematik med dina kamrater när du leker? 

Majoriteten av eleverna hade svårt att svara på denna fråga. Fem elever försökte dock 
att ge förklaringar. 

• Fyra elever svarade ibland och gav exempel som: När vi leker burken så räknar 
vi 1-100 snabbt eller när vi gör matteplanering eller läxan tillsammans. 

• Tre elever svarade: Nej eller inte så ofta. 

• Ja, speciellt med en i femman som också är väldigt förtjust i matematik. När vi 
gör multiplikationstest ska man göra 100 multiplikationer på mindre än 10 
minuter. Jag klarade det på 4 minuter och 19 sekunder! 

Sammanfattning och analys av intervjufråga 2 

Matematikundervisningen bör vara tankeväckande och intressant, där undervisningen 
bygger på att läraren uppmärksammar elever mer på vardagsmatematik och uppmuntrar 
dem till att kommunicera mer. På så sätt skulle elever få stöd i att ”prata mer 
matematik” och att kunna använda sina matematiska kunskaper mer medvetet i 
kommunikationen även utanför skolan. 

Malmer (2002) hävdar att många elever uppfattar matematiken som ”ett främmande 
språk”, som de tyvärr känner lite gemenskap med. Det matematiska språket tillhör 
skolan och inte verkligheten. Matematiken finns runt omkring oss och det gäller att 
utnyttja olika situationer där eleverna får tillfälle att syssla med och bearbeta ett 
matematiskt innehåll. Skolan bör dessutom ta vara på och utveckla den multispråkliga 
förmågan som eleverna har.  

Resultat av intervjufråga 3 

Intervjufråga 3 utgick från uppgift 3 som såg ut så här: 

Dela in talet i olika talsorter: tusental, hundratal, tiotal och ental. 

a) 503  

b) 2130  

c) 8005  
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Tabell 12 presenterar åtta elevernas skriftliga lösningar på uppgiften, där eleverna skulle 
dela in talen i olika talsorter.  

 

Tabell 12. Uppgift 3. 

 

I uppgift 3c delade fem elever in talen i talsorter på fem olika sätt. 

 

Intervjufråga 3: Kan du berätta hur du tänkte när du löste uppgift 3c? 

Alla elever svarade skriftligt och muntligt i hur de hade tänkt kring uppgiften. Svaren 
gav ett varierat resultat och många uttryckte svårigheter med att förklara nollans 
positionsvärde. Pauser är utsatta med tre punkter ”…” och i raden under kommenteras 
elevens förståelse om positionssystemet. 

 

X1. Åttatusen… också noll, noll, noll… hundra och dom där skulle man byta ut till 
noll… också noll, noll, tiotal, för de finns inte också sätter man ihop det här.  

Kommentar: Eleven nämner talsorterna hundra och tiotal i sin beskrivning och har en 
god förståelse om positionssystemet av indelningen i talsorter. 

X2. Där tar jag fyratusen plus fyratusen plus fem. Så tänkte jag på samma sak där, 
fyratusenfem plus fyratusen, det är åttahundrafem. Nej, åttatusenfem! 

Kommentar: Eleven utgår inte från uppgiften, vilket tyder på att eleven antingen inte har 
förstått innebörden av uppgiften eller inte har klar taluppfattning av talets positioner. 

X3. Det var fyra siffror i talet, först åtta, åttatusen. Sen är det två nollor och en femma. 

Kommentar: Eleven beskriver siffrorna i talet 8005 och nämner endast tusental i 
indelningen av talsorter, vilket tyder på att eleven är på gång att tänka på talets 
positioner.  

X4. Först skrev jag åttatusen och så en nolla här… också är det två nollor här. Jag 
tänkte inte på det. Jag glömde bort det! 

 a) 503 b) 2130 c) 8005 

X1 500 + 00 + 3 2000 + 100 + 30 + 0 8000 + 000 + 00 + 5 

X2 303 + 200 1630 + 500 4005 + 4000 

X3 500  0   3 2000 + 100 + 30 + 0 8000   0    0    5 

X4 500 + 3 2000 + 100 + 30 + 0 8000 + 0 + 0 + 5 

Z1 500 + 3   2000 + 100 + 30 8000 + 5 

Z2 500 + 3   2000 + 100 + 30 + 0 8000 + 5 

Z3 500 + 0 + 3   2000 + 100 + 30 + 0 8000 + 0 + 0 + 5 

Z4 500 + 0 + 3   2000 + 100 + 30 + 0 8000 + 0 + 0 + 5 
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Kommentar: Eleven uppmärksammar att denna har skrivit en nolla, där eleven tycker att 
det ska vara två nollor i tiotal. Eleven nämner endast tusental i indelningen av talsorter, 
vilket tyder på att eleven är på gång att dela in talet i talsorter. 

