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SAMMANFATTNING 
 
Ett viktigt innehåll i ämnet matematik är förståelsen för talets position och värde. Dessa 
förståelser är en grund för vidare utveckling i matematik. Därför måste lärare konkretisera 
begreppen eftersom de är abstrakta för många elever. Detta för att öka chansen hos eleverna att 
utveckla sitt lärande. 	
	
Syftet med denna studie är att undersöka hur undervisningen ser ut när lärare ska undervisa i 
positionssystemet och synliggöra de kritiska aspekter som identifierats av forskningen. De två 
frågeställningar som ska besvaras är: “Hur ser undervisningen ut om positionsegenskaperna i 
årskurs 3?” och “Hur ser undervisningen ut om tiobasegenskaperna i årskurs 3”. 	
	
Denna studie är en kvalitativ undersökning där genomförande innehåller tre observationer, vid 
olika tillfällen, i en mellanstor kommun. Vid varje tillfälle har en lärare deltagit och observerats 
där data har skrivits ner på papper och även fotograferats. Analysarbetet har behandlats utifrån 
Ross (2002) fyra egenskaper där två av dessa, positionsegenskaper och tiobasegenskaper, har 
använts. I analysarbetet används även instrumentell förståelse för det som inte kännetecknar 
positionsegenskaper och tiobasegenskaper. 	
	
Resultatet visar att samtliga tre lärare tar upp både positionsegenskaper och tiobasegenskaper i 
sin undervisning. Dock undervisar lärarna olika och utifrån olika material. De material som 
används är figurer som symboliserar ental, tiotal, hundratal, tusental, tärningsspel, sifferkort 
och Whiteboard. Två av lärarna använder i sin undervisning övningar, diskussioner och 
konkretiserar begrepp på ett varierande sätt för att skapa djupare förståelse hos eleverna medan 
den tredje lärarens undervisning saknar detta. 	
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1. INLEDNING 
Skolan är en plats som inkluderar många elever med olika förmågor och mål som ska uppnås 
på ett varierande sätt. Alla elever i skolan är olika och därmed lär de sig på olika sätt. För att 
lärare ska kunna tillgodose alla elevers behov och stötta dem i deras progression är en variation 
i undervisningen betydelsefull. Detta kan anknytas till Skolverket (rev.2018) som även nämner 
att “Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Det ska åstadkommas genom en 
varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma 
erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och 
förutsättningar för ett lärande och en utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet”. 
 
Lärarens främsta uppgift är att hjälpa elever att lära sig, därför är en teori ett hjälpmedel för 
lärare för att förstå vad som påverkar elevernas lärande och det som sker i klassrummet.  En 
teori behövs för att hjälpa lärare att på olika sätt arrangera olika klassrumsaktiviteter. Enligt 
Jensen (2011, ss. 57–58) är variationsteorin ett bra hjälpmedel. Att variera undervisningen ökar 
elevers möjlighet till att ta till sig kunskap. Även Dimenäs poängterar (2014, s. 41) att lärare 
ska ha kunskap om elevers olika sätt att lära sig för att kunna genomföra en god undervisning. 
 
Positionssystemet bygger på vårt hindu-arabiska talsystem som handlar om att gruppera och 
räkna i tiotal, där siffrans position anger vilket värde den har. Positionssystemet har tagit lång 
tid att utveckla och idag ska eleverna på bara några år i skolan försöka förstå och lära sig detta 
(McIntosh 2008, s. 23). Detta blir komplext för eleverna och därför är det viktigt att läraren 
undervisar innehållet på ett effektivt sätt såsom med hjälp av variationsteorin. Som lärare bör 
man lägga upp undervisningen så att elever ges flera möjligheter att lära sig positionssystemet 
på ett varierande sätt.  
 
I Lgr 11 kopplas positionssystemet till taluppfattning och användning av tal, där eleven ska 
utveckla en förståelse för siffrans platsvärde, i vilket begreppen positionsegenskaper och 
tiobasegenskaper ingår. Dessa begrepp måste synliggöras och det är lärarens uppgift att ge 
eleverna förutsättningar för att kunna utveckla goda kunskaper i matematik.  
 

1.1 Syfte/ Frågeställningar 
Frågeställningarnas syfte är att undersöka matematikundervisningen i positionssystemet i 
årskurs 3 utifrån kritiska aspekter som identifierats av forskningen. 
 

• Hur ser undervisningen om positionsegenskaperna ut i årskurs 3? 
• Hur ser undervisningen om tiobasegenskaperna ut i årskurs 3? 
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2. BAKGRUND  
I detta kapitel kommer begreppen variationsteori, lärandeobjekt, kritiska aspekter, instrumentell 
och relationell förståelse att tydliggöras. Dessutom kommer positionssystemets historia, 
tidigare forskning om positionssystemet och styrdokument att beskrivas för att göra kopplingar 
till denna studie. 
 
