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Abstrakt 
Studien behandlar begreppskunskap inom området positionssystemet hos elever i 

matematiksvårigheter. Undersökningen har gjorts i årskurs 4 och omfattar naturliga tal 

avseende tiobassystemet.  

Studien består av en kvantitativ undersökning och en kvalitativ del med intervjuer.  

Resultatet av studien har organiserats i tre områden som har betydelse för individens 

utveckling av matematiska begrepp. Talområdet 1-10, talsystemets uppbyggnad samt 

förståelsen av stora tal. 

Av resultatet framgår att förståelse av ett begrepp kan vara mer ytlig än den ser ut att vara. 

Brister i grundläggande begreppsförståelse kan leda till att räknesvårigheter uppstår. 

Svårigheter är bland annat begreppen talsort och platsvärde, särskilt i stora tal. 

Sökord: begrepp, matematiksvårigheter, positionssystemet, schema, specialundervisning, 

tiobassystemet. 

 

Abstract 
The study deals with the conceptual knowledge in the positional system for pupils with 

mathematical difficulties. The investigation was conducted in grade four and includes natural 

numbers for the ten-base system. 
 

The study consists of a quantitative survey and a quality part with interviews.  

 

The result of the study has been organized into three areas which have importance to the development 

of mathematical concepts for individuals. The number field 1-10, rules for the building of system of 

numbers and the understanding of large numbers.  

 

The result shows that the understanding of a concept may be more superficial then it appears to be. 

Deficiency in basic conceptual understanding can lead to numeracy problems. The difficulties 

included the concepts place-value and magnitude of number, especially in large numbers. 

 

Keywords: concept, mathematical difficulties, positional system, schema, special needs education, ten-

base system. 
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1. Inledning 

En klasslärare har förmånen att möta alla sorters elever, vilka kan befinna sig i 

mångfacetterade situationer. Efter att ha arbetat som klasslärare i skolår 4-6 under flera år har 

möten med elever i svårigheter ökat vårt specialpedagogiska intresse. Möjlighet att förkovra 

sig infann sig i och med att speciallärarutbildningen återuppstod 2008. Under utbildningens 

gång har metoder och innehåll i kurslitteratur prövats i realiteten. Förstå och använda tal 

(McIntosh, 2008) gjorde att uppmärksamhet riktades mot området taluppfattning. De elever 

som har det besvärligt med matematiken, fastnade på området positionssystemet i bokens 

tester. Därför har frågan vad det är som orsakar dessa svårigheter väckts.  

 

I utbildningens valbara kurs fördjupades kunskaper inom området läsförståelse. Det är flera 

faktorer som påverkar just förståelsen vid läsning, bland annat ordkunskap och erfarenhet av 

olika sammanhang och begrepp. Dessa erfarenheter utgör det schema vi människor använder 

oss av för att förstå. Ett schema ”är de bilder eller associationer som väcks till liv i ens huvud 

när man hör eller läser ett ord eller en sats” (Franzén, 1997, sid 8). Går det att överföra 

kunskapen om schema och begreppsförståelse till matematiken? Frågorna Kan brister i 

begreppsförståelse inom matematik innebära att grunden blir bräcklig och att så småningom 

matematiksvårigheter uppstår? och Hur ser begreppsförståelse inom positionssystemet ut för 

elever som hamnar i matematiksvårigheter? utmynnade i denna uppsats. 

       När det gäller läsning talas det om att undervisning i lässtrategier är viktigt, då dessa 

strategier inte kommer av sig själva. Är det likadant i matematiken? Efter att ha studerat 

litteratur i samband med skrivandet av denna uppsats framgår det att det faktiskt är så. Enligt 

Vygotskij sker inte all begreppsbildning i matematik spontant utan kräver undervisning för att 

hamna på en medveten nivå (Johansson & Wirth, 2007). 

 

Flera internationella undersökningar, exempelvis TIMSS 2007 (Skolverket, 2008b), har visat 

att svenska elevers resultat i matematik blir sämre medan elever från andra jämförbara länder 

förbättrar sina. Denna negativa utveckling har lett till Skolverkets matematiksatsning 2009, 

där det satsas statliga pengar på lokala projekt för att höja måluppfyllelsen. I motiveringen till 

denna satsning hänvisar man bland annat till TIMSS 2007. Analysen av denna undersökning 

visar på betydelsen av grundläggande begrepp (Bentley, 2008a; 2008b). Med detta som 

bakgrund tror vi att det är både relevant och aktuellt att studera begreppsförståelse med 

avseende på positionssystemet. Ur specialpedagogiskt perspektiv är det av vikt att kunna möta 
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eleven där den befinner sig. Målsättningen med denna studie är att få bättre insikt i 

begreppsförståelsens betydelse hos elever i matematiksvårigheter.  

 

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med detta arbete är att studera begreppskunskap inom området positionssystemet hos 

elever i matematiksvårigheter. 

Syftet har mynnat ut i följande frågeställning: 

- Vilka svårigheter har elever gällande positionssystemet? 

-  Vilka begreppsliga aspekter av positionssystemet kan elever i matematiksvårigheter 

behöva utveckla? 

Studien har gjorts bland elever i årskurs 4 i svensk skola och omfattar naturliga tal avseende 

tiobassystemet.  

 

3. Teoretisk bakgrund 

Den teoretiska bakgrunden inleds med en beskrivning av matematiksvårigheter. Här beskrivs 

även vad positionssystemet innebär och hur det har utvecklats genom historien. 

Begreppsbildning i allmänhet behandlas liksom den matematiska utvecklingen, där fokus 

ligger på hur begrepp organiseras och taluppfattningen struktureras under barndomen och de 

första skolåren. Sista avsnittet i teoridelen handlar om olika aspekter av hur utvecklingen av 

tiobassystemet och positionssystemet kan te sig för individen, vilket ligger till grund för de 

trådar som är utgångspunkt för analysen. 

 

3.1 Matematiksvårigheter 

Med matematiksvårigheter avses i detta arbete de svårigheter som existerar hos elever som 

inte når godkänd nivå i de nationella kursplanerna. Anledningarna till matematiksvårigheter 

kan vara många, däribland bristfällig stimulans eller mindre bra undervisning. Andra 

anledningar kan vara specifika svårigheter hos vissa individer, vilket ibland benämns 

dyskalkyli. Begreppet behandlas inte i detta arbete eftersom det definieras på olika sätt. 

Begreppet dyskalkyli använder vi ändå i de fall då vi refererar till författare som använder just 

detta begrepp.  
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Medelsta-matematik är studier av en medelstor svensk kommuns 2000 elever under 25 år. Där 

har man i tre omgångar studerat elevers matematik i grundskolans samtliga årskurser. 

Särskilda studier gjordes av resultaten från de 15 procent lägsta prestationerna. Denna grupp 

elever visar sjunkande lösningsfrekvenser från årskurs 1 till årskurs 9. Studien visar på stora 

skillnader i taluppfattning mellan svagt och starkt presterande elever. Den svaga gruppen 

utsätts för en gradvis utslagning, och har fortfarande problem med positionssystemet i årskurs 

6 och 7. Hos dessa elever utvecklas talskrivningen med stora tal långsamt (Engström & 

Magne, 2003; Magne, 1998). 

3.2 Positionssystemet  

Innebörden i ordet positionssystem är ett talsystem som bygger på att symbolernas position 

ger dem dess värde. Olika talsorter har olika platsvärden i ett tal, som exempelvis ental, tiotal 

och hundratal. Vårt talsystem har basen tio (Kilborn, 1989).  

 

3.2.1 Historik 

Människan har alltid haft behov av att räkna. För att kunna svara på frågan hur många behövs 

tal. Från början skilde man bara på 1, 2 och många. Flera olika talsystem har utvecklats under 

årens lopp. Hantverk och handel stimulerade utvecklingen av talbegreppet. Talen 

representerades från början av skåror, streck och enkla symboler. Arkeologiska fynd visar att 

man för 30 000 år sedan ristade in skåror, i grupper om 5, i vargben. I Egypten har man hittat 

symboler från 3000 f Kr som symboliserar olika talsorter med basen 10. Babylonierna hade 

ungefär samtidigt symboler för talen 1-59. Större tal skrevs genom att kombinera symbolerna 

och placera dem på vissa positioner. Det är från babylonierna vi ärvt systemet för vår 

tidmätning vilken grundar sig på basen sextio. 

       De siffror vi använder idag är av indiskt ursprung. Nollan uppträdde inte i det indiska 

talsystemet förrän 500 e. Kr. I Grekland användes däremot tecken för noll betydligt tidigare. 

Nollan användes för att beteckna frånvaron av ett tal. Det är möjligt att nollan uppfanns av 

grekiska astronomer och sedan överfördes till indierna. I och med nollans införsel kunde 

indierna fullända sitt positionssystem vilket är en stor historisk händelse. 

       Under 700-talet spreds kännedom om nollan och positionssystemet från Indien till 

araberna. Araberna spred sedan dessa kunskaper vidare till Europa. Därför kallas de siffror vi 

använder idag för arabiska. Det kan tyckas märkligt att våra siffror inte är lika de siffror 

araber skriver. Detta beror på att de arabiska siffrorna fick helt olika utseende hos västliga 

respektive mer östligt boende araber. Det är de västarabiska siffrorna vi använder oss av.      
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       I Europa började de arabiska siffrorna användas omkring år 1000, då i liten skala. Det tog 

lång tid innan européerna anammade de arabiska siffrorna. Anledningen är bl.a. att resultaten 

av abacusräkningar noterades i romerska siffror. Abakusen användes som räknehjälpmedel då 

papper fortfarande var sällsynt. När sedan papper blev mer lättillgängligt ändrades 

räknemetoderna.  

       Att skriva tal enligt positions- och siffermetoden var ett stort genombrott i aritmetikens 

utveckling. Uppfinningen av decimalsystemet är ur vetenskapens och industrins synvinkel en 

av de mest betydande uppfinningar som gjorts. Namnet decimalsystem eller tiosystem 

kommer från det latinska ordet decem för tio. Förmodligen är det historiska skälet till att vårt 

talsystem har basen tio, att människan har tio fingrar (Häggblom, 1984; Høines, 2000; 

Nystedt, 1995; Sollervall, 2007). 

 

3.3 Begreppsbildning  

Matematisk kunskap uppstår och utvecklas genom barnets interaktion med omgivningen, och 

det är en process som utvecklas successivt under lång tid (Ahlberg, 2001; Høines 2000). Barn 

bygger upp sin begreppsvärld genom att dra nytta av kunskaper som utvecklats i en tidigare 

situation, när det befinner sig i en ny. Barn samlar och bygger upp helheter genom att 

generalisera. Barnet tänker med samma språk som det kommunicerar. Vygotskij kallar det 

språk barnet kan tänka genom för språk av första ordningen. Ett nytt ord, utanför barnets 

erfarenhetsvärld, skapar endast få associationer och kallas därför språk av andra ordningen. 

Ett sådant ord behöver översättas. Enligt Vygotskij behöver alla nya ord och begrepp passera 

översättningsledet mellan ett andra ordningens språk till ett språk av första ordningen innan 

det blir automatiserat. Processen håller på under olika lång tid (Ahlberg, 2001; Høines 2000). 

       Vygotskij menar att begreppen hjälper oss att systematisera vårt sociala och materiella 

kaos. Begreppen får oss att gruppera tingen och att se samband och gemensamma egenskaper. 

Att lära sig begrepp innebär att olika erfarenheter binds samman och att man förstår 

principerna (Rystedt & Trygg, 2005). 

 

Enligt Vygotskij sker förståelsen av ett begrepp på tre olika nivåer: spontan, vetenskaplig och 

medveten nivå (Johansson & Wirth, 2007). Den spontana nivån innebär att barnet utgår från 

sina egna personliga erfarenheter. Den vetenskapliga nivån består av en generell kunskap som 

ingår i ett konstruerat regelsystem. Elever har en mycket liten chans att upptäcka eller förstå 

vetenskapliga begrepp på egen hand. De måste få någon form av undervisning för att nå den 
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vetenskapliga nivån. De medvetna begreppen uppstår då eleven genom reflektion kan 

sammanfoga de spontana och de vetenskapliga begreppen. Det är viktigt att lärare inser att för 

att ett begrepp ska nå en medveten nivå måste eleven ofta ges tillfälle att reflektera så att 

begreppen hinner sätta sig. Läraren kan skapa mer eller mindre bra förutsättningar för elevens 

reflektion (Johansson & Wirth, 2007). I stället för tre nivåer för förståelse av begrepp 

beskriver Bruner (1977) inlärningsprocessen i tre steg. Första steget är att förvärva nya 

kunskaper. Det andra steget är omformning, alltså processen att använda kunskaperna så de 

kan fylla nya uppgifter. Att värdera hur man använt kunskaperna är tredje steget och innebär 

att ställa sig frågan om man gjort en riktig generalisering. 

 

I forskning kring hur ett begrepp införlivas i en individs begreppsvärld talas det ofta om 

betydelsen av ett schema. Skemp (1987) beskriver schemats funktion som att om vi har flera 

begrepp kan det medföra att vi upptäcker något gemensamt mellan dessa, att det finns en 

relation mellan begreppen. Nästan allt vi lär oss hänger samman med något vi redan kan. 

Därför är ett befintligt schema ett verktyg för kommande kunskap. Nya upplevelser leder till 

att existerande scheman behöver förändra struktur. Schemat betyder så mycket för den 

enskilde individen att det kan finnas ett stort motstånd att vilja förändra det. I tillägnandet av 

ny kunskap ingår två processer, vilka är oskiljaktiga motsatser. Det ena är assimilation där 

nya kunskaper glider in i ett existerande schema. Det andra är ackommodation, vilket innebär 

att schemat måste modifieras för den nya kunskapen ska kunna assimileras (Høines, 2000).        