Z1. Samma sak där. Femhundra plus tre, fem står för femhundra och tre är ental. 

Kommentar: Eleven syftar utifrån uppgift 3a. Eleven nämner hundratal och ental, men 
utelämnar skriftligt hundratal och tiotal i indelningen av talsorter i uppgiften. Eleven är 
på gång att förstå positionssystemet, men har svårigheter att dela in alla talsorter. 

Z2. Åttatusenfem, det är enkelt att tänka! Det är åttatusen plus fem. 

Kommentar: Eleven ger en otydlig förklaring men nämner tusental och utelämnar 
skriftligt hundratal och tiotal i indelning av talsorter i uppgiften. Eleven är på gång att 
förstå positionssystemet, men har svårigheter att dela in i talsorter. 

Z3. Då är det åttatusental… noll, noll och så femman på slutet där. 

Kommentar: Eleven nämner endast tusental och har gjort en indelning av talsorter i den 
skriftliga uträkningen, vilket tyder på att eleven är på gång att tänka i positioner. 

Z4. Åttatusen plus fem! 

Kommentar: Eleven ger en otydlig förklaring, men nämner tusental och delar in alla 
talsorter i sin skriftliga uträkning, vilket tyder på att eleven är på gång att förstå 
positionssystemet. 

Sammanfattning och analys av intervjufråga 3 

Samtliga elever är på gång att kunna dela in talen i positioner, men många hade 
svårigheter med att förklara hur de hade tänkt och utelämnade skriftligt och muntligt 
talsorter i indelningen av talet 8005. Sju elever valde att använda addition i indelningen, 
vilket tyder på att de hade stöd av algoritmen i indelningen. I resultat och analys av 
uppgift 3c beaktas de skriftliga och muntliga svaren i den kvalitativa bedömningen. 

Häggblom (2000) menar att en skriftlig lösning möjliggör en analytisk tolkning av 
resultatet, men om eleven har svårt att presentera en formell lösning, så kan en muntlig 
lösning vara lättare att använda. Den skriftliga lösningen har av tradition premierats, 
dels för att den är lättare att kontrollera och att den ger uttryck för en formell kunskap. 
Den muntliga lösningen innefattar förmågan att ge ett formellt uttryck en innebörd eller 
en tolkning.  

Resultat av intervjufråga 4-5 

Intervjufråga 4: Kan du berätta vad nollorna är värda i talet 8005? 

Alla elever svarade på frågan, men spridningen var stor när det gällde elevernas 
uppfattning av nollornas värde i talet 8005.  

• Tre elever svarar att nollornas värde är: Ingenting.  

• De är värda noll, det är bara det som är innan som är värda. 

• Nollan efter åttan är värd hundra och nästa nolla är värd tio. 

• Det är inte några hundratal eller tiotal? 
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• Den första nollan betyder hundratal och den andra betyder tiotal. Pekar på 
hundratals nollan och säger: Man kan ta noll i hundra… hundratal. 

• Pekar på hundratals nollan och säger: Man kan ta noll i hundra… hundratal. 

Intervjufråga 5: Kan du berätta om nollans värde? 

Majoriteten av eleverna svarade att nollans värde var: ingenting eller noll. 

Sammanfattning och analys av intervjufråga 4-5 

I intervjufråga nr 4 uppfattade fyra elever nollornas värde som noll och fyra elever 
uppfattade nollans värde i talsorter och positioner. Nollans värde uppfattades som 
ingenting eller noll i intervjufråga 5. Studien visar att nollans position ofta blev 
komplex för eleverna.  

Malmer (2002) betonar att talsystemet är uppbyggt av tio symboler, siffrorna 1-9 jämte 
nollan som fungerar som platshållare i samband med positionssystemet. Hon menar att 
det inte är riktigt bra att elever använder uttrycket ”ingenting” om nollan. I samband 
med mängdläran sade man istället ”den tomma mängden”, vilket förklarade att det fanns 
ett utrymme, en plats eller en mängd för talet även om detta tal var noll. Malmer 
rekommenderar en övning för att påvisa att nollan behövs, där man använder 
tändsticksaskar. I askarna läggs olika antal småsaker men någon eller några askar förblir 
tomma. När barnet öppnar en ask, skall de räkna antalet och lägga talblock och 
sifferkort intill som ”etikett”.  

Resultat av intervjufråga 6 

Intervjufråga 6 utgick från uppgift 6b som såg ut så här: 

En tjuv har stulit pengar från säckarna. Hur mycket fattas i säckarna? Skriv hur 
du räknar ut talet. Om du använder huvudräkning, så skriv ner även här hur du 
tänkte. 