I Läroplanen för grundskolan från 1969 (Anon) har positionssystemet funnits som ett mål i 
matematikämnet.  Dock står det inte tydligt vad begreppet innebär men att det kopplas till 
”positiva tal i tiosystemet”. Däremot i Lgr11 (rev.2018) relateras positionssystemet tydligt till 
”taluppfattning och tals användning” där eleven ska kunna beskriva naturliga tal.  
 

2.1 Positionssystemets historia 
I Sverige används det hindu-arabiska positionssystemet. Det härstammar från Indien och kom 
till Europa på medeltiden (Heiberg Solem & Lie Reikerås 2004, s. 202). Det hindu-arabiska 
positionssystemet har gemensamma drag från både inkafolket och det egyptiska talsystemet. 
Likheterna med dessa är gruppering av ental, tiotal, hundratal och tusental och användning av 
skriftliga symboler. Skillnader är att i vårt system (bild 1.) används siffrorna 1–9, där 
symbolernas placering bestämmer talvärdet medan egyptiernas använder symboler 1, 10, 100, 
medan inkafolket har knutar för olika talpositioner (Heiberg Solem & Lie Reikerås 2004, ss. 
196; 202). Upptäckten av talet noll var en stor händelse i matematikens historia på 400-talet 
e.Kr. och har vidareutvecklats i olika kulturer (Grevholm 2014, s. 95). Nollan markerar en 
siffras position, till exempel talet 605, där nollan symboliserar inga tiotal. En annan 
komplicerad del i positionssystemet är de talord som ser olika ut beroende på språket. I svenska 
språket behövs tolv konsekventa och lika många inkonsekventa talord för att kunna lära sig 
räkna muntligt från 1–100 medan språk från Asien behöver tio olika talord (Heiberg Solem et 
al. 2004, ss.199–200). Med konsekventa talord innebär att delar i ordet upprepar sig till exempel 
tretton och fjorton medan inkonsekventa talord saknar detta till exempel tio, elva och tolv.  
 
 

 
 

Bild 1. Skillnader mellan egypternas-, inkafolkets- och våra symboler (Heiberg Solem 
& Lie Reikerås 2004). 
 

2.2 Positionsegenskaper och tiobasegenskaper 
Positionsegenskaper och tiobasegenskaper ingår i de fyra utvecklingsfaser som ingår i Ross 
studie (2002) och fokuserar på siffrors platsvärde och förståelsen av dessa. Positionsegenskaper 
innebär att till exempel i talet 18 har 1:an värdet ett tiotal och 8:an har åtta ental. 
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Tiobasegenskaper innebär att när 8:an ökar med två och blir tio så flyttas 1:an till tiotalsposition 
och entalet blir 0 igen. Varje position ökas och blir tio gånger större från höger till vänster i 
varje led.  
 
Lärarens mål med undervisningen är att ge elever möjlighet att skapa förståelse för siffrors 
platsvärde, från ett konkret till ett abstrakt tankesätt och skrivsätt i matematiken. För att skapa 
denna förståelse bör elever erbjudas olika material som kan utveckla samband mellan olika 
begrepp. Exempelvis kan en ”tiostav” motsvara ett tiotal men även tio stycken ental. Begreppet 
“växlingar” betyder att tio enheter på en plats växlas till en enhet på platsen till vänster och vice 
versa (Trygg 2013). 
 

 
Bild 2. “Växlingar” 
 

2.3 Styrdokument 
Målen i styrdokument och läroplan för matematik (Skolverket 2011) som eleverna ska sträva 
mot att uppnå gäller både förmågor och kunskaper. I läroplanen för förskoleklass, grundskolan 
och fritidshem (rev. 2018) står det som kunskapsmål att eleven ska ha “grundläggande 
kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt 
genom att dela upp tal“, vilket går att koppla till positionssystemet i matematik.  
 
Enligt Wernberg (2009, s. 55) är kunskapsmål statiska och lärandeobjekt dynamiska. Skillnaden 
mellan kunskapsmål och lärandeobjekt är att kunskapsmål är mer generella för alla elever i en 
viss årskurs. Däremot väljs lärandeobjektet istället ut i förhållande till en viss grupp i 
undervisningen. Lärandeobjekt förändras och har detaljerade beskrivningar medan 
kunskapsmålen är fasta, stora och är övergripande beskrivningar av de förmågor som eleverna 
ska utveckla (Maunula, Magnusson och Echevarria 2011, s.37).  
 
 

2.4 Variationsteorin 
Variationsteorin är en pedagogisk teori som förklarar hur förmågor utvecklas och skapar 
möjligheter (Jensen 2011, ss. 58–59). Om en elev inte förstår exempelvis tiobasegenskapen där 
tio ental är även ett tiotal, är det meningslöst som lärare att förklara på samma sätt igen. Däremot 
enligt Maunula, Magnusson och Echevarria (2011, s.35) kan läraren variera sin undervisning 
och ger eleven möjlighet att förstå och urskilja problemet.  
 