Innan ett nytt undervisningsområde presenteras behöver pedagogen reflektera över i vilken 

grad området är bekant för eleverna. Leder undervisningen till en naturlig assimilation eller 

behöver eleven justera sitt schema? Det senare fallet betyder att pedagogen behöver vara med 

och bygga upp och justera innan eleven kan göra kunskapen till sin egen (Høines, 2000 ).   

Inom området läsförståelse poängterar forskare tillgången av ett schema som en av de faktorer 

vilka påverkar förståelsen då vi läser. Olika erfarenheter av begreppen för med sig att 

personer kan ha skilda uppfattningar och förståelse av ett ord eller en företeelse, och detta i 

sin tur formar förståelsen av texten (Franzen, 1997; Westlund, 2009).  

 

 Ett av de första matematiska scheman vi lär oss är talföljden av de naturliga talen. Kan barnet 

räkna till 10, gör det snabba framsteg mot 20 och är sedan ivrig att fortsätta processen. Addera 

ental med hjälp av konkret material går också fort att lära sig. När det senare handlar om 

tvåsiffriga tal behövs en förståelse av platsvärde i tal. När väl detta är befäst finns förmågan 
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att addera både tre-, fyra- och femsiffriga tal. Förståelse är detsamma som att jämföra med ett 

befintligt schema (Skemp, 1987). 

 

Ett begrepp kan åskådliggöras/representeras på olika sätt. Inom matematiken talar man om 

olika representationsformer. Ett exempel är den visuella representationsformen som är 

intressant då hjärnan har en effektiv förmåga att tolka visuell information. Visualisering 

erbjuder en metod att se det osynliga vilket ökar förmågan att förstå abstrakt kunskap. Genom 

att själv vara med och skapa bilder, diagram och former ökar elevernas metakognition av 

representationen (Arcavi, 2003). 

        Samspel mellan olika representationsformer är en nyckel för begreppsbildningen. När 

individen har förmåga att gå mellan olika former som symboler, bilder, diagram samt 

konkreta och vardagliga företeelser byggs begrepp upp. Även Lundberg och Sterner (2009) 

pekar på betydelsen av översättning mellan olika representationsformer så att eleven förstår 

samband. De beskriver metodik i fyra faser där man går från en konkret fas till det abstrakta. 

Bruner (1977) däremot, talar om att lägga upp undervisningen enligt en spiralprincip. Även 

komplicerade områden i undervisningen kan tas upp tidigt om det görs på ett väl anpassat vis. 

Om man gång på gång återbesöker de grundläggande begreppen genom repetition kan band 

bindas mellan nya och gamla kunskaper. Bearbetning av begreppen sker genom 

kommunikation vilken är av särskilt stor vikt när det gäller abstrakta begrepp. Matematiska 

begrepp finns endast som tankekonstruktioner, vilket innebär att de är språkberoende 

(Stendrup, 2001).   

 

Förståelse av begrepp uppmärksammades när analyser gjordes av TIMSS 2007, som 

undersökte undervisningen i matematik samt elevers matematikkunskaper i årskurs 4 och 8. 

Det har visat sig att elever i svensk skola inte tillgodogör sig kunskap om de grundläggande 

matematiska begreppen i den utsträckning som de borde. En anledning kan vara att 

undervisningen i Sverige är mer procedurellt inriktad än i vissa andra framgångsrika länder. 

Det innebär att fokus ligger på proceduren att lösa uppgifter istället för att lyfta fram hur olika 

fenomen förståelsemässigt bygger på varandra. Motsatsen, konceptuell kunskap, betonar 

istället förståelsen av begrepp och nya moment förankras i begrepp som eleverna redan 

känner till (Bentley, 2008b). 
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3.4 Kursplaner 

I nu gällande kursplan, Lpo 94, finns följande mål som eleven lägst ska ha uppnått i slutet av 

tredje skolåret: kunna läsa och skriva tal samt ange siffrors värde i talen inom heltalsområdet 

0-1000, kunna jämföra, storleksordna och dela upp tal inom heltalsområdet 0-1000. Eleven 

ska kunna addera och subtrahera tal med hjälp av skriftliga räknemetoder när talen och svaren 

ligger inom talområdet 0-200.  

       För femte skolåret gäller att eleven ska ha en grundläggande taluppfattning som omfattar 

naturliga tal samt kunna räkna med naturliga tal – i huvudet, med hjälp av skriftliga 

räknemetoder och med miniräknare (Skolverket, 2000). 

 

Kursplaneförslaget som överlämnades till regeringen 2010-03-30 skiljer sig något från Lpo 

94. För årskurserna 1-3 gäller följande centrala innehåll i avseende på taluppfattning och tals 

användning: naturliga tal och deras egenskaper; hur talen kan delas upp och användas för att 

ange antal och ordning; hur tal byggs upp med hjälp av positionssystemet; symboler för tal 

och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.  

       Förslaget innehåller även kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3. Ett 

av kunskapskraven rör förståelse av naturliga tal. ”Genom att placera tal på tallinjen och 

beskriva talens inbördes relation samt dela upp tal, visar eleven förståelse för de naturliga 

talen” (Skolverket, 2010). 

       Enligt det nya kursplaneförslaget gäller följande för årskurserna 4–6: Kunskap om 

rationella tal och deras egenskaper; Positionssystemet för tal i decimalform; Talsystem i olika 

kulturer, till exempel det babyloniska och det binära talsystemet (Skolverket, 2010). 

 

3.5 Att upptäcka och förstå strukturer i talsystemet 

3.5.1 Fyra taluppfattningar 

Vår taluppfattning är något som förändras med tiden. De utvecklas genom basfärdigheterna 

och medför att barnet tar till sig olika strategier när det ska lösa aritmetikuppgifter. Johansson 

och Wirth (2007) menar att det finns fyra kvalitativt olika taluppfattningar när det gäller 

heltalen. Den första av dessa fyra taluppfattningar är spontan antalsuppfattning och med det 

menas förmågan att direkt uppfatta antal, utan att behöva räkna. Redan när vi föds har ett litet 

spädbarn förmågan att spontant uppfatta antal upp till tre. En vuxen person har förmåga att 

uppfatta 4-5 föremål samtidigt, utan att räkna. Den andra taluppfattningen är 
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kardinaltalsuppfattning vilken kan liknas vid antalsräkning. Barnet lär sig att bestämma antal 

genom att räkna ett antal föremål och förstår att antalet är detsamma som det sist sagda 

talordet. Ordinaltalsuppfattning är den tredje taluppfattningen. Med ordinaltal menas talens 

ordning i talraden i sifferform. Förmågan att tänka på t.ex. talet 7 i talraden och ha kännedom 

om att talen framför och bakom är 6 och 8. Den fjärde taluppfattningen är talsortsuppfattning 

som alltså är kunskap om positionssystemet. Kunskapen om talsorter, att ental, tiotal och 

hundratal osv., har olika värde, kommer inte av sig själv utan kräver undervisning. Det är 

därför som denna strategi inte används förrän barnet har gått i skola något år (Johansson & 

Wirth, 2007). 

 

3.5.2 Talsystem 

Målet med matematikinlärningen är inte räkning utan talsystem, och det är just ett system som 

barn i tidiga år behöver grundlägga (Magne, 1998). Barn fascineras av stora tal och kan räkna 

med dem i vissa sammanhang fastän de ännu inte förstår dess struktur. Barn upptäcker och 

använder tal men de behöver en medvetenhet om det de från början uppfattar intuitivt, menar 

forskaren Jerome Bruner (Neuman, 1989). Ett strukturellt drag i decimalsystemets tio bastal 

är deras halvdecimala struktur, alltså uppdelning i fem-grupper. Neuman betonar arbetet med 

talens struktur de första skolåren. Att göra fingrarna till räkneord och använda hela handen för 

talet fem gör att barnen kan uppfatta och känna talens struktur i sin kropp. Detta kan kopplas 

till de romerska siffrorna som är knutna till avbildningar av våra händer, där V är en hand och 

X en rättvänd och en upp-och-nedvänd hand (Neuman, 1989).  

       Att låta ”fingertal” bli bilder av tal är ett sätt att starta med konkretisering som sedan kan 

övergå till inre bilder och strukturer. Detta är ett exempel på vad Kilborn (1989) menar när 

han nämner att laborativt material ska användas för att lyfta upp en tankeform och inte som 

hjälp att lösa uppgifter. Han säger vidare att man kan konkretisera utan material genom att i 

stället koppla till konkreta erfarenheter. Däremot kan laborativt material hindra eleven att 

bygga upp tankeformer om det inte används på ett medvetet sätt, där syftet är att släppa 

materialet. Magne (1998) är inne på samma sak när han varnar för fingerräkning, vilket han 

menar förvirrar efter att tiotalet nåtts. Målet är att nå ett systemtänkande, men fingerräkningen 

motverkar detta. 
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3.5.3 Helhetstänkande gällande taluppfattning 

När Magne (1998) benämner taluppfattningen som ett system liknar han det vid ett talpussel 

som består av olika pusselbitar. Varje del är en bit av helheten och när elever förvärvar en ny 

pusselbit omgestaltas helheten. Om det fattas många pusselbitar i elevens mönster blir det 

problem med tolkningen. I denna situation står många elever i särskilda matematikbehov, som 

inte har ”känsla för helheten i talens system” (Magne, 1998, s. 186).  

       När begreppet number sense används har det en vidare betydelse än ordet taluppfattning, 

som det brukar beskrivas i Sverige. ”Att ha förmåga och vilja att förstå och bruka tal i olika 

situationer och sammanhang” är en formulering som innefattar både en övergripande 

förståelse och att omsätta denna i nya situationer (Reys m fl., 1995, s. 23). Denna djupare 

förståelse är svår att utvärdera och det har visat sig att elever som får goda resultat i skriftliga 

tester ändå kan ha stora svagheter i sin taluppfattning, eftersom de ofta använder algoritmer 

som mekaniska procedurer (Reys m.fl., 1995). 

 

I undervisningen om tal behöver helhetstänkandet hos eleverna uppmärksammas, menar flera 

författare. Häggblom (1994) säger att helhetsuppfattning och förmåga till analys är 

komponenter i utvecklingen vid 6-8 års ålder. Ett hel-delschema innebär att låta den totala 

helheten representeras av delarna. Användning av detta underlättar förståelsen av att tal är 

kompositioner av andra tal, att tal och räkneoperationer bildar helhetsstrukturer. Ett exempel 

på användning av hel-delschema kan vara analyser av positionssystemet som uppdelning i 

talenheter (Resnick, 1983). För att göra effektiva beräkningar är det viktigt att förstå hur tal 

kan delas upp (McIntosh, 2009). 

 

Med utgångspunkt från helheten har kvantiteterna 0-999 i talordssystemet delats in i tre 

huvudsystem (Deloche & Seron, 1987 i Magne, 1989). Dessa system bygger inte hierarkiskt 

på varandra, utan utvecklas parallellt.  

 Det första systemet är ord inom tiotalet, 0-9, lexikon. 

 Det andra är orden inom tiotalet, 11-19. Detta system är en formulerad syntax, alltså 

”regler för att logiskt uttrycka och kommunicera om talsystemet”  (Magne, 1998 

s.113). 

 Det tredje systemet är tiotalen, 10, 20, 30, ..., 90. Till detta system räknar Deloche och 

Seron även talen 100, 200, ..., 900, samt följande fyrsiffriga, fem- sex- etc. siffriga tal, 

som exempelvis 9 000, 90 000 och 900 000. Dessa bildas enligt samma logiska, 
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semantiska regler, och handlar om individens inre resonemang för att föreställa sig och 

förstå tal.  

Alla tresiffriga tal byggs upp genom att kombinera dessa tre system (Magne, 1998).  

Med Deloche och Serons teorier som grund har Magne (1998) formulerat vissa kritiska 

inlärningsstationer för en säker taluppfattning: Första stationen är i samband med det första 

tiotalet. Andra inlärningsstationen handlar om talen mellan 10 och 20, där grunden läggs för 

att förstå tiobassystemet. Den tredje stationen är vid tiotalsövergångar och den fjärde stationen 

handlar om rationella tal.  

 

3.6 Tre områden inom tiobassystemet  

I detta avsnitt beskrivs, med hjälp av Deloches och Serons system samt Magnes (1998) 

kritiska inlärningsstationer, begreppsliga aspekter av hur individen tillägnar sig 

tiobassystemet, samt dess problematik.  Den grundläggande strukturen i tiobassystemet kan 

delas in i Första tiotalet, Regler för talsystemets uppbyggnad samt Förståelsen av tiosystemet. 

Dessa tre system kombineras när medvetenheten om positionssystemet byggs ut. Endast 

naturliga tal behandlas.  

3.6.1 Första tiotalet - Talområdet 0-10 

Det första området är orden 0-10 som ska läras in och Häggblom (2000) menar att det tar fem 

år för ett barn att lära sig de tio första talen, det sker mellan två och sju års ålder. Att använda 

talen i praktiska situationer tar ännu längre tid.  

 

”En viktig helhet att förvärva är tiotalet” (Magne 1998, s. 186) vilket inte innebär de enskilda 

orden utan tiobasen som en enhet som går att bygga vidare på. Att förstå att en grupp med tio 

föremål kan uttryckas med symbolen 1 kan vara en svårighet, men när den är övervunnen är 

det lättare att gå vidare med tvåsiffriga tal (McIntosh, 2009).   

       En säkerhet i att dela upp och sätta ihop talen ger en helt annan grund för taluppfattningen 

än att endast kunna talramsan mellan ett och tio. Talen 1-10 kan delas upp i 25 olika 

kombinationer, och om barnet exempelvis vet på vilka olika sätt talet 7 kan delas upp så har 

det också kunskap om subtraktion och addition kring detta tal (Sandahl & Unenge, 1999).  