400 kr – 104 kr 

 

Tabell 13 presenterar de åtta elevernas skriftliga lösningar på uppgiften, där eleverna 
skulle utföra en räkneoperation i subtraktion. 

Tabell 13. Uppgift 6b. 

 6b 

400 kr -104 kr 

Uträkning  6b  

400 kr -104 kr 

Uträkning 

X1 296 400-104=300-0-4=296 Z1 304 400-100+4=304 

X2 296 Ingen uträkning Z2 296 400-100=300-4=296 

X3 206 Uppställning Z3 300 Ingen uträkning 

X4 396 Ingen uträkning Z4 296 400-100=300-4=296 

 
Alla elever löste uppgiften, varav fem elever även utförde uträkningar som de skrev ner. 
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Intervjufråga 6: Kan du berätta hur du tänkte när du löste uppgiften 6b? 

Alla elever svarade på hur de hade tänkt i sina lösningar av uppgiften. Svaren gav ett 
varierat resultat och visade att hälften av eleverna hade svårigheter med subtraktion i 
räkneoperationen. 

X1. Fyrahundra minus hundra, det är trehundra, också minus fyra är 
tvåhundranittiosex. 

Kommentar: Eleven visar på en klar taluppfattning och använder sig av en tydlig 
indelning av talsorter i den skriftliga och muntliga förklaringen. Eleven visar på en god 
förståelse om positionssystemet. 

X2. Jag tänkte om man tar fyrahundra minus etthundra, det blir trehundra minus fyra, 
det blir tvåhundranittiosex. 

Kommentar: Denna elev visar på en klar taluppfattning och en god förståelse om 
positionssystemet. 

X3. Det är en uppställning för att det är lättast att se så, men fyran gick inte. Så får 
man låna därifrån och där var jag lite osäker på hur jag skulle göra, men… då var det 
tio minus fyra och det blev sex. 

Kommentar: Eleven använder sig av uppställning i uträkningen och tappar bort 
minnessiffran, vilket leder till fel svar. Eleven visar på osäkerhet i uppställningen och 
har en oklar taluppfattning. Trots muntlig genomgång av uppgiften visar eleven inte 
något tecken på att denne inser att svaret är fel. Eleven delar inte in talet i talsorter och 
har en oklar förståelse om positionssystemet. 

X4. Det är väldigt litet… fyrahundra… fyra minus ett är tre, vi brukar tänka så ibland. 
Sen tio minus fyra är trehundranittiosex. 

Kommentar: Eleven delar in subtraktionen i talsorter, men förväxlar tiotal med 
hundratals nollan och får på så sätt fel svar. Eleven visar på en osäker taluppfattning, 
där förståelsen om positionssystemet är oklar. 

Z1. Mellanled, man tänker fyrahundra minus hundra först, det blir trehundra och … 
sedan plus fyra… vet inte mer. 

Kommentar: Eleven tänker i mellanled och delar in hundratalen först. Sedan blandar 
eleven subtraktion med addition vilket leder till fel svar. Eleven visar på en osäker 
taluppfattning, där förståelsen om positionssystemet är oklar. 

Z2. Det är enkelt tycker jag. Fyrahundra minus hundra, det blir trehundra och 
trehundra minus fyra blir tvåhundranittiosex. 

Kommentar: Eleven delar in subtraktionen i talsorter och visar på en klar taluppfattning 
och en god förståelse om positionssystemet. 

Z3. Då tog jag fyra minus ett, det är tre, sen de nollorna och sen noll minus fyra. Jag 
kan inte ta bort fyra från noll. 

Kommentar: Eleven försöker dela upp subtraktionen i talsorter, men fastnar på 
hundratals- nollan i uträkningen och får härmed fel svar. Eleven försöker dela in 
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subtraktionen i talsorter, men har inte tillräcklig förståelse i taluppfattning och om 
positionssystemet för att kunna lyckas att svara rätt på uppgiften. 

Z4. Jag tänkte fyrahundra minus etthundra, det är trehundra. Trehundra minus fyra blir 
tvåhundranittiosex. Ibland tänker jag på stora tal, då tar jag bort ett annat och så tar 
jag bort bara. 

Kommentar: Eleven delar upp subtraktionen i talsorter och visar på en klar 
taluppfattning och god förståelse om positionssystemet. 

Sammanfattning och analys av intervjufråga 6 

En relativ enkel uppgift blev svår, då hälften av eleverna gav fel svar på uppgiften. 
Elevernas muntliga förklaringar till sina skriftliga lösningar visade att eleverna inte 
insåg att de hade räknat fel. Det kvalitativa resultatet tyder på att eleverna hade en 
relativt oklar taluppfattning och svårigheter med främst nollan i positionssystemet och i 
hundratalsövergång i subtraktion.  

Häggblom (2000) betonar att tekniken vid addition är lättare än vid subtraktion. Vid 
subtraktion krävs, förutom kunskaper om subtraktionstabellen en säker räkneteknik med 
lån och växling. Hon hänvisar även till Magne (1990) som noterat ökade svårigheter när 
eleverna möter tre- och fyrsiffriga tal, han konstaterade ett samband med bristande 
taluppfattning, där hans felanalys visar att tankefel överväger förbiseendefel. Tankefel 
kan leda till fel uppställning, felaktig behandling av tiotalsövergång och omkastning av 
termer i subtraktion. 

Malmer (2002) förespråkar att det är viktigt att eleverna i kombination med 
sifferskrivning av talen också får en visuell bild av vad siffrorna representerar. Hon 
rekommenderar användningen av ett strukturellt material som stöd i inlärningen av 
positionssystemet som till exempel ”Centimo-materialen”. Malmer betonar också att en 
säker uppfattning av positionssystemet är nödvändig förutsättning för att utveckla 
talbegreppet. Här borde skolorna troligtvis lägga ner mer tid för detta moment, så att 
man i undervisningen kan kontrollera att eleverna förstår innebörden av 
positionssystemet.  
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Resultatdiskussion 
Frågorna som gav upphov till denna studie var följande: 

1. Vilka likheter och olikheter finns det i jämförelsen mellan de två olika 
skolorna i skolform, klassrumsklimatet, elevernas arbetssätt och 
kommunikationen? 

2. Hur löser eleverna uppgifterna och hur förklarar de sina lösningar? 

3. Hur visar eleverna kunskap om positionssystemet? 

Utifrån forskningsfrågorna och syftet för denna studie användes metodtriangulering, där 
observationer, uppgifter och intervjuer gjordes för att beskriva några elevers kunskap 
och förklaringar om positionssystemet i två olika skolor i åk 4. 

Kommunikation, arbetssätt och skolform 
För att skapa optimala möjligheter i lärandet och deltagandet för alla elever måste 
läraren ha kunskap om ämnet, didaktisk medvetenhet och förståelse för hur människor 
lär. Vår observation av kommunikation och klassrumsklimat i klassrummen visar att det 
är en fördel om läraren använder en medveten tvåvägskommunikation med eleverna. Ett 
dialogiskt klassrumsklimat verkar dessutom stärka elevernas motivation och intresse för 
matematik. Vi anser att läraren bör vara medveten om att syftet med samtalen i skolan 
är att eleverna får hjälp i att vinna nya kunskaper. Det är viktigt att läraren varierar sina 
matematiklektioner efter elevernas behov. Bentley (2003) skriver i Pm pedagogiska 
magasinet nr 4 (2007) om sin doktorsavhandling att den viktigaste faktorn för goda 
elevresultat är lärarens matematikkunskaper och att lärare behöver kunskap om många 
olika undervisningssätt. 

Mot bakgrund av vår studie och av litteratur som vi har läst anser vi att läraren bör ha 
muntliga genomgångar, där även eleverna får komma till tals. I dagsläget verkar det 
vara mest vanligt att eleverna sitter enskilt och räknar tyst i sina matematikböcker i 
skolorna. Här är det viktigt att läraren är observant på var eleverna befinner sig och 
vilken kunskap de har till exempel om positionssystemet. Det skulle underlätta för 
eleverna i inlärningen om det var mer laborativt material i undervisningen, där eleverna 
även får möjlighet att ”prata matematik” med varandra. Vi anser också att det är viktigt 
att eleverna ska kunna se sambandet med skolans matematik och sina egna erfarenheter 
från vardagen, och därmed göra dem mer medvetna om sina egna erfarenhetsmässiga 
matematiska kunskaper.  

Malmer (2002, s 31) berättar om olika inlärningsnivåer i matematik. Under rubriken 
”Tänka – tala” står det att 

Undervisningen måste ta sin utgångspunkt i elevernas verklighet och anpassas efter deras 

varierande förutsättningar. Det är speciellt viktigt att komma i kontakt med de erfarenheter 

eleverna redan har.  