       Tabellkunskap gällande grundläggande kombinationer, exempelvis inom talområdet 1-10, 

är av stor vikt för räkningen med de fyra räknesätten. Memorering och snabbhet behöver 

kombineras med inlärning av effektiva metoder och strategier (McIntosh, 2009).  
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3.6.2 Regler för talsystemets uppbyggnad - Talen mellan 10 

och 20 samt övriga positionssystemet 

Det andra området inom tiobassystemet är orden inom talområdet 11-20. I denna fas växer 

medvetenheten om strukturen i tiobassystemet fram. Detta inbegriper reglerna, syntaxen, för 

hur talen är organiserade, vilket sedan utvecklas för att inbegripa hela positionssystemet.  

Det lilla barnet lär talen som en talramsa men kan så småningom se att entalssiffrorna 

kommer igen i kombination med tiotalet. Schemat för talen utvidgas efter hand så att tiotalet 

uppfattas som en enhet för sig och entalen delar av tiotalet. 

       När generella mönster har upptäckts går det lika lätt att räkna från 14 till 20 som 114 till 

120. Talen mellan 11 och 20 behöver uppmärksammas speciellt eftersom de inte har ett 

tydligt mönster (McIntosh, 2009).   

       Språkligt kan talområdet 11-20 vålla problem, när talen muntligt ska kombineras med 

symbolerna. När talet 13 uttalas hörs entalssiffran först, medan tiotalet är svårt att koppla till 

tio då det låter ton. Talen mellan 10 och 20 är auditivt inkonsekventa. Det finns vissa 

oregelbundenheter i det muntliga systemet. Vi säger elva och tolv i stället för tio-ett och tio-

två vilket är tydligare i vissa andra språk. Följden kan bli att elever gör misstaget att reversera 

siffrorna i tal de ska skriva, 12 skrivs exempelvis som 21 (Bentley, 2008a; Butterworth & 

Yeo, 2010; McIntosh, 2009; Sandahl & Unenge, 1999). Bentley (2008a) menar att en orsak 

till dessa svårigheter kan vara att fokus läggs på talområdet 1 – 20 under de två första 

skolåren. Sandahl och Unenge (1999) föreslår att man väntar med de skrivna talen i 

talområdet 11-19 i den allra första matematikundervisningen. Detta för att orden för talen 

först ska befästas innan de sedan kopplas till symbolerna.  

 

Positionssystemet innebär att varje siffras värde beror på dess placering. Det behöver finnas 

en förståelse för att siffran 3 i talet 307 står för 3 hundratal eller 30 tiotal eller 300 ental. 

Likaså behövs förståelse för vilken siffra i talet som är värd mest. Ett tal som innehåller 

siffran noll har en tom position, vilket innebär att exempelvis talet 307 saknar tiotalssiffra. 

Övriga siffror symboliserar en mängd medan siffran noll egentligen bara är en platshållare 

(McIntosh, 2009). 

       Att siffrornas värde beror på platsen i talet kan vålla problem särskilt för elever i 

specifika matematiksvårigheter (Butterworth & Yeo, 2010). För dessa elever är nollan ett 
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känsligt moment, eftersom den har flera funktioner. Förutom att visa en tom plats, används 

den också för att tala om ett tals platsvärde. 

 

För att överhuvudtaget förstå talbegreppet är begreppet platsvärde centralt (Bentley, 2008a). 

Kunskap om positionssystemet behövs för att kunna utföra räkneoperationer. Grunden för att 

kunna använda de fyra räknesätten med flersiffriga tal är automatiserad tabellkunskap, 

förståelse av positionssystemet och kunskap om räkneoperationer. En känd svårighet är att 

elever behandlar alla tal som ental eller som siffror när de utför en räkneoperation. Eleven bör 

uttrycka platsvärdet hos siffrorna för att undvika missuppfattning (McIntosh, 2009). 

 

3.6.3 Förståelsen av tiosystemet - Tiotalen och 

tiotalsövergångar samt stora tal 

Det tredje området inom tiobassystemet behandlar logiska, semantiska regler för individens 

inre föreställningar om talens betydelse. Principerna för vårt tiosystem, talens decimalstruktur, 

utvecklas olika snabbt hos barn. I en undersökning av hur barn i åldern 3 till 7 år kan räkna till 

40 visar det sig att de ofta stannar upp vid 29 eller fortsätter med ”tjugotio”, ”tjugoelva” osv. 

Av treåringarna var det ingen som räknade längre än till 29, och bland sexåringarna var det 78 

% av barnen som kunde räkna till 40 eller längre. Även bland de äldre stannade barn vid 

övergången mellan 29 och 30 (Doverborg, 1987). En liknande undersökning genomfördes 

med sjuåringar redan 1942 och upprepades 1991, då även med 6-åringar (Johansson & Wirth, 

2007). Att svårigheten vid räkning finns vid tiotalsövergångarna var tydlig. Resultatet 

överensstämmer med den tidigare, det är övergången mellan 29 och 30 som är kritisk. 

Resultatet visade även på svårigheter vid uttal av talen 10-20, vilket var extra tydligt hos 

sexåringarna 1991 och sjuåringarna 1942. Likheten vid jämförelse mellan dessa två grupper är 

slående. Sexåringarna 1991 presterade bättre än både sjuåringarna och sexåringarna 1942 

vilket är ett tecken på att dagens sjuåringar är väl rustade då de börjar skolan (Johansson & 

Wirth, 2007). 

 

Förståelsen av storleken hos tal tar tid för eleven att utveckla. Individens mentala tallinje 

utvecklas logaritmiskt i tidiga år och den utvecklas undan för undan till att bli linjär 

(Lundberg & Sterner, 2009). I början av skolåldern är det naturligt att höga tal på barnets inre 

talrad är sammanpressade, så att höga intilliggande tal ligger tätare än intilliggande tal i början 

av skalan. Den mentala tallinjen blir alltmer linjär efter några års undervisning. Förskolebarn 
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har i huvudsak en logaritmisk uppfattning om talraden, varefter den utvecklas och i skolår 4 

har vanligtvis eleverna en linjär uppfattning om talområdet 0-1000. Genetiska störningar i 

denna funktion kan leda till räknesvårigheter av ”dyskalkylinatur” (Lundberg & Sterner, 

2009, s.7).    

 

Elever som inte har matematiksvårigheter utvecklar tidigt en inre känsla för mängder och tal, 

taluppfattning. Personer med dyskalkyli har inte denna medfödda förmåga utan behåller det 

entalsbaserade talbegreppet (Butterworth & Yeo, 2010). De ser tal som ”klumpar” av ental, 

och detta gäller särskilt stora tal. Dyskalkylektiker har svårt att se att tal kan delas upp i 

enheter och mönster. Exempel på detta är att dela upp talet 8 i 4+4, eller att se att talet 24 

består av ett antal ental men också 2 tiotal och 4 ental. De har också svårt att se strukturen 

med tio som bas i vårt talsystem, även talen under 100. Undervisningen behöver därför belysa 

hur tal är uppbyggda, exempelvis hur enskilda tal förhåller sig till helheten. I dessa övningar 

är talrader och tallinjer användbara (Butterworth & Yeo, 2010).  

        

Elever med dyskalkyli har svårt att se strukturen i vårt talsystems tiobassystem, där tio av en 

mindre enhet (ex. ental) motsvaras av en större enhet (ex. tiotal). Dessa sekvenser kan ses som 

lösryckta. Man kan inte heller förutsätta att dessa elever har nytta av den struktur de lärt sig 

angående talområdet 0-100 för att överföra det på tal som är högre. Det kan bli svårt att växla 

från en enhet till en större, och följden kan bli att de räknar exempelvis …70, 80, 90, 100, 

200, 300 osv. (Butterworth & Yeo, 2010). 

       Väldigt stora tal, som upp mot niosiffriga tal, ställer till stora problem, då systemet är 

invecklat. Elever med grava matematiksvårigheter behöver hjälp med att se strukturen i 

”familjer” med olika värden när talen ska läsas ut. I varje familj finns ental, tiotal och 

hundratal, ex. etthundra-fyrtio-en-miljoner femhundra-sextio-tre-tusen sjuhundra-trettio-tre 

(Butterworth & Yeo, 2010). 

       Samtidigt som nollan hjälper till att markera olika talsorter förknippas nollorna starkt med 

uttalet av jämna hundratal, tusental etc., som exempelvis 300 (3 hundra) eller 3 000 (3 tusen). 

Detta utgör en svårighet för vissa elever och följden kan bli att när eleven ska skriva talet 

”etthundrafem” blir det 1005 (Butterworth & Yeo, 2010).  
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4. Metod 

4.1 Metodisk ansats 

För att nå uppsatsens syfte, hur begreppskunskap inom området positionssystemet ser ut hos 

elever i matematiksvårigheter, inleddes den empiriska studien med en kvantitativ 

undersökning som bestod av en enkät där varje fråga grundar sig i teorierna kring svårigheter 

inom positionssystemet. Åldersgruppen var elever i skolår fyra. Fyra klasser från två 

kommuner hade valts ut. Svaren analyserades och med dessa som stöd valdes ett antal elever 

ut för en kvalitativ intervju. Målsättningen var att få en fördjupad insikt i svagpresterande 

elevers begreppskunskap inom positionssystemet. De utvalda eleverna var representativa för 

de uppgifter som fick hög fellösningsfrekvens. Intervjuerna undersökte begreppsliga aspekter 

av positionssystemet vilka minst 15 % av elever hade svårigheter med. 

 

4.1.1 Beskrivning av kvantitativ studie/enkätundersökning 

Det föll sig naturligt att inleda den empiriska studien med en kvantitativ undersökning då det 

bland en större mängd elever finns möjlighet att finna elever i matematiksvårigheter. Enkäten 

genomfördes på fyrtio elever. Då sjuttioåtta elever var tillfrågade om att medverka i studien 

finns ett visst bortfall av elever. Eftersom studiens författare känner till eleverna finns 

kännedom om att en betydelsefull del av de elever som inte var med i studien hade varit 

intressanta att studera då de uppvisar matematiksvårigheter. Uppfattningen är dock att enkäten 

gav viktig information om de kritiska aspekterna och vad det är som de flesta eleverna faktiskt 

kan. 

 

För att öka tillförlitligheten, det vill säga undersökningens reliabilitet, har enkäten frågor som 

är hämtade från andra undersökningar och diagnoser vilka uppfattas som väl beprövade. 

Uppgifter har hämtats från nationella prov för åk 5 (Skolverket, 2003/2004), TIMSS 2007 för 

åk 4 (Skolverket, 2008a) samt frågor som legat till grund för Häggbloms (2000) avhandling 

som behandlar barns matematiska utveckling från 6 till 15 års ålder.  

Några av studiens uppgifter har koppling till Butterworth och Yeos (2010) samt Bentleys 

(2008a) uppfattning om svårigheter med det skrivna talsystemet. Denna uppfattning bygger på 

att det behövs utvecklade begrepp inom positionssystemet för att bli säker inom aritmetiken. 

Viktiga punkter inom positionssystemet handlar om att förstå nollans betydelse och att 

siffrornas placering anger dess värde. En grundläggande taluppfattning bygger på att elever 
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kan förstå tiobassystemet, bland annat växla från en talsort till en annan, och att förstå 

tiotalsövergångar. Det är också viktigt att kunna koppla samman den språkliga, auditiva 

koden med den visuella. För att förstå decimaltal behövs kunskaper i positionssystemet. 

(Bentley, 2008; Butterworth & Yeo, 2010; Magne, 1998).  

       Utifrån den teoretiska bakgrunden har enkäten utformats för att vara så heltäckande som 

möjligt, med avseende på de kritiska aspekterna. Följande aspekter av positionssystemet 

undersöktes i enkäten (se bilaga 3).  

Nollans betydelse - Förståelsen av att nollan kan markera en tom plats (uppgift 1,4,5,6 och 7). 

Siffrornas platsvärde - Förståelsen av att siffrorna får olika värde beroende av var de är 

placerade, samt kunskapen om dess namn (uppgift 2,7 och 8).  

Tiotalsövergångar - Förståelse för hur talen förändras vid en tiotalsövergång (uppgift 12). 

Decimaltal - Förståelsen av decimalernas värde (uppgift 9).  

Auditivt/visuellt - Att kunna översätta den språkliga koden till den visuella och tvärtom 

(uppgift 1 och 6). Det gäller om det finns risk att förväxla tiotal och ental i 13 och 17, men 

också om det blir rätt antal nollor i exempelvis talet femtusenåttio. 

 

 

För att enkäten skulle mäta det vi avsåg att mäta, det vill säga undersökningens validitet, 

kontrollerades elevernas läskunnighet genom samtal med klasslärare. Ingen av eleverna 

behövde lässtöd. Enkäten innehöll både slutna flervalsfrågor och öppna frågor där eleverna 

producerade egna svar. Dessutom fanns utrymme vid några frågor för att eleven skulle kunna 

förklara hur man kom fram till svaret. Syftet med ”Hur vet du det-frågor” var att se elevernas 

förmåga att uttrycka sina tankegångar. Eleverna svarade på enkäten under ett lektionstillfälle. 

Tidsåtgången varierade mellan 20-40 min.  

 

4.1.2 Beskrivning av enkätfrågor 

De uppgifter som ingick i enkäten återges i Bilaga 3 och kommenteras nedan. 

Uppgift 1. Följande tal lästes upp; 13, 206, 5080, 17 och 10 004. Eleverna skrev talen, ett i 

taget. Talen 13 och 17 valdes ut för att se hur om eleverna förväxlade siffror i talområdet 10-

20. Talen 206 och 5080 kommer från NP år 5 (Skolverket, 2003/2004). Då var talen skrivna 

och talet 206 var 2006. Uppgiften ändrades då vi ville ha med ett hundratal tal och ett tusental. 