Kristine Kärki och Anette Lindroos 2008-01-15 

 38

Genom elevernas förklaringar i studien uppmärksammade vi att det är viktigt att läraren 
förstår eleverna och var de befinner sig kunskapsmässigt. Vi blev medvetna om att 
matematikläraren behöver en god språkkunskap i matematik och att läraren bör vara 
medveten om sin egen språkanvändning med eleverna. Den språkliga kompetensen 
behövs för att kunna stimulera och uppmuntra eleverna till att diskutera matematik och 
för att kunna tolka elevernas förklaringar. Kan det vara så att läraren kan förändra sitt 
arbetssätt och öka sina kunskaper genom utbildning? Löwing (2004, s 96) menar att 

Beroende på hur undervisningen bedrivs kan det avtryck lärandefunktionen ger i elevernas 

vetande bli mycket olika. Ett viktigt syfte med lärarutbildning och med matematikdidaktisk 

forskning är att optimera lärandefunktionen, med avsikten att få elevernas kunnande och 

attityder till matematikämnet (funktionens värdemängd) alltmer lika de mål och syften som 

beskrivs i läroplan och kursplan. 

Det har varit givande att se två olika skolformer för att jämföra både likheter och 
olikheter. 

Kunskap om positionssystemet 
En god taluppfattning är grunden för att kunna utveckla en matematisk förståelse. Vårt 
talsystem är ett positionssystem där talområdet 1-10 utgör grunden för barns lärande i 
att vidareutveckla förståelse av tal inom de högre talområdena. Genom studiens analys 
och resultat av uppgifter och intervjuer tolkade vi det som att vissa elever hade svårt att 
förstå positionssystemets uppbyggnad. Vår uppfattning är att man bör vara försiktig 
med att införa hundratal om eleven inte har förstått positionssystemet med tiotal och 
ental. Intressant var att den relativt enkla uppgiften 6b visade att många elever hade 
svårt med hundratalsövergången. Eleverna måste också få den tid de behöver för att 
kunna förstå positionssystemet. Vi anser att undervisningen bör varieras med laborativt 
material, det fungerar inte att enbart använda sig av läroboken. 

Malmer (2002) menar att strukturellt material som till exempel talblock, positionskort 
och ”Centimo-materialet” passar utmärkt som hjälpmedel i inlärningen av 
positionssystemet. Hon betonar att eleverna behöver uppleva talen på många olika sätt 
och för elever som är symbolosäkra är dessa viktiga och nyttiga övningar.  

Vår studie visade att det inte är lätt att se vilka kunskaper eleverna har om 
positionssystemet enbart genom att titta på elevernas svar. Elever som kan utföra 
uppgifter korrekt kan ha en bristfällig förståelse om positionssystemet medan elever 
med fel svar ändå kan ha en bra uppfattning om positionssystemet. Vi anser även att det 
är viktigt att läraren inte tar saker för givet kring elevernas inlärning och förståelse. 

Hur förklarar eleverna sina lösningar 
Studien har givit oss en djupare förståelse i hur viktigt det är att lärare varierar sin 
undervisning och där den öppna kommunikationen är en viktig del. Genom att intervjua 
eleverna har vi förhoppningsvis väckt tankar och funderingar kring elevernas egna 
tankar om matematiken och deras egna lösningar. Det är viktigt att elever får chansen 
att tolka, förklara och reflektera i matematik. Intressant var att många elever visade 
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svårigheter med att förklara hur de hade tänkt kring sina lösningar både skriftligt och 
muntligt. Här tror vi att ovanan att ”tala matematik” eller att få skriftligt förklara hur 
man har tänkt i matematik, skapade osäkerhet hos eleverna. Därför är det oerhört viktigt 
att uppmuntra elever till att förklara både muntligt och skriftligt i matematik. Läraren 
måste också vara medveten om att det matematiska språket är komplext och att det kan 
upplevas som ett främmande språk för elever. Ett sätt kan vara att läraren lyfter fram 
elevers egna erfarenheter i samtalen och samtidigt vägleder elever in i matematikens 
värld. Vi uppmärksammade i intervjuerna att många elever verkade uppfatta matematik 
som ett rent skolämne. Här betonar vi ytterligare vikten av att läraren lyckas fånga 
elevers intresse och få dem engagerade, så att matematiken upplevs som ett roligt och 
lärorikt ämne. 

Reflektion över forskningsprocessen 
Studien har varit en intressant och lärorikt process. Positionssystemet var ett spännande 
undersökningsområde. Vi var intresserade redan från början av taluppfattning som är ett 
mycket viktigt område i matematik. Fördjupningen av elevers kunskap och förklaringar 
om positionssystemet har ytterligare förstärkt vår insikt. Jämförelsen av 
kommunikation, arbetssätt och klassrumsklimat är en viktig del av studien, för att ge 
studien en större tillförlitlighet. Redan från början var det naturligt för oss att utgå från 
eleverna, för att ta reda på vilken kunskap de hade om positionssystemet och där deras 
tankar och förklaringar var centrala. Självklart var att vi ville använda flera olika 
undersökningsmetoder i studien för att anpassa oss till studiens syfte.  

Analysering av det omfattande materialet som fältstudier med observationer, uppgifter 
och intervjuer gav, var tidskrävande och svårt men samtidigt givande. Bearbetning av 
matriser krävde många analyserande diskussioner mellan oss två studenter. Samtidigt 
gav våra olika tolkningar om elevernas lösningar och uppfattningar en djupare förståelse 
och flera synvinklar till resultatanalys. Tolkningen av intervjuerna var tidskrävande men 
gav oss en tydligare bild över elevernas förklaringar och hur de tänkte kring 
positionssystemet. De skriftliga och muntliga förklaringarna från uppgifterna och 
intervjuerna gjorde att metoderna samspelade efter syftet. Om vår studie enbart hade 
baserats på uppgifter hade resultatet inte blivit lika omfattande och intressant. Vi 
konstaterade dock att det finns lite forskning om nollan trots att den är grunden till 
positionssystemet. Olika läromedel lyfter inte alltid fram nollan i den omfattning som 
det troligtvis skulle vara nödvändigt med tanke på hur komplex nollan visade sig vara 
för eleverna. Det skulle kunna vara bra att ge lärarstudenterna mer didaktisk kunskap 
om nollan i positionssystemet i matematiklärarutbildningen. 

Nya frågor/vidare forskning 
Det vore intressant att utveckla och fördjupa studien i en större undersökning, för att se 
om resultaten stämmer med vår studie. En sådan studie skulle kunna vara mer inriktad 
på elevernas kunskaper och förklaringar om positionssystemet. Uppgifterna skulle 
dessutom kunna ha en högre svårighetsgrad och intervjufrågorna skulle kunna vara mer 
inriktade på elevernas kunskaper om positionssystemet. Problemformuleringen skulle 
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då kunna utvecklas till: Hur stödjer skolorna de elever som har svårigheter i matematik? 
Vidare vore det intressant att fortsätta att jämföra vår studies problemformulering med 
andra liknande studier eller forskning för att fördjupa våra kunskaper. En annan 
intressant fråga som också kan utvecklas utifrån vår studie är: Hur ska läraren balansera 
sin auktoritära lärarroll, så att eleverna lyfts fram i ett dialogiskt klassrumsklimat?  

Slutord 
Genom denna studie har vi fått djupare insikter om hur komplext positionssystemet och 
nollans betydelse kan vara för eleverna. Analysen av resultaten pekar på att läraren inte 
bör ta elevernas kunskap om positionssystemet för givet och att det är viktigt att belysa 
dess komplexitet. Utifrån denna studie önskar vi som studenter att utbildningen i 
matematik bör innehålla mer didaktisk kunskap om positionssystemet och påvisa 
generella svårigheter som kan dyka upp hos elever. Som det ser ut i dag verkar 
forskningen mer inriktad på taluppfattning, räkneoperationer, språkbegrepp och 
kommunikationen mellan lärare och elev i matematikundervisningen. Vi fann ytterst lite 
forskning om elevernas kunskap om positionssystemet, kommunikation från eleverna 
själva i klassrummet eller forskning som utgår från elevernas egna förklaringar. Enligt 
Löwing (2004) så finns det behov av mer forskning av hur läraren kommunicerar sitt 
ämnesinnehåll under en matematiklektion. Därför efterlyser vi också mer forskning i 
ämnet, för att gynna elevernas matematikkunskaper i Sverige. 

En intressant iakttagelse som vi gjorde i vår studie var att lärarens sätt att kommunicera 
verkade påverka både klassrumsklimat och elevernas intresse och engagemang för 
matematik. Vi har även fördjupat våra kunskaper om hur viktigt det är att eleverna får 
en grundläggande taluppfattning. Genom denna studie är vi övertygade om att läraren 
bör vara kompetent och kunnig i matematik. Läraren bör variera lektionerna utifrån 
elevers behov av förståelse och kommunikation, för att stärka elever och öka deras 
kunskap och intresse i matematik. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
2007-09-11   
Lärarhögskolan i Stockholm 
Kurskod: UPK61C 
 
                                             
EXAMENSARBETE MED MATEMATISK INRIKTNING 
 
Hej! 

Vi är två lärarstudenter som nu är mitt uppe i vårt examensarbete. Vi skriver vårt 
examensarbete inom kursen, Matematiken i barnens värld med examensarbete. Arbetet 
görs i en form av en C- uppsats inom området ”Taluppfattning”. 

 

Syftet med vår undersökning är att jämföra elevers kunskap i två olika skolor gällande 
taluppfattning i åk 4. 