Talet 10 004 kommer från Magnes Medelstaundersökning (1998).  

Uppgift 2. Uppgiften var att bilda talet som innehåller 2 tiotal, 4 hundratal och 3 ental för att 

kontrollera att eleverna kunde namnen för talsorterna. Uppgiften är tagen från TIMSS 2007 
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(Skolverket, 2008a). Vi har förändrat layouten då vi tror att anledningen till att eleverna 

misslyckades berodde på läsfel och inte på svårigheter att uppfatta ental, tiotal och hundratal. 

Istället för att skriva 3 ental + 2 tiotal + 4 hundratal och sedan ge svarsalternativen 432, 423, 

324 och 234 gjorde vi tre stjärnor där det stod 2 tiotal, 4 hundratal och 3 ental i var sin stjärna. 

Stjärnorna var utspridda i utgiften. Eleverna fick sedan skriva det tal stjärnorna bildade. I 

TIMSS hade många elever svarat 324 då talsorterna stod i denna ordning. 

Uppgift 3. Ringa in det största talet; 345/543, 53/35, 5467/5647. Talen i uppgiften innehåller 

samma siffror men siffrorna har olika platsvärde. Talen är reverserade. Uppgiften testar om 

eleven ser olikheten i talsorterna och på så vis kan bedöma vilket tal som är störst. Vid denna 

uppgift fanns en skrivlinje där eleven skulle förklara hur den vet vilket tal som är störst. 

Uppgift 4. Vilken talsort står de egyptiska symbolerna för? Uppgiften är tagen ur NP år 5 

(Skolverket, 2003/2004). Syftet är att eleverna kopplar symbol till platsens/siffrans värde. Här 

syns det om eleven behärskar nollans betydelse som markör för en tom position. 

Uppgift 5. Uppgiften består av tre deluppgifter a, b och c. Uppgiften hör ihop med uppgift 4 

och kommer från NP år 5 (Skolverket, 2003/2004). Eleven ska själv rita egyptiska symboler 

för olika tal, 412 och 2043. Till sist ska eleven välja ett eget tal och rita det med symboler.  

Uppgift 6. Uppgiften består av tre tal skrivna med siffror som ska skrivas med bokstäver. 

Syftet är att undersöka hur eleven skulle uttryckt sig muntligt då han/hon läst talet. Hur ser 

förmågan att läsa skrivna tal ut? Kopplar eleven ihop den språkliga koden med den skriftliga? 

Talen 403 och 3007 är hämtade från NP år 5 (Skolverket, 2003/2004). Talet 5316 har valts för 

att få med alla talsorterna (ental – tusental). 

Uppgift 7. Uppgiften är hämtad från Häggbloms 9-årsstudie (2000). Här prövas kännedom om 

talsorternas namn och värde. Säkerhet i att ange rätt antal nollor som håller resterande 

talsorters plats prövas också. Första talet som ska skrivas är 2 hundratal och 4 tiotal. Det andra 

talet är 5tusental och 8 hundratal. 

Uppgift 8. Uppgiften består av två deluppgifter. I den första ska eleven skriva vilket tal som är 

5 tiotal större än 548. I den andra ska eleven skriva vilket tal som är 3 hundratal mindre än 

6740. Uppgiften kommer från Häggbloms 9-årsstudie (2000) och prövar elevernas förmåga 

att använda talsorternas beteckningar.   

Uppgift 9. Det här är en flervalsfråga där eleven ska ringa in det tal som är närmast 10 i 

storlek. Alternativen är 0,10; 9,99; 10,10; 10,90. Uppgiften testar om eleven kan omsätta sin 

kunskap om platsvärde även då det gäller decimaltal. Till uppgiften hör en skrivlinje där 

eleven ska berätta hur han/hon kom fram till svaret. Uppgiften kommer från TIMSS 2007 

(Skolverket, 2008a). 
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Uppgift 10. Uppgiften undersöker om eleverna är säkra på talsorterna när de räknar med en 

skriftlig räknemetod. Talen som valdes ut är i första uppgiften 103 + 140. Talsorterna som 

adderas passerar inte någon övergång. I den andra uppgiften ska talen 255 + 152 adderas. 

Tiotalen bildar här ett hundratal. Sista uppgiften består av två tal med olika antal siffror, 154 + 

65. Även i denna uppgift medför en addition av tiotalen en övergång till hundratal. 

Uppgift 11. Den här uppgiften undersöker om eleven förstår talsortens värde när samma siffra 

står på olika positioner. I denna uppgift är det siffran 4 som finns i talen 140, 1405 och 24. 

Uppgift 12. Uppgiften innebär att eleven ska fortsätta en talföljd uppåt och en nedåt. Den är 

hämtad ur Häggbloms 9-årsstudie (2000). Den undersöker elevens säkerhet i 

positionssystemets struktur vid hundra- och tiotalsövergångar. Vid skrivning av talföljden 

uppåt kan räkningen vara mer automatiserad än vid räkning nedåt, då det ställs större krav på 

förståelse av talradens uppbyggnad. För att utesluta att eleverna räknar i fel riktning har orden 

uppåt och nedåt lagts till. Första talföljden är 995, 996, 997, …, 1001. Andra talföljden är 

7615, 7614, 7613, …, 7609. 

 

4.1.3 Beskrivning av kvalitativa intervjuer 

Intervjuerna genomfördes med sex elever som representerade de mest felfrekventa 

uppgifterna i enkäten. Eleverna hade gjort lösningar som var intressanta att studera i avseende 

på de kritiska aspekterna av positionssystemet. Av de elever som ställde upp i 

enkätundersökningen var det några som valde att inte vara med på intervjudelen. Därmed 

försvann några tänkbara respondenter. De sex elever som intervjuades gav ett tillräckligt bra 

underlag att bygga vidare på. Respondenterna informerades om att de var utvalda för intervju. 

Samtliga elever var positiva till intervjun.  

       Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebar att en intervjuguide med bestämda 

frågor användes men att spontana följdfrågor också förekom. Denna intervjuform valdes då 

studiens intresse var att fokusera på elevernas uppfattning om olika matematiska begrepp som 

i sin tur påverkar förståelsen av positionssystemet. Genom att använda intervjumetoden kunde 

elevernas uppfattning fångas in och möjlighet att ställa frågor av djupare karaktär fanns.  

 

4.1.4 Beskrivning av intervjufrågor 

Intervjufrågorna kommenteras nedan, och kan läsas i sin helhet på Bilaga 4 och 5.  

Frågorna utformades efter analys av enkätresultatet för att stärka reliabiliteten. De uppgifter 

som hade hög felfrekvens ansågs vara kopplade till svårigheter inom positionssystemet. Det 
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visade sig att de kritiska aspekterna var siffrors platsvärde i stora tal, kombination av symbol 

och platsvärde, nollan som markör för tom plats, begreppet talsort, decimalernas namn och 

platsvärde, felbehandling vid räkning med talsort samt övergångar vid stora tal. 

       En del av intervjufrågorna påminde till stor del av enkätfrågorna men kompletterades 

med frågor som rör den tidiga matematikundervisningen, grundläggande taluppfattning. 

Enligt Magne (1998) är det viktigt att första tiotalet är förvärvat. Därefter är det talen mellan 

10 och 20 som står på tur. Dessa två ”bitar” undersöktes hos de elever vi intervjuade, då det 

var intressant att se om elevernas svårigheter berodde på att de var osäkra inom dessa 

områden.  

       Finns det en medvetenhet om vårt talsystems uppbyggnad hos den kategori elever som 

intervjuades? För att undersöka denna medvetenhet utformades en av frågorna något 

annorlunda. Eleven fick följa med på en resa 5000 år tillbaka i tiden och hamnade i Egypten. 

Uppgiften bestod i att förklara för en egyptier, intervjuaren, hur vårt talsystem med siffror 

fungerar i jämförelse med de symboler som användes i Egypten på denna tid.  

       Vid intervjutillfället användes förutom ett frågeformulär även konkret material som 

sifferkort, symbolkort, plockmaterial och tiobasmaterial, bestående av entalskuber, 

tiotalsstavar, hundratalsplattor och tusentalskub.  

 

4.2 Urval  

4.2.1 Urval enkät 

Informationsbrevet skickades ut till 78 elever (bilaga 2). Eleverna som tillfrågades har valts ut 

genom bekvämlighetsurval. Eleverna går i årskurs fyra och kommer från fyra klasser i två 

olika kommuner, där denna studies författare har kontakter. Det var relativt låg svarsfrekvens 

då endast 44 elever valde att ställa upp i vår studie. Elever som önskade vara med i studien 

men som var borta vid testtillfället fick inte möjlighet att genomföra enkäten då vi ansåg det 

vara viktigt att vi själva var på plats vid genomförandet. Det var sammanlagt 40 elever som 

genomförde enkäten. Antalet individer som genomfört undersökningen ökar tillförlitligheten i 

resultatet. 

 

4.2.2 Urval intervju 

Av de 40 elever som genomförde enkäten var 30 elever och deras föräldrar positiva till att 

ställa upp på en eventuell intervju. De sex elever vi valde ut hade samtliga gjort intressanta 
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lösningar i avseende på vissa av de utvalda kritiska aspekterna, på positionssystemet. Fem av 

de sex eleverna räknas som elever i matematiksvårigheter då de enligt de Nationella proven i 

år 3, inte nått kursplanens mål i matematik.  

 

4.2.3 Etiska ställningstaganden 

Ett informationsblad skickades ut till elever och föräldrar ungefär två veckor i förväg, i 

samband med att författarna personligen informerade eleverna om undersökningen. Möjlighet  

att ställa frågor fanns vid detta tillfälle. Informationsbrevet (bilaga 2) innehöll information om 

att eleverna skulle svara på en enkät med frågor gällande positionssystemet i matematik och 

att några elever sedan skulle väljas ut för intervjuer på skoltid. I brevet poängterades att det 

var elevens tankar om talen som var intressanta, inte om svaret blev rätt eller fel. Det 

framgick att alla barn är anonyma när resultaten redovisas. Vidare fanns det möjlighet för 

föräldrarna och barnen att bestämma om barnet skulle delta eller inte i test och intervju. På 

detta sätt kunde de fyra principerna för svensk forskning uppfyllas, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman, 2002).  

  

4.3 Genomförande och bearbetning       

4.3.1 Pilotundersökning 

För att undersöka enkätens tillförlitlighet genomfördes en pilotundersökning i en klass, skolår 

4. Genomförandet tog ca 35 minuter. Enkäten bestod då av 19 frågor som hämtats från olika 

undersökningar, vilka har redovisats under rubriken Metod. Resultatet av pilotundersökningen 

visade en jämn spridning med avseende på elevernas uppfattning gällande positionssystemet. 

Det betydde att det fanns en potential att finna kritiska aspekter.  

       Pilotundersökningen visade att enkäten behövde bearbetas. Någon fråga togs bort då den 

inte enbart testade positionssystemet. Vid frågor där eleverna uppmanades att förklara hur 

man tänkt lades en skrivlinje till för att denna uppgift inte skulle missas så lätt. Efter 

bearbetning innehöll den nya versionen av enkäten färre uppgifter då 19 frågor upplevdes för 

krävande. Vid pilotundersökningen upptäcktes att några elever hade identiska svar vilket visar 

att det är av största vikt att eleverna placeras så att var och en arbetar självständigt. 
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4.3.2 Enkät 

Enkäten genomfördes klassvis under en lektion i april månad 2010. Studiens författare 

genomförde enkäten i två klasser vardera, men detta bedömdes inte ha påverkat 

tillförlitligheten. Först gavs en beskrivning till eleverna om hur enkäten var upplagd. Att det 

fanns uppgifter som vi skulle ställa muntligt och att det fanns rader att förklara sina tankar på 

vid ett par uppgifter. Det poängterades att det var viktigt att de gjorde enkäten själva eftersom 

det var deras egna tankar som var intressanta. Själva genomförandet av enkäten gick bra och 

eleverna såg ut att göra sitt bästa. Tiden för genomförandet varierade mellan 20 och 40 

minuter. När enkäten var genomförd i alla fyra klasser sammanställdes resultatet. Efter 

sammanställning framkom följande områden som skulle undersökas närmare genom 

intervjuer; antal nollor vid stora tal, siffrornas värde vid stora tal, koppling mellan symboler 

och talsorter, att räkna med talsorter samt tiotalsövergångar.  

 

4.3.3 Intervju 

Intervjuerna genomfördes en vecka efter enkätundersökningen. En intervjuguide (bilaga 4) 

utformades samt en svarsblankett till eleven (bilaga 5). En del av intervjufrågorna påminde 

om de frågor eleverna svarat på vid enkätundersökningen. Syftet med detta var att göra en 

fördjupad undersökning av hur eleverna tänkte. För att eleverna skulle känna sig trygga valdes 

en lokal där eleverna kände sig hemma, ett grupprum i anslutning till klassrummet. För att 

bevara samtalet gjordes en ljudupptagning. Under intervjun användes följande material; 

svarsblankett till elev, sifferkort, tiobasmaterial, plockmaterial samt utklädningsmaterial 

(handduk, rep). Ett par uppgifter löste eleven på sin svarsblankett medan de flesta uppgifter 

löstes muntligt med hjälp av olika former av laborativt material. Vid uppgiften vars syfte var 

att undersöka elevernas uppfattning om strukturen i vårt talsystem klädde vi ut oss till 

egyptier för att öka inlevelseförmågan. Elevens uppgift var att förklara för ”den gamle 

egyptiern” hur dagens talsystem med siffror fungerar i jämförelse med det symbolsystem 

egyptierna använde sig av. Intervjuerna tog cirka 40 minuter. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades sedan, detta för att öka intervjuernas reliabilitet. 
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5. Resultat och analys av enkätundersökning 

5.1 Resultat och analys 

I Bilaga 3 återfinns enkätfrågorna, vilkas resultat redovisas och analyseras här.  

5.1.1 Uppgift 1 

Följande tal lästes upp; 13, 206, 5080, 17 och 10 004. Eleverna skrev talen. 

Resultat 1abcd: 

Eleverna var säkra på att skriva fyrsiffriga tal, som innehöll ental till tusental. Ingen av 

eleverna reverserade siffrorna i talen.  

Analys 1abcd: 

Enligt gällande kursplan, Lpo 94, är ett av uppnåendemålen för år 3 att eleven ska kunna läsa 

och skriva samt ange siffrors värde i talen inom helhetsområdet 0-1000. Denna kunskap 

kräver undervisning (Johansson & Wirth, 2007) då den inte kommer av sig själv. Resultatet 

visar att eleverna i studien har tillgodogjort sig denna undervisning. 

Resultat 1e: 

Talet 10 004 skrevs korrekt av 73 %, övriga skrev 1004. 

Analys 1e: 

Resultatet visar på svårigheten med att skriva rätt antal nollor vid stora tal. Kunskap om 

siffrornas platsvärde i stora tal är inte befäst. Begreppet platsvärde är centralt för att förstå 

talbegreppet (Bentley, 2008a). Eftersom elever i år 4 vanligtvis har en linjär uppfattning om 

talområdet 0-1000 hamnar talet 10 004 utanför denna (Lundberg & Sterner, 2009). Talet  

10 004 innehåller flera nollor vilka är ett känsligt moment i stora tal då de både visar en tom 

plats och ett tals platsvärde. 

 

5.1.2 Uppgift 2 

 Bilda talet som innehåller 2 tiotal, 4 hundratal och 3 ental.  

Resultat:  

95 % av eleverna skrev rätt tal, 423. Eleverna som inte svarade 423 gjorde följande fel: skrev 

talen i den ordning de stod på papperet d.v.s. 243 eller skrev ut talsorterna 20, 400, 3. 
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Analys:  

Resultatet visar att eleverna kan talsorternas namn men 5 % av eleverna har missuppfattat 

uppgiften. Att känna till talsorternas namn är ett uppnåendemål för år 3 enligt Lpo 94 

(Skolverket, 2000). 

 

5.1.3 Uppgift 3 

Ringa in det största talet; 345/543, 53/35, 5467/5647. Vid denna uppgift fanns en skrivlinje 

där eleverna skulle förklara hur de vet vilket tal som är störst.  

Resultat:  

98 % av eleverna kunde se vilket tal som var störst och de beskrev att de jämförde talsorterna 

med varandra för att upptäcka skillnaden i talstorlek. 

Analys: 

Den elev som inte ringat in det största talet svarade korrekt på två av de tre uppgifterna vilket 

visar att eleven har förståelse för siffrornas platsvärde. Missuppfattningen kan bero på att 

begreppet platsvärde inte har nått den medvetna nivån ännu (Johansson & Wirth, 2007) eller 

så är det ett rent slarvfel.     

 

5.1.4 Uppgift 4 

Vilken talsort står de egyptiska symbolerna för? Syftet var att se om eleverna kopplade 

symbol till platsens/siffrans värde. Här syntes det om eleven behärskar nollans betydelse som 

markör för en tom position.  

Resultat: 

75 % av eleverna löste uppgiften korrekt och svarade 2003. Övriga lösningar var 23, 203, 211 

samt 2001. 23 var det vanligaste felfrekventa svaret. 

Analys: 

23 var det vanligaste av felsvaren vilket tyder på att eleven inte uppfattat symbolen för 

tusentalet korrekt. Symbolen för tusentalet har feltolkats som både tiotal och hundratal. Felet 

tyder på att det kan vara svårt att koppla ihop symbol och platsvärde. Siffrornas platsvärde i 

positionssystemet kräver förståelse av siffrornas värde i avseende på siffrans placering 

(McIntosh, 2009). Eftersom det vanligaste felsvaret var 23 visar det att nollans markör för en 

tom plats inte är befäst. Nollan är ett svårt moment då den har flera funktioner (Butterworth & 

Yeo, 2010). 
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5.1.5 Uppgift 5 

Uppgiften bestod av tre deluppgifter a, b och c. Eleven ritade egyptiska symboler för två olika 

tal, 412 och 2043. Till sist skulle eleven välja ett eget tal och rita det med symboler.  

 

Resultat 5a: 

Talet 412 var svårast. 58 % av eleverna ritade rätt symboler. Övriga elever gjorde följande 

misstag: ett ental för lite, ett tiotal för mycket, användning av fel symbol/er, ritat tolv ental,  

fel antal hundratal, fel antal av flera symboler. 

Analys 5a: 

Talet 412 hade flera elever svårt att rita. Av missuppfattningarna framgår det att en kritisk 

aspekt är kopplingen mellan antal symboler och siffrans platsvärde. Elever som har 

svårigheter med denna koppling kan ha förståelse av begreppet platsvärde på spontan nivå 

(Johansson & Wirth, 2007).  Platsvärde tillhör ett språk av andra ordningen vilket betyder att 

det skapar få associationer och behöver översättas (Høines, 2000). De elever som har 

kombinerat fel symbol till respektive platsvärde har inte uppfattat den information som gavs 

till uppgift 4, där varje symbol kunde kombineras ihop med en talsort. Det visar att den här 

typen av uppgift är främmande för flera elever. Situationen finns inte i något befintligt schema 

så att de förstår principerna, utan begreppet talsort behöver bearbetas och sättas in i olika 

sammanhang (Skemp, 1987; Rystedt & Trygg, 2005). Att rita tolv ental istället för att rita ett 

tiotal och två ental tyder på att förståelsen för att tal är kompositioner av andra tal (Resnick, 

1983) inte ännu är tillräckligt god. För att kunna göra effektiva beräkningar behöver förståelse 

finnas för hur tal kan delas upp (McIntoch, 2009). Elever med specifika matematiksvårigheter 

har svårt att se strukturen i vårt talsystems tiobassystem där tio ental motsvaras av ett tiotal 

(Butterworth & Yeo, 2010). 

Resultat 5b:  

Talet 2043 kunde 90 % av eleverna rita korrekt. Av de elever som missuppfattat uppgiften 

hade75 % rätt sorts symboler men fel antal för entalen medans 25 % hade förväxlat både 

symboler och antal. 

Analys 5b:  

De elever som ritat fel antal symboler för entalen kan ha tittat på uppgiften ovanför där talet 

4021 var ritat med samma symboler. För elever som förväxlat både symbol och antal se 

analys till uppgift 5a. 
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Resultat 5c:  

Talet som eleven själv fick välja klarade 90 % av att rita. Den dominerande missuppfattningen 

var att symbolerna förknippades med fel talsort. 

Analys 5c: 

Se analys till uppgift 5a. 

 

5.1.6 Uppgift 6 

Uppgiften bestod av talen 403, 3007 och 5316, skrivna med siffror som skulle skrivas med 

bokstäver.  

Resultat:  

98 % av eleverna klarade att skriva samtliga tre tal med bokstäver.  

Analys:  

Resultatet visar att eleverna har god kunskap när det gäller att utläsa tal inom talområdet 0-

1000, vilket är ett uppnåendemål för skolår 3 (Skolverket, 2000). 

 

5.1.7 Uppgift 7 

Två tal skrevs med siffror. a. 2 hundratal och 4 tiotal. b. 5 tusental och 8 hundratal. 

 

Resultat: 

a. 2 hundratal och 4 tiotal. 90 % av eleverna skrev 240. Övriga svar var 204 och 210. 

b. 5 tusental och 8 hundratal. 95 % av eleverna skrev 5800. Övrigt svar var 580. 

Analys: 

Resultatet visar att det finns en osäkerhet bland eleverna när det handlar om att översätta 

talsorterna uttryckta med ord till tal med siffror. Studeras felsvaren till uppgift a och b 

framträder tiotalet som det mest felfrekventa. Begreppet talsort behöver bearbetas genom 

undervisning för att uppnå medveten nivå (Johansson & Wirth, 2007). 

 

5.1.8 Uppgift 8 

Uppgiften bestod av två deluppgifter. a. Vilket tal är 5 tiotal större än 548? b. Vilket tal är 3 

hundratal mindre än 6740? 

Resultat 8a: 

83 % löste uppgiften korrekt och svarade 598. Övriga svar var 1480, 543, 10 548, 98 och 578. 
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Analys 8a: 

Resultatet visar att eleverna inte är säkra på vilken siffra som representerar tiotalet. Begreppet 

talsort befinner sig inte på en medveten nivå (Johansson & Wirth, 2007) i avseende att 

översätta talsort från skriftligt uttryck till praktiken. Uppgiften innehåller även en beräkning 

som vid kunskap om vilken siffra som representerar tiotalet innebär uträkningen 4+5. Några 

elever har inte gjort denna uträkning korrekt vilket kan vara ett slarvfel eller tyda på att 

räknekombinationen 4+5 inte är automatiserad (Sandahl & Unenge, 1999).  

 

Resultat 8b: 

85 % löste uppgiften korrekt och svarade 6440. Övriga svar var 7040, 3740 och 6640. 

Analys 8b: 

Svaret 7040 tyder på att eleven missuppfattat uttrycket mindre och istället använt sig av 

större. Svarar eleven 3740 visar det att räkneoperationen gjorts med tusentalssiffran och att 

begreppet hundratal inte nått en medveten nivå (Johansson & Wirth, 2007). Elever som svarar 

6640 har minskat med ett hundratal istället för med tre hundratal vilket kan bero på ett 

avkodningsfel. 

 

5.1.9 Uppgift 9 

Eleven skulle ringa in det tal som är närmast 10 i storlek. Alternativen var 0,10; 9,99; 10,10; 

10,90. Till uppgiften hörde en skrivlinje där eleven skulle berätta hur han/hon kom fram till 

svaret.  

Resultat:  

85 % av eleverna svarade korrekt 9,99. Övriga valde alternativen 0,10 eller 10,10. Av 

elevernas redogörelse på skrivlinjen framgår att de som valde rätt alternativ hade en känsla av 

att 9,99 är det tal som ligger närmast 10 men de hade svårt att förklara exakt varför. 

Förklaringar som framkom var; det är ett gram (kallar decimalen hundradel för gram) kvar, 

det är en ifrån tio, 9.99 är en komma mindre, det fattas 1 %, det krävs bara ett för att komma 

till 10 (9.99+1 = 10). Bland de som skrev felaktiga alternativ var förklaringen; (valt 0.10) 0 

och 10 blir 10, det är 10 typ, (valt 10.10) det ser ut som det är närmast 10.  

Analys: 

Ingen av eleverna har arbetat med decimaltal under skoltid. Resultatet visar att 85 % ändå har 

en intuitiv känsla för vilket av alternativen som är rätt. Kunskapen finns på en spontan nivå 
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(Johansson & Wirth, 2007). Jerome Bruner menar att barn upptäcker och använder tal men de 

behöver en medvetenhet om det de från början uppfattar intuitivt (Neuman, 1989). Eleverna 

har svårt med decimalernas namn och platsvärde. Kunskap om enkla tal i decimalform är 

uppnåendemål för år 5 vilket förklarar varför eleverna i år 4 ännu inte lärt sig det här 

(Skolverket, 2000).  

 

5.1.10 Uppgift 10 

Uppgiften bestod av tre additionsuppgifter som eleverna ska lösa med en skriftlig räknemetod. 

a. 103 + 140; b.255 + 152; c. 154 + 65.  

Resultat 10 a:  

Uppgiften löstes korrekt av 90 % av eleverna. 10 % av eleverna adderade ental och tiotal så 

att summan blev 170.  

Analys 10a: 

 Resultatet tyder på att de flesta eleverna behärskar skriftlig additionsräkning utan 

tiotalsövergångar vilket är ett uppnåendemål för år 3 (Skolverket, 2000).  Elever som fått 

svaret 170 har inte varit uppmärksamma på siffrornas platsvärde. Häggblom (1994) skriver 

om hel- delschema där helheten representeras av delarna. Användning av detta schema 

underlättar förståelsen för räkneoperationer. Elever som inte uppmärksammar siffrornas 

platsvärde i ett tal kan ha svårt att se delarna i talen. 

Resultat 10 b:  

Uppgiften löstes korrekt av 78 % av eleverna. De flesta elever som inte fick korrekt svar 

behandlade samtaliga talsorter som ental. Problem uppstod då de skulle addera talsorterna. 

Några elever gjorde räknefel. 

Resultat 10 c: 

Uppgiften löstes korrekt av 63 % av eleverna. Två missuppfattningar dominerade bland de 

elever som inte fick korrekt svar. Talsorterna behandlades som ental samt att hundratalet 

glömdes bort då det endast fanns med i den ena termen. 

Analys 10bc: 

Elever som behandlar samtliga talsorter som ental har inte talsorternas värde klart för sig då 

de räknar med skriftlig räknemetod. Grunden för att kunna använda de fyra räknesätten med 

flersiffriga tal är automatiserad tabellkunskap, förståelse av positionssystemet och kunskap 

om räkneoperationer. Att alla tal behandlas som ental när räkneoperationer utförs är en känd 

svårighet (McIntosh, 2009). De elever som glömmer bort den talsort som endast finns 
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representerad i ena talet behöver hjälp att se talens struktur med hjälp av konkret material 

(Butterworth & Yeo, 2010).  

 

5.1.11 Uppgift 11 

Uppgiften undersökte om eleven förstod talsortens värde när samma siffra står på olika 

positioner. I uppgiften fanns siffran 4 i talen 140, 1405 och 24. 