 

Vi kommer att behöva observera 4-5 elever i åk 4, samt låta eleverna lösa uppgifter 
kring området taluppfattning (ev. positionssystemet). Vi följer sedan upp med en kort 
intervju, då vi intervjuar eleverna kring uppgifterna, där eleverna får delge sina 
uppfattningar och sina lösningsmetoder kring hur de tänkt kring sina lösningar. Våra 
fältstudiedagar är från 1/10-10/10, men vi skulle även kunna tidigarelägga några av 
dessa dagar, så att det passar er. Vi kommer att behöva 2-3 tillfällen med eleverna. 

 

Observationer, lösningar på uppgifter samt intervjuer kommer att behandlas 
”konfidentiellt”. Med det menar vi att vi kommer att ta hänsyn till forskningsetiska 
principer, som att ”personuppgifter inte får lämnas ut till utomstående och att 
avrapportering skall ske i former som omöjliggör identifiering av enskilda”. 

 

Din medverkan är mycket värdefull för vårt arbete och vi ser fram emot att få presentera 
vårt examensarbete närmare. Vi tackar för din hjälp! 

 

Med vänlig hälsning 

Anette Lindroos och Kristine Kärki 

Lärarhögskolan i Stockholm 
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Bilaga 2                                                                   
EXAMENSARBETE MED MATEMATISK INRIKTNING 

 

Hej! 

 

Vi är två lärarstudenter som nu är mitt uppe i vårt examensarbete. För examensarbetet 
gör vi en undersökning där vi jämför elevers kunskap i två olika skolor gällande 
taluppfattning i åk 4. (X)skolan är den andra av dem deltagande skolorna. 

 

Vi kommer att observera elever i klassrummet, låter eleverna lösa olika matematiska 
uppgifter och intervjuar dem kring uppgifterna. 

 

Observationer, lösningar på uppgifter samt intervjuer kommer att behandlas enligt 
forskningsetiska principer, till exempel att personuppgifter inte lämnas ut till 
utomstående och att avrapportering sker i former som omöjliggör identifiering av 
enskilda elever. 

 

Ditt barns medverkan är mycket värdefull för vårt arbete och vi hoppas att ni tillåter 
honom/henne delta i vår undersökning. Vi tackar för er hjälp! 

 

Vi ber er lämna den nedanstående svarstalongen till klassläraren i början av vecka 39. 

 

Med vänlig hälsning 

Anette Lindroos och Kristine Kärki 

 

 

Jag tillåter att mitt barn deltar i undersökningen.         

 

Jag tillåter inte att mitt barn deltar i undersökningen.   

 

 

 

_________________       _________________________ 

Barnets namn                   Underskrift av vårdnadshavare     
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Bilaga 3 
 
Observation av klassrummet 
Tid och plats för observation  
Klass  
Lektionstid  
Antal vuxna i undervisningen 
(inklusive observatörer) 

 

Antal elever i klassrummet 
 

 

Antal lärare 
 

 

Hur är eleverna placerade i 
klassrummet? 

 

Vilka hjälpmedel finns i 
klassrummet? 

 

Lektionsinnehåll?  

Vilken undervisningsmetod 
används? Vad struktureras 
lektionen utifrån? 

 

 
Observation av elever 
Engagemang: 
Vilket arbetssätt har eleven och hur 
verkar eleven uppfatta lektionen?  

  

Kommunikation: 
Finns det kommunikation mellan 
elev och elev eller mellan elev och 
lärare? 

  

Innehåll och arbetssätt: 
Vilka sorts uppgifter löser eleven?  
Hur arbetar eleven?  
Behöver eleven hjälp? 

  

 
Observation av kommunikationen mellan lärare och elev 

 

Hur ser klassrumsklimatet ut? 
 

 

Hur ser kommunikationen ut mellan 
lärare och elev? 

 



Kristine Kärki och Anette Lindroos 2008-01-15 

 47

Bilaga 4 
 

 

       Namn ________________________  
  

UPPGIFTER 
  

  
1.   Skriv ner i  siffror .   

  
  
  

a)    Niklas  är hundra- 
   fyrtiotre centimeter   
     lång.    
    
    ____________ cm    

 
 b)   En orm är femhundra-  

.   tjugo centimeter lång.  
 
 

    ____________  cm  
  
  
  
  
  

c)     Ett berg är ettusen-  
      fyrahundrafem  
   meter hög.   
  

  
  
      _ __________  m  
  

  
  

 
d) Petra, Felicia och 

Hanna har nio-
hundranittio meter  

             till skolan.   
    
    
    ____________  m   
         

  
  

  
  
    e) Niklas orkade simma ettusentretton meter   
       i simhallen.  
  

      ____________ m  
  
  
   
  
Skriv ner hur du tänkte?   
  