Resultat: 

Samtliga av eleverna skrev korrekta svar när det gäller talen 140 och 24. Vid talet 1405 

svarade 98 % rätt. Felsvaret var 1000.    

Analys: 

Eleverna har god kunskap om siffrors platsvärde när de ser talen med siffror och ska 

undersöka värdet hos en specifik siffra. Kunskap om siffrors platsvärde inom talområdet 0-

1000 är ett uppnåendemål i år 3 (Skolverket, 2000). 

 

5.1.12 Uppgift 12 

Uppgiften innebar att eleven skulle fortsätta två talrader, a) talföljden 995, 996, 997, … , 

1001, b) talföljden 7615, 7614, 7613, …, 7609. 

Resultat 12a: 

Samtliga elever löste den första talföljden korrekt. 

Analys 12a: 

Övergången från 999 till 1000 vållar inga problem. Talområdet 0-1000 är ett område som 

eleverna har god kunskap om. Elever i år 4 har vanligtvis en linjär uppfattning om talområdet 

0-1000 (Lundberg & Sterner, 2009). Talområdet 0-1000 är ett uppnåendemål i år 3 

(Skolverket, 2000).  

Resultat 12b: 

83 % av eleverna löste talföljden korrekt. Det var talet 7609 som flera elever hade svårt med. 

De skrev istället 769. Ett par elever räknade uppåt istället för nedåt. 

Analys 12b: 

17 % av eleverna klarade inte tiotalsövergången vid 7610-7609. De skrev istället 769. 

Resultatet visar att elever kan ha svårt med tiotalsövergångar, framförallt vid stora tal då flera 

talsorter är representerade. Denna uppgift innebär att räkning ska ske baklänges vilket blir 

ytterligare ett moment att hålla i minnet, för eleven. Elever i matematiksvårigheter har svårt 
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att se strukturen i vårt talsystems tiobassystem, framförallt i stora tal (Butterworth & Yeo, 

2010).  

 

5.2 Analyssammanfattning 

Efter resultatsammanställning i tabellform, se bilaga 1, syntes det tydligt vilka uppgifter som 

flest elever hade svårigheter med. En begränsning gjordes av vilka uppgifter som behövde 

studeras närmare. De uppgifter som 15 % eller fler av eleverna hade misslyckats med 

analyserades ytterligare för att användas till intervjuerna. 15 % av elevunderlaget betyder sex 

elever. De uppgifter som krävde djupare analys var uppgifterna 1e, 4, 5a, 8ab, 9, 10bc och 

12b. Det var också intressant att se vilka uppgifter som samtliga elever klarade. Dessa 

uppgifter var 1abcd, 11ac, 12a. Det goda resultatet kan tolkas som att generellt har elever i år 

4 inte problem med det matematiska innehåll som finns i dessa uppgifter.  

5.2.1. Kända aspekter 

Analys av enkäten visade att de elever som deltagit i studien hade god kunskap inom tre 

områden av positionssystemet. Det handlade om fyrsiffriga tal då dessa avkodades auditivt för 

att sedan överföras till skriftlig form med siffror, en specifik siffras platsvärde vid tal i 

området 1-1000 samt tiotalsövergångar då samtliga talsorter bestod av nior och ny talsort 

tillkom t.ex. 999-1000. Samtliga områden är uppnåendemål i skolår 3 (Skolverket, 2000). 

 

5.2.2. Kritiska aspekter 

Resultatanalysen visade att det fanns begrepp som eleverna i studien ännu inte befäst. Dessa 

begrepp var antal nollor vid stora tal, hantering av talsorter och platsvärde i olika 

sammanhang, kombination av symbol – platsvärde samt tiotalsövergångar vid stora tal då 

flera talsorter var representerade. 

       När det gällde begreppen talsort och platsvärde visade analysen att eleverna kan förstå 

begreppet ur ett perspektiv men inte ur ett annat. Eleverna behärskade begreppet talsort då det 

förknippades med respektive siffra i ett tal, se uppgift 2. Däremot visade analysen av uppgift 

10 att begreppet ännu inte nått en medveten nivå (Johansson & Wirth, 2007) då operationer 

med tal genomförs. Begreppet platsvärde var befäst i det sammanhang då eleverna skulle ange 

en specifik siffras platsvärde i ett tal. Svårigheterna med platsvärde uppstod då operationer 
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med tal genomfördes, uppgift 10 a, samt då symboler skulle kopplas till en siffras platsvärde.              

De kritiska områdena studerades i den kvalitativa studien. 

 

6. Resultat och analys av intervjuer 

I redovisningen av resultat och analys organiseras intervjufrågorna efter ämne och följer de tre 

områdena inom tiobassystemet, första tiotalet, regler för talsystemets uppbyggnad samt 

förståelsen av tiosystemet.  

       Sex elever intervjuades, och det var både pojkar och flickor. I texten benämns ”eleven” i 

samtliga fall som hon.  

 

6.1 Första tiotalet - talområdet 0-10 

6.1.1 Resultat 

Uppgift 4  

I denna uppgift handlar det om hur säkra eleverna är på tiokamraterna.  

När det gällde talen upp till och med tio kunde fem av sex elever kombinationerna i huvudet. 

En elev behövde tänka efter, och när hon skulle förklara hur räkningen gått till visade det sig 

att hon räknade på talraden tyst inom sig.  

 

6.1.2 Analys 

Eleven som räknade talraden för sig själv hade alltså inte befäst kombinationerna (McIntosh, 

2009), använt ”fingertalen” (Neuman, 1989) eller på något annat sätt använt en inre bild för 

uppdelningen av dessa första tal (Kilborn, 1989; Sandahl & Unenge, 1999). De övriga har 

troligen upptäckt strukturella drag (Neuman, 1989) och kan se helheten (Magne, 1998) i de 

första tiotalen som är en god grund för den fortsatta taluppfattningen. 

 

Sammanfattningsvis kan man se att fem av sex av de intervjuade eleverna har ganska säkra 

begrepp om talen upp till och med tio. Detta talområde behandlas i de första skolåren och 

många barn lär sig detta tidigt. Man kan dock inte räkna med att alla elever i årskurs fyra har 

goda och säkra strategier för de talkombinationerna inom det första tiotalet, och enligt 

McIntosh (2009) är det av stor vikt att ha god tabellkunskap för att med framgång kunna 

lyckas med de fyra räknesätten.  

 



 

 

30 

 

6.2 Regler för talsystemets uppbyggnad - Talen mellan 

10 och 20 samt övriga positionssystemet 

6.2.1 Resultat 

Uppgift 1-3  

I denna uppgift skulle egyptiska symboler användas för att bilda nya tal, och i uppgift 3 skulle 

eleven förklara innebörden av symbolerna som betecknade olika talsorter.  

Uppgifterna löstes helt korrekt av fyra elever. Två elever använde symbolerna inkonsekvent, 

så de fick olika värde vid olika tillfällen. En av dessa elever nämnde ental, tiotal och hundratal 

men däremot inte alls tusental. Den andra eleven läste tusentalssymbolen som hundratal, men 

ritade rätt. Hon kunde dock utförligt förklara värdet av symbolerna för de olika talsorterna i 

tredje uppgiften.  

Uppgift 5 

Tre subtraktionsuppgifter och en additionsuppgift över tiotalsgränsen. 

I uppgiften 14 - 4 insåg samtliga att man kan ta bort entalen först och att tiotalet står kvar.  

I uppgiften 19 - 15 räknade tre elever på talraden från 15 upp till 19. Två elever tänkte först på 

tiotalen, och minskade sedan entalen, någon räknade upp från 5 till 9. En av dem fick felaktigt 

svar. ”Femton plus något ska bli nitton”, sa en elev.  

För uppgiften17 - 8 fanns det olika strategier. Tre elever räknade på talraden, två av dem 

räknade uppåt från 8, och en räknade bakåt från 17. Två elever delade upp 8 i 7 + 1 och kom 

på så sätt fram till svaret nio, 17 - 7 - 1. En elev testade sig fram, ” 8 plus något ska bli 17”. 

I uppgiften 8 + 6 räknade tre elever uppåt från 8, och en kunde kombinationen utantill. De två 

andra delade upp talen. En av dem delade 8 i 5 + 3 och tänkte sedan 6 + 5 = 11; 11 + 3 = 14. 

Den andra eleven tänkte på hela tiotal och delade 6 i 2+4 för att sedan räkna 8+2+4.  

Uppgift 7 

Största och minsta tre- och femsiffriga talet skulle läggas med hjälp av sifferkort.  

Samtliga elever kunde lägga tal så att de blev så stora respektive små som möjligt.  

Uppgift 10 

Alla elever kunde lägga talen 325 och 1032 med tiobasmaterial.  

Uppgift 11 

Skriftlig uträkning av 264 + 152 samt 171 + 63. 

Fyra elever gav korrekt svar. Tre av dem använde mellanled och den fjärde gjorde en 

uppställning.  Då det inte är lika många siffror i talen (lika antal talsorter) fick ett barn svårt 
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att hantera detta. Den ”ensamma” talsorten glömdes bort. Alla talsorterna behandlas av ett 

barn som ental. Det blev bekymmer då talsorten adderades och summan blev 10 eller mer. Då 

fick siffrorna fel värde vilket medförde fel resultat i uträkningen. 

 

6.2.2 Analys  

I stort sett har eleverna god kunskap om talsorternas namn och de flesta kan beskriva 

innebörden av de egyptiska symbolernas värde. I additionsuppgifterna visade fyra elever 

säkerhet i att förstå skillnaden mellan siffrornas olika talvärden, och använde sig av denna 

kunskap när uppgifterna skulle lösas. Matematikundervisningen upp till och med år fyra har 

fokus på taluppfattning och dessa elever har till stor del kunnat tillgodogöra sig denna 

undervisning. En av eleverna däremot räknar samman siffrorna utan att ta hänsyn till deras 

värde, och en annan fick inte med alla siffror när det var olika antal siffror i talen. Alltså kan 

man se att osäkerhet i talens värde ger konsekvenser när talen ska användas vid beräkningar 

(McIntosh, 2009).  

 

I uppgifterna med operationer förbi första tiotalsövergången skiftade metoderna som eleverna 

använde. Strategier som förekom var att dela upp tal, att räkna tiotalen för sig och entalen för 

sig, räkna på talraden eller att fylla ut det som fattas. Det är tydligt att en del av eleverna inte 

kunde välja den mest effektiva strategin utan blir låsta vid att räkna på talraden (Butterworth 

& Yeo, 2010; McIntosh, 2009). 

 

Sammanfattningsvis kan man se att de flesta elever kan redogöra för positionssystemet så att 

de kan benämna talens siffror med ental, tiotal, hundratal osv, och de har också förståelse för 

att tio av en mindre enhet kan växlas till ett av en större enhet (McIntosh, 2009). Det finns 

dock elever som inte helt kan omsätta denna kunskap i praktisk användning. Effektiva 

metoder för huvudräkning och skriftlig räkning är områden som kan behöva utvecklas. 
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6.3 Förståelsen av tiosystemet - Tiotalen och 

tiotalsövergångar samt stora tal 

6.3.1. Resultat 

Uppgift 6 

86 lappar alternativt småkuber skulle räknas. 

Vid fråga från intervjuaren om det finns något bra sätt om man kommer av sig i räkningen 

grupperade fem elever föremålen för att lättare kunna räkna säkert. Några lade dem i 10-

högar, några i 2- eller 5-högar. En av eleverna hade ingen idé när han fick frågan om det finns 

något sätt att försäkra sig om att inte tappa bort sig i räkningen. Den här eleven fick en extra 

uppgift (ur Butterwort &Yeo, 2010, sid 36) där det gällde om lapparna kunde grupperas på 

något lämpligt sätt om de ligger på rad, men hon kom inte på något. När raden av lappar 

markerades i grupper om tio, var det inte svårt att hitta talet 8, 13 osv. 

Uppgift 8 

Kort med fem olika siffror skulle bilda största respektive det minsta talet.  

Samtliga elever lade talen rätt i uppgift 8 men en av eleverna hade svårt att läsa ut talen. Hon 

läste en miljon tretusen femhundra sjuttionio (13 579) och nio miljoner sjutusen femhundra 

trettioett (97 531). 

Uppgift 9 

Tre tal i storleksordningen tiotusental skulle läggas med sifferkort.  

Samtliga läste talen rätt, och två av dem lade alla tal korrekt. Tre elever lade 2010 istället för 

20 010. För talet 10 007 lade två elever felaktigt 1007 och en elev 100 007. När den ena av 

dessa elever lade korten 1007 pekade hon mellan nollorna och sa att här ska det vara en punkt 

(10.07), samtidigt som hon sa ”tiotusen sju”.  

I: Nu säger jag ett nytt tal. 10 007. 

E: Skriver 1007 

I: Nu får du berätta för mig hur du har lagt. 

E: Det är ju 10 sen kan man säga att det är ett streck då. Sen … 

I: Och där står det, en sjua. 

E: En sjua 

I: Jag fattar inte riktigt strecket. 

E: Det är en punkt eller ett komma. 

I: Jaha, som det är på en miniräknare? 

E: Ja.  

 

Uppgift 12-13 

Talen i föregående uppgift (nr 11) skulle läggas fram med hjälp av tiobasmaterialet. 
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Alla eleverna lade ut talen rätt med tiobasmaterial. Ingen växlade spontant tiotalsstavarna till 

hundratalsplattan. För några av eleverna föll det sig naturligt efter en liten antydan. Två av 

eleverna korrigerade sig själva i den skriftliga uppgiften (uppgift 11) när de såg resultatet av 

det konkreta materialet. En elev växlade inte alls tiotalsstavarna till hundratal trots flera frågor 

om det fanns fler alternativ för att det ska bli tydligare att se antalet, det gällde båda frågorna.  

Eleven lägger talen 264 och 152 med tiobasmaterial. 

I: Lägg ihop de två talen. Vad blev svaret?   

 E: Det blev… 3  hundra … 4 hundra…. 416 blev det.  

I: Skulle det gå att växla mot någon av de där (hundraplattorna) för att det ska 

vara lättare att se?  

E: ….416… 

I : Skulle det gå att ändra de här? 

E: …416… 

I: 416 stämmer ju, men skulle det gå att lägga upp detta på något annat sätt, så 

det skulle vara lättare att se? Byta dem på något sätt? 

E: Byta? Det vet jag inte. Kanske. 

I: Det skulle inte bli enklare om man bytte ut någon eller så? 

E: Jag tror inte det, men jag är inte säker.  

Uppgift 14 

Skriva och läsa talrader uppåt och nedåt. 

En elev räknade ett steg i taget från 97 upp till 100, och växlade sedan till en större enhet och 

räknade 10 i taget. Hon reagerade inte när hon själv läste talen.  

       Svårigheter vid tiotalsövergångar visade sig i flera fall.  En elev hoppade över talet 150 

vid nedräkning från 152, både skriftligt och muntligt. Vid nedräkning från 7613 utelämnade 

en elev en nolla och skrev först 769 men insåg sitt misstag och ändrade till 7609. En annan 

elev klarade nedräkningen korrekt till och med 7610, därefter skrev eleven först 7069 och 

7068. När hon läste talen högt insåg hon hur det skulle vara och flyttade nollan. 

Andra svårigheter med tiotals- och hundratalsövergångarna visade sig vid uppräkning från 

5496 då en elev inte kom förbi 5499, utan stannade där. En annan elev skrev först 4000, sedan 

6000, men insåg sedan att det inte var rätt och kom till slut fram till det korrekta svaret 5500. 

       Vid nedräkning från 7 613 byttes hundratalet i de två sista talen ut mot 9:or hos en elev. 

En elev hade svårt att utläsa 7612 och sa sjuhundra-sexhundratolv. 

 

6.3.2 Analys 

Så länge eleverna behandlar tal under 1000 kan de hantera och uttala dem, men större tal är 

svårare. Detta stämmer väl överens med vad man behandlar till och med årskurs 3 enligt 

kursplanen (Skolverket, 2000). I uppgift 3 där det var fråga om att förklara symbolernas 
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innebörd, var det en elev som konsekvent uteslöt tusentalet. I årskurs 4 är den inre talraden 

upp till och med 1000 vanligen utvecklad med en medvetenhet om att talraden är linjär, dvs. 

intervallens storlek är samma både i början och slutet av talraden (Lundberg & Sterner, 2009). 

Denna aspekt kan också spela in när det gäller elevernas säkerhet att hantera tal med fyra eller 

fler siffror. Att eleverna troligen inte har arbetat så mycket med riktigt stora tal, kan vara en 

förklaring till svårigheten att läsa ut stora tal. Det kan också bero på att systemet för att läsa 

dessa tal är mycket invecklat och kräver undervisning för att upptäcka strukturen (Doverborg, 

1987; Bruner i Neuman, 1989; Butterworth & Yeo, 2010). Resultat från Medelsta-

undersökningen visade att de elever som hade de lägsta prestationerna utvecklades långsamt 

när det gällde att skriva stora tal (Engström & Magne, 2003), vilket även resultaten från denna 

undersökning visar på.         

       En elev lade korten 1007 och ville ha en punkt mellan nollorna för att markera att man 

säger ”tiotusen sju”. I hennes fall skulle det kunna vara så att hon förstod talets placering på 

sin inre talrad, men att det endast var symbolerna som var problemet.  

       Att tiotalsövergångarna är en känslig punkt har påtalats av flera författare (Butterworth & 

Yeo, 2010; Magne, 1998; McIntosh, 2009), och ned- och uppåträkning över tiotalsövergången 

visar exempel som ställer stora krav på att hantera komplexiteten i talsystemet.  Att nollan 

som platshållare kunde ställa till svårigheter kunde ses i exemplet där 7 609 i stället skrevs 

769. När 7609 skrevs 7069 var det svårt att se vilken talsort som skulle markeras med en 

nolla. Vid nedräkning från 152 blev talet 150 överhoppat, vilket skulle kunna visa på att det är 

svårt att tillämpa olika regler och strukturer i en viss situation. 

       Att gå från att räkna ett tal i taget till att vid hundratalsövergången växla till att räkna tio i 

taget, är ett annat exempel på att det är svårt att se strukturen i talsystemet. Detsamma gäller 

eleven som inte kom på vad som kommer efter 5499. Olika sekvenser i talsystemet kan ses 

som lösryckta och då uppstår ofta problem vid tiotalsövergångar (Butterworth & Yeo, 2010). 

 

De elever som grupperar föremål i tiogrupper när de räknar ett stort antal visar på förtrogenhet 

med tio-strukturen och att de har en ”känsla för helheten i talens system” (Magne, 1998, sid 

186). Eleven som helt självklart lade lapparna i högar om tio visade på en stor säkerhet i sitt 

räknande när hon inte endast var hänvisad till talraden. Den säkerheten fanns inte på samma 

sätt hos eleven som inte alls gjorde grupperingar. Personer som på detta sätt ser tal som 

”klumpar” av ental eller långa rader har svårt att se hur tal delas upp, vilket kan få 

konsekvenser för taluppfattningen (Butterworth & Yeo, 2010). 

 



 

 

35 

 

I uppgift 12-13 skulle samma tal adderas med hjälp av tiobasmaterialet som eleverna nyss 

räknat ut skriftligt i uppgift 11. När två elever spontant korrigerade sig själva kunde man se att 

det abstrakta materialet var en representationsform som kunde konkretisera och visualisera för 

att förstå det abstrakta (Arcavi, 2003; Kilborn, 1989). 

 

När två- och tresiffriga tal i uppgift 12-13 skulle adderas såg de flesta barnen att 11 alternativt 

13 tiotalsstavar kunde växlas till hundratal, efter en liten vink från intervjuaren. En av 

eleverna kunde dock inte förstå frågan om det gick att göra en förändring för att antalet skulle 

synas tydligare. Hon hade dock strax innan räknat ut samma uppgifter skriftligt helt korrekt 

och visat att hon kunde använda uppställning och mellanled. Hon hade också i uppgift 3 

mycket utförligt förklarat att tio ental blir ett tiotal, tio tiotal blir ett hundratal osv. Detta kan 

tyda på att begreppen på den spontana nivån möter begrepp på vetenskaplig nivå, men att den 

medvetna nivån ännu inte nåtts till fullo (Johansson & Wirth, 2007). Det behövs stöd för att 

tillgodogöra sig nya begrepp, genom undervisning och interaktion med omgivningen. Ingen 

av eleverna växlade spontant till en större enhet, men det behövdes inte mycket för att inse 

hur de kunde göra. Detta visar behovet av närhet till pedagogen för att kunna nå en ny 

utvecklingszon. Man kan förstå att den aktuella eleven har deltagit i undervisning om 

positionssystemet eftersom hon kunde redogöra för det så väl, det skulle kunna vara det första 

steget i inlärningsprocessen. Hon kan nu vara inne i andra steget där begreppen håller på att 

omformas för att göra nya generaliseringar (Bruner, 1977).  

 

När man sammanfattar förståelsen av tiosystemet så visar flertalet av eleverna att strukturerna 

och reglerna för tiotalsövergångar inte är befäst. Det gäller särskilt att läsa stora tal, och då är 

nollan en del av problemen.  

       I något fall kan man ana att tiosystemets olika begrepp är som pusselbitar som inte riktigt 

fogats samman. Trots att eleven kan namn på olika talsorter och kan förklara dess 

förhållanden till varandra, verkar det som att dessa inte ingår i ett system som bildar en helhet, 

som ger en känsla för talen och håller i en praktisk situation (Magne, 1998; Reys m. fl., 1995). 

Begreppen består inte av strukturella drag som införlivats i elevens schema (Neuman, 1989).  

 

De begreppsliga aspekterna som behöver utvecklas hos elever i matematiksvårigheter är 

strukturen i tiobassystemet (Butterworth, 2010). Eleven behöver ett helhetstänkande och en 

inre bild av tiobasen i ett hel-delschema, exempelvis att tio tiotal bildar ett hundratal 
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(Häggblom, 2000; Resnick, 1983). Detta kan ligga till grund för att se strukturerna vid 

tiotalsövergångar vid stora tal, men i förlängningen även för inlärning av decimaltal. 

 

 

7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Sammanställningen av enkäten visade att de aspekter som togs upp var relevanta då det blev 

en spridning av resultaten. Även intervjufrågorna uppfattades i efterhand som väl valda då de 

efter analys hjälpt till att lyfta fram kritiska aspekter. Tidsplanen för besöken i skolorna kunde 

följas utan att några oplanerade hinder dök upp.  

       Med anledning av att deltagande i studien bygger på valfrihet var bortfallet av deltagande 

elever större än beräknat. I efterhand kan konstateras att elever i matematiksvårigheter inte 

självklart ställer upp frivilligt i undersökningar som rör matematik. Eftersom urvalsgruppen 

ändå var relativt stor, 40 elever, kunde kritiska moment upptäckas. Hade alla tillfrågade elever 

ställt upp hade resultatet sett annorlunda ut då kännedom finns om att det fanns elever i 

matematiksvårigheter bland de som valde att inte ingå i studien. Den kunskap studien givit 

kan praktiseras på alla elever och därför är författarnas sammanfattande upplevelse av detta 

arbete mycket positiv.   

 

7.2 Resultatdiskussion 

Studien har lett fram till en fördjupad kunskap om vilka begreppsliga aspekter inom 

positionssystemet som kan utvecklas hos elever i matematiksvårigheter . Resultatet visar att 

bristande begreppskunskap påverkar resultaten i matematik för elever som passerat de första 

skolåren. I diskussionen behandlas vilka bristerna i begreppsförståelse gällande 

positionssystemet är samt vad undervisningen bör fokusera på för att utveckla dessa aspekter. 

7.2.1 Ytlig begreppsförståelse 

En anmärkningsvärd aspekt som visat sig i den här undersökningen är att begreppsförståelse 

kan vara ytligare än den ser ut att vara. Studien visar att osäker begreppsförståelse i avseende 

på talsort och platsvärde får konsekvenser vid beräkningar. Det är intressant att elever kan ha 

begreppsförståelse ur ett perspektiv men inte ur ett annat. Studien visar exempelvis att 

eleverna har god kunskap om talsorternas namn och de flesta kan förklara innebörden av 
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talens värde. Däremot har över 20 % av eleverna som deltog i enkätundersökningen svårt att 

hantera talsorterna i en konkret räknesituation. Hur hanteras detta dilemma?  

Kommunikation är av stor vikt när det gäller abstrakta, matematiska begrepp (Ahlberg, 2001; 

Stendrup, 2001). Är det så att undervisningen i skolan missar den viktiga biten att låta 

eleverna delta i en kommunikation runt begreppen? De finns bara där som ord i ett 

matematiskt sammanhang, i övrigt är de osynliga. 

Den pekar på vikten av undervisning i läsförståelse, och att det inte räcker att praktisera 

läsning för att uppnå god förståelse. Eleverna behöver lära sig strategier för sin läsning, som 

att sätta sig in i sammanhanget och plocka fram bakgrundskunskap (Franzen, 1997; Westlund, 

2009). 

 

7.2.2 Begreppen kan utvecklas genom undervisning 

Resultaten visar att det inte är självklart att eleverna har befäst talen inom det första tiotalet i 

årskurs 4. Matematiksvaga barn blir ofta låsta vid att räkna på talraden och behöver utveckla 

sin förmåga att kunna välja den mest effektiva metoden då de annars fortsätter att använda sig 

av att räkna fram och tillbaka på talraden. Genom att lära sig talkombinationer underlättas 

räknandet med de fyra räknesätten (Sandahl & Unenge, 1999). Dessa kombinationer behöver 

automatiseras och sedan kombineras med undervisning i effektiva metoder och strategier. 

Likheten med vad forskningen säger om undervisning i läsförståelse är tydlig. Där betonas att 

eleverna behöver undervisas i strategier, som att sätta sig in i sammanhang och att plocka 

fram bakgrundskunskap (Franzen, 1997; Westlund, 2009).  

       Det är intressant att ställa frågan i vilken grad och på vilket sätt eleverna tränar 

tabellkunskaper och resonerar om olika räknestrategier i skolan. Denna kunskap behöver 

uppmärksammas mer i matematikundervisningen.  

       Vår uppfattning är att både ny internationell och svensk forskning pekar på betydelsen av 

god taluppfattning, vilken är en kombination av begreppsförståelse och automatiserad 

räkning. Pedagoger i Sverige har nu tillgång till forskningsbaserat material som på ett 

lättillgängligt sätt behandlar detta. Vi tänker framförallt på Förstå och använda tal (McIntoch, 

2009), diagnosmaterialet Diamant (Fredriksson & Löwing, 2009) och Dyskalkyli – Att hjälpa 

elever med specifika matematiksvårigheter (Butterworth & Yeo, 2010).  
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Av denna studie framgår att stora tal är en kritisk aspekt ur flera synvinklar. Dels har elever 

svårt att utläsa stora tal, nollorna är svåra att koppla till platsvärdet och tiotalsövergångar är 

ett svårt moment. Eftersom stora tal innebär svårigheter för många elever bör man fundera på 

hur undervisningssituationen ser ut runt detta begrepp. Upp till och med årskurs tre är 

kursplanemålen (Skolverket, 2000) mycket tydliga i avseende vilket talområde eleverna ska 

behärska. Därefter nämns inte vilket talområde som ska behandlas. Frågan är om 

undervisningen i tillräcklig omfattning behandlar området stora tal. Svaret finns hos varje 

enskild pedagog. 