_______________________________________________________________  
  
_______ _______________________________________________________________  
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2.  Vad är det minsta talet man kan göra? Använd alla siffror. 
 
 
 
a) 
 

5       3    
    8                     Det minsta talet är ____________ 
           2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vad är det största talet man kan göra? Använd alla siffror. 
 
 
b) 

       7   
1         4          Det största talet är ____________    
   6 
 
 
 
 
Skriv ner hur du tänkte?  
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
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3. Dela in talet i olika talsorter.  
 
                             tusental              hundratal              tiotal                 ental 
 
a)   503              ___________     __________     ___________     __________ 
 
 
b)   2130            ___________     __________     ___________     __________ 
 
 
c)   8005            ___________     __________     ___________     __________ 
 
 
 
Skriv ner hur du tänkte?  
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
4. Vilket tal är det? 
 
             tusental          hundratal                 tiotal                ental               Talet är 
 
a)      *  *   *         *  *                                                ________ 
                   
 
 
b)                              * * * *                         * * * * *         ________ 
 
 
 
c)     * * * * *         *                * * *               ________ 
 
 
 
 
Hur tänkte du när du löste uppgifterna? Välj en av uppgifterna: a, b eller c.  
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5.  Hjälp clownen att räkna ut sina pengar som han fått in från 
     föreställningen. Skriv hur du räknar ut talet. Om du använder  
     huvudräkning, så skriv ner även här hur du tänkte. 
 
 
a) 600 kr  +  3 kr          ____________ kr 
 
 
Uträkning: 
                                                   

            
 
  
 
      
 
Jag räknade/tänkte så här:  
 
____________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
b) 7000 kr + 80 kr          ____________ kr 
 
Uträkning: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag räknade/tänkte så här:    
 
__________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 
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6. En tjuv har stulit pengar från säckarna. Hur mycket fattas i säckarna? 
    Skriv hur du räknar ut talet. Om du använder huvudräkning, så 
    skriv ner även här hur du tänkte. 
 
 
 
a)       817 kr – 307 kr.   Det fattas __________ kr   
 
 
 
 
Uträkning: 
 
 
 
 
 
Jag räknade/tänkte så här:  
  
_______________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
b)  400 kr – 104 kr.  Det fattas __________ kr   
 
 
 
Uträkning: 
 
 
 
 
 
 
Jag räknade/tänkte så här:    
 
___________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
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Bilaga 5 
Intervjuaren:                 Elevens namn:                     Datum:                     Tid: 
 
INTERVJUMALL 
 
Förberedelser: Vi startar med att fråga eleven om de vet vad en intervju är. Vi berättar 
att vår intervju är en kort intervju och att vi ska fråga lite hur de tänker kring matematik 
och sina lösta uppgifter. Vi startar med att en av oss intervjuar och en av oss antecknar, 
som hjälpmedel har vi en bandspelare. 
 
INTERVJUFRÅGOR 
 
Inledning 
 
Vad innebär matematiken för dig i skolan? 

 
Stödfrågor: 
Pratar du om matematik med dina kamrater när du leker? 
Räknar du med dina kamrater när du leker? 
 
Huvudfrågor 
 
Kan du berätta hur du tänkte när du löste uppgiften 3? 
 
Stödfrågor:  
Vad tänker du om tusental, hundratal, ental? 
Hur ser hundratal ut? 
Kan du berätta om nollans värde? 
 
Kan du berätta hur du tänkte när du löste uppgiften 6 b? 
 
Stödfrågor: 
Vilken uträkning föredrar du här? Huvudräkning, uppställning eller annan uträkning. 
Hur har du lärt dig att räkna så här? 
  
Övriga stödfrågor: 
Hur skulle du skriva talet 150 i delar? 
Hur ser tusentals ut? 
Hur ser en miljon ut? 
 
Avslutning 
 
Hur upplevde du våra uppgifter?  
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Skrivare:                 Elevens namn:                   Datum:               Tid: 
 
Skriftliga anteckningar av intervju med elev 
 
Vad innebär matematiken för dig i skolan? 
 
 
 
 
Kan du berätta hur du tänkte när du löste uppgift 3? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kan du berätta hur du tänkte när du löste uppgift 6 b? 
 
 
 
 
 
 
  

 
Hur upplevde du våra uppgifter?  
 
 
 
 
 
 
Notera: 
Gester ¤  
Mimik +  
Tvekan…  
Tystnad x  
Uttrycksfullt! 
Frågande? 
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Lärarhögskolan i Stockholm 

Besöksadress: Konradsbergsgatan 5A 
Postadress: Box 34103, 100 26 Stockholm 
Telefon: 08–737 55 00 
www.lararhogskolan.se 

 