 

Number sense (Reys m.fl.,1995), som står för en övergripande förståelse för innebörden i tal 

och dess användning, är svår att mäta, och därför är det svårt som lärare att utvärdera 

elevernas uppfattning om begrepp. Det syns inte förrän eleven ska använda sin 

begreppskunskap i nya situationer. I kartläggning av elever som visar svårigheter i 

matematiken bör flera aspekter beaktas. Elevers problem kan vara under utveckling, men de 

kan också vara av specifik karaktär. I båda fallen behöver eleven stöd och hjälp att utveckla 

grundläggande begrepp. 

 

7.2.3 Specialundervisning 

Ju mer man studerar området förstår man att den första grunden för taluppfattningen är 

oerhört betydelsefull. Denna process börjar i förskoleåldern och är mycket aktuell under de 

första skolåren. Det är dock en liten grupp elever som inte tillägnar sig denna kunskap i takt 

med övriga elever, och utmaningen för lärare och speciallärare är att se dessa barn. Slutsatsen 

av den stora studien Medelsta-matematik (Engström & Magne, 2003) var att de 15 % av 

eleverna som hade lägst matematikresultat hade problem med taluppfattningen och däribland 

positionssystemet. Det ser ut som att den grundläggande taluppfattningen med förståelse för 

tiobassystemet är en nyckel till matematikutvecklingen, och då är det viktigt att alla barn får 

hjälp med de grundläggande begreppen, både då det gäller den första undervisningen och i 

specialundervisningen när eleverna är äldre (Bentley, 2008b). Samtidigt som det är av stor 

vikt i specialundervisningen att söka finna var i begreppsförståelsen eleven befinner sig och 

planera därefter, så är det viktigt att parallellt med arbete med grundläggande begrepp också 

gå vidare och jobba med matematiskt innehåll på högre nivå. Det händer att man stöter på 

elever i specialundervisning som endast arbetar med lägre talområden och lärare bedömer att 

eleven inte ska gå vidare förrän detta är befäst. I undervisningen kan en spiralprincip 
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användas (Bruner, 1977) då man lyfter upp strukturer och moment som man tidigare 

behandlat, när man senare stöter på det i andra matematiska sammanhang. Med denna syn på 

lärande bör elever i matematiksvårigheter delta både i ordinarie undervisning och i 

specialundervisning. 

7.3 Fortsatt forskning 

Vad har denna studie bidragit med som kan leda till ytterligare forskning? Studien visar att 

medveten undervisning om begrepp, gör det möjligt för eleven att förstå begreppen på en 

medveten nivå (Johansson & Wirth, 2007). Vårt intresse för hur pedagogen genom sin 

undervisning kan påverka inlärningen hos eleven, har ökat. Learning Studies är en modell där 

lärandet står i fokus och som undersöker hur man åstadkommer en undervisning som gör att 

eleverna lär sig det pedagogen tänkt sig. Learning studies bör lämpa sig för fortsatt forskning.  

Det finns två centrala aspekter i modellen. Dels behöver läraren hitta den kritiska aspekten 

och dels måste det finnas variation för att synliggöra den. För att till exempel veta vad ett 

hundratal är, måste du också veta vad ett hundratal inte är (Skolporten, 2006 ).  I vårt fall vore 

det intressant att studera vad som är avgörande i undervisningen när det gäller begreppen 

talsort och platsvärde samt området stora tal som består av flera kritiska aspekter.  

Intresset har också väckts för att ytterligare studera individens inre uppfattning av 

tiostrukturen. Hur ser den inre bilden ut hos eleven som hade svårt att se att föremål kan delas 

in i tiogrupper eller att växla det konkreta materialet från tiostavar till hundraplattor? Om det 

är svårt att se hur tiotalet kan delas upp, eller kombineras i grupper om tio, vilka konsekvenser 

får detta för förståelsen av mycket stora tal eller decimaltal? Det finns kunskap om hur 

uppfattningen av den inre mentala talraden ser ut hos barn (Lundberg & Sterner, 2009).  Det 

skulle vara intressant att på motsvarande sätt kartlägga vad det finns för kunskap om elevers 

inre föreställning av hur tiosystemet är organiserat.   
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Tabell över enkätresultat    Bilaga 1 

 
 

Uppgift:               Rätt:          Fel: 

1a 40 0 
 1b 40 0 
 1c 40 0 
 1d 40 0 
 1e 29 11 
2 38 2 
3 39 1 
4 30 10 
5a 23 17 

5b 36 4 
5c 34 6 
6a 39 1 
6b 39 1 
6c 39 1 
7a 36 4 
7b 38 2 
8a 33 7 
8b 34 6 
9 34 6 
10a 36 4 

10b 31 9 
10c 25 15 
11a 40 0 
11b 39 1 
11c 40 0 

12a 40 0 
12b 33 7 

 

 



      Bilaga 2 

  HUR TÄNKER DU OM TALEN?    

Kan du tänka dig att vara med i en undersökning?  
Vi vill undersöka hur elever tänker om olika tal.  
Hela klassen får svara på mattefrågor. Senare kommer 
några elever att intervjuas om hur ni tänker när ni löser 
uppgifterna. Vi är alltså intresserade av hur ni tänker, 
det viktiga är inte om det är rätt eller fel.  
 
Vi är två lärare som går speciallärarutbildning på Linnéuniversitet i Växjö och gör nu en 
forskningsuppgift som examensarbete. Arbetet går ut på att undersöka hur elever i åk 4 förstår 
begrepp inom taluppfattning/positionssystemet i matematik.  
 
Först kommer hela klassen att delta i en enkätundersökning med mattefrågor. Därefter kommer 
några elever i klassen att väljas ut för intervjuer.  
 
I den färdiga uppsatsen kommer ingen att känna igen en enskild elev, eftersom det som vi tittar på är 
olika sätt att tänka och inte att kartlägga enskilda elever. Alla barn är anonyma och det är klasser från 
två kommuner som deltar i undersökningen.  
 
För den som är intresserad av att läsa resultatet kommer det information om detta senare.  
Vi är mycket tacksamma om du som elev säger ja och du som förälder ger ditt medgivande till att 
delta i undersökningen. Välkomna att kontakta oss om det finns frågor. 
 

Agneta Floberg (xxx-xxx xx, xxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xx) 
Helene Löfström (xxx-xx xx xx) 

 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Lämna denna svarstalong till klassläraren senast den 31 mars. 
Elev 

o Ja, det är okej att svara på enkätfrågorna. 
o Ja, det är okej att vara med i en intervju. 
o Nej, jag ska inte vara med och svara på enkätfrågorna. 
o Nej, jag ska inte vara med i en intervju. 

Namnunderskrift: …………………………………… 
Förälder 

o Ja, det är okej att mitt barn deltar enkätundersökningen.  
o Ja, det är okej att mitt barn deltar i intervju om det blir aktuellt. 
o Nej, jag vill inte att mitt barn deltar i enkätundersökningen. 
o Nej, jag vill inte att mitt barn deltar i intervju. 

Namnunderskrift: …………………………………

Informationsbrev till elever och föräldrar

   

mailto:xxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xx


HUR TÄNKER DU OM TALEN?            
                     Namn: ………………………………… 

 

Uppgift 1: Följande tal läses upp: 13, 206, 5080, 17, 10 004 

 

1. a) ……………………………   

         

b) …………………………… 

 

c) …………………………… 

 

d) …………………………… 

 

e) …………………………… 

 

2.  Med hjälp av stjärnorna kan du få ett tal. Vilket? …………………………………. 

 

 

                2 tiotal                               3 ental 

 

                                                                                                                

4 hundratal 

 

 

 

 

3. Ringa in det största talet i varje ruta. 

                                                     

 

 

Hur vet du vilket som är störst? Välj en ruta och förklara! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Bilaga 3 Enkät 

345      543 53     35 5467     5647 

 



 c) ……………….  

 

4. I Egypten visade man för flera tusen år sedan tal med olika tecken. Lista ut vad de 

olika tecknen betyder och skriv talet som saknas under den sista bilden.  

                                
            204   4 021             ………………. 

 
5. Rita med samma tecken talen 412 och 2 043 och sedan ett eget tal som du också 

skriver med siffror på raden.  

 a) 412              b) 2 043 
 
 

      

 

 

 

 

6. Skriv med ord följande tal: 

 

403   …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3 007…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5 316…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Skriv följande tal: 

 

2 hundratal och 4 tiotal  …………………………… 

 

5 tusental och 8 hundratal …………………………… 

 

 

8. Vilka tal är detta? 

 

5 tiotal större än 548? …………………………… 

 

3 hundratal mindre än 6740? ……………………………



 

 

 

9. Ringa in det tal som är närmast 10 i storlek. 

 

0,10  9,99   10,10 10,90 

 

Hur vet du det? ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

10. Visa hur du räknar ut följande tal: 

 

103 + 140 

 

 

 

255 +152 

 

 

 

154 + 65 

 

 

 

11. Hur mycket är siffran 4 värd i följande tal? 

 

140 ……………. 1 405 ……………. 24 ……………. 

 

 

 

12. Fortsätt talföljden uppåt 

 

 

Fortsätt talföljden nedåt 

 

 

 

7 615     7 613 7 614 

995     997 996 



 c) ……………….  

Intervjufrågor – Intervjuarens guide     Bilaga 4 

 
HUR TÄNKER DU OM TALEN? 
 

1. Behövs: Blankett till eleven  

Egypten visade man för flera tusen år sedan tal med olika tecken. Lista ut vad de olika 
tecknen betyder och skriv talet som saknas under den sista bilden.  

                                  
403   1 032           ………………. 

 
2. Rita med samma tecken talen 325 och 2 051 och sedan ett eget tal som du också 

skriver med siffror på raden.  

 a) 325             b) 2 051 
 
 

      

 

 

 

 

 

Följdfrågor 1c) Hur tänker du? Vad tror du de olika bilderna betyder? 

2 a), b), c) Berätta när du ritat hur du tänkte. 

 

 

3. Behövs: Huvudduk el liknande för enkel utklädning. Symboler på kort. 

Vi tänker oss att du förflyttar dig i en tidsmaskin 5000 år tillbaka i tiden. Du kommer till 

Egypten då man räknade med de här figurerna. Du träffar mig som bor i Egypten.  

(Intervjuaren tar på sig enkel utklädnad). Du ska lära mig att skriva tal med siffror istället för 

figurerna. 

 

”Jag känner bara till figurerna (finns på kort). Förklara hur man kan skriva tal med siffror i 

stället.” 

 

 

4. Behövs: Tio tändstickor, pluttar eller liknande. 

Tio-kamraterna. Tio små föremål ligger på bordet.  

Hur många gömmer jag under min hand? 5, 3, 8, 6



 

5. Hur mycket blir  

 

14 – 4 …………………… Hur tänkte du? 

 

19 – 15 ……………………Hur tänkte du? 

 

17 – 8 ………………………Hur tänkte du? 

 

8 + 6 …………………………Hur tänkte du? 

 

 

6. 86 st lappar, pluttar, etc på bordet.  

 Räkna! (Räknar eleven en och en eller grupperas föremålen?) 

Följdfråga (Om eleven räknar en och en). Om du skulle komma av dig, finns det något sätt att 

räkna för att slippa börja från början? 

 

 

7. Kort med siffrorna 3, 5 och 9. 

Lägg det största talet du kan med dessa kort. ……………………………………… 

 

Lägg det minsta talet du kan med de här korten. ……………………………………… 

 
8. Kort med siffrorna 1, 3, 5, 7 och 9  

Lägg det minsta talet du kan med de här korten. …………………………………. 

 

Lägg det största talet du kan med de här korten. …………………………………. 

 
9. Kort med alla siffror i flera exemplar.  

 

Lägg talet 20 010. …………………………………………………….. 

 

Lägg talet 10 007 …………………………………………………….. 

 

Lägg talet 56 900 ………………………………………………….. 

 

(Lättare reservtal: 3 040, 5 204, 6 053) 

 

10. Tiobasmaterial 

 

Lägg talet 325  

 

Lägg talet 1 032 



 

 

11. Räkna ut med papper och penna. (Blankett) 

 

 

264 + 152 

171 + 63 

 

Behövs: Tiobasmaterial minst 4 hundratal, 13 tiotal och 6 ental 

 

12. Lägg talen 264 och 152 med tiobasmaterial. 

Räkna ihop och lägg samtidigt samman tiobasmaterialet. 

 

 

13.  Lägg talen 171 och 63 med tiobasmaterial. 

Räkna ihop och lägg samtidigt samman tiobasmaterialet. 

 

14. Skriv först följande talrader och läs dem sedan (på blanketten) 

Räkna uppåt 97-105 

Räkna nedåt 152 – 145 

Räkna uppåt 5 496 – 5 505 

Räkna nedåt 7 613 – 7 608 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 c) ……………….  

Intervjufrågor - Elevens blankett     Bilaga 5 
 
HUR TÄNKER DU OM TALEN?    
 
 

1. Egypten visade man för flera tusen år sedan tal med olika tecken. Lista ut vad de olika 

tecknen betyder och skriv talet som saknas under den sista bilden.  

                                  
403   1 032           ………………. 

 
2. Rita med samma tecken talen 325 och 2 051 och sedan ett eget tal som du också skriver 
med siffror på raden.  
  
a) 325             b) 2 051 
 
 

      

 

 

 

 

   

11. Räkna ut skriftligt. 

 

264 + 152 

 

 

 

171 + 63 

 

 

14,  

Räkna uppåt  från 97…………………………………………………………………………………… 

 

Räkna nedåt från 152 …………………………………………………………………………………… 

 

Räkna uppåt från 549…………………………………………………………………………………… 

 

Räkna nedåt från 7 613 …………………………………………………………………………………
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