I denna studie har avgränsningar gjorts gällande användandet av variationsteorin i 
matematikundervisningen i grundskolan. Utgångspunkten är ett lärarperspektiv, och fokus 
ligger på lärares både medvetna och omedvetna val i undervisningen. Variationsteorin har 
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funnits länge inom forskningen och är ett redskap för lärare både före, under och efter 
undervisningen. Målet är att synliggöra de möjligheter, även kallad för kritiska aspekter, när ett 
lärande sker hos eleverna. Fred och Stjernlöf (2014) fann i sin studie olika kritiska aspekter 
såsom frågeställningar och tillgängliga variationsmönster mellan lärare och elev. Att vara 
medveten om hur frågor ställs, där inget entydigt svar finns, och att ge alla elever möjlighet att 
ta del av varandras olika tankesätt och lösningar, skapar variation och ett lärande hos varje elev. 
Viktigt att betrakta är även Kerekes studie (2015, s.146) som visar att det inte är antalet 
variationer som öppnar för ett bättre lärande hos eleverna, utan snarare tillvägagångssätten och 
vilka aspekter som behandlas och varieras. Lärarens roll är viktig i undervisningen och läraren 
bör därför göra medvetna val som leder till en variation av det innehåll som berörs. 
 

2.5 Lärandeobjekt 
Inom variationsteorin används begreppet lärandeobjekt för att analysera det som eleven ska lära 
sig. Lärandeobjektet i matematik kan till exempel vara taluppfattning där hur en elev ska lära 
sig har att göra med processen och vad har att göra med vilket innehåll i undervisningen och 
viken färdighet eleven ska uppnå. Detta kallas enligt Wernberg (2009, s.52) för indirekta (hur) 
och direkta (vad) lärandeobjekt. Läraren bör beakta dessa två lärandeobjekt i sin undervisning 
för att möjliggöra ett lärande hos eleverna, enligt Jensen (2011, s. 58). Risker finns annars hos 
lärare som tar för givet att deras synsätt är det som ska uppfattas, att lärandeobjektet blir 
svårtolkat och lärandet i klassrummet blir ouppnåeligt. Eftersom elevernas tid är begränsad i 
klassrummet måste lärarna fundera över vad de ska undervisa om och göra medvetna val (Lo 
2014, s. 56). Enligt Bergius, Emanuelsson, Ryding och Emanuelsson (2011, s. 292) måste 
lärarna fastställa vad eleverna redan kan innan de kan bestämma sig för lärandeobjektet.  
Därför måste lärare alltid försöka identifiera elevernas sätt att uppfatta objekt, men även se 
skillnader mellan sina egna och elevernas sätt att uppfatta dem. Först då kan lärare hjälpa elever 
att se objekt på samma sätt som de själva gör (Lo 2014 s. 29). I denna studie är lärandeobjektet 
positionssystemet inom vilket positionsegenskaper och tiobasegenskaper är det som eleverna 
ska lära sig.  
 

2.6 Kritiska aspekter 
De kritiska aspekterna ska kunna urskiljas i ett lärandeobjekt för att synliggöra, både för lärare 
och elev, den kunskap som utvecklas. Enligt Maunula, Magnusson och Echevarria (2011, s.28) 
är det viktigt som lärare att tydliggöra vad eleven ska lära sig för att kunna formulera 
kunskapsmål. När eleven kan urskilja de olika aspekterna av lärandeobjektet skapas förståelse 
(Wernbergs 2009, ss.52–53). Där ser vi att lärandeobjektet är positionssystemet inom vilket de 
kritiska aspekterna är positionsegenskap och tiobasegenskap. Enligt Bergius et al. (2011, s. 292) 
måste läraren utveckla lärandeobjektet utifrån egna erfarenheter och forskning för att eleverna 
ska få möjligheter att se de kritiska aspekterna.  
 

2.7 Instrumentell och relationell förståelse 
Skillnaden mellan instrumentell och relationell förståelse är hur och varför. I båda fallen har 
eleven en förståelse för tillvägagångssättet hur i positionssystemet, men i relationell förståelse 
har eleven även förstått varför metoden fungerar (Hansson 2013). I detta arbete kommer enbart 
instrumentell förståelse att analyseras, eftersom vi inte kunde utläsa någon relationell förståelse 
ur empirin. Av den anledning ser vi instrumentell förståelse som mer relevant i vår studie. 
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2.8 Tidigare forskning om positionssystemet 
Enligt Cotter (2000) är språket och visualisering två påverkande faktorer för barns förståelse av 
positionsvärde av tvåsiffriga tal. Hon har jämfört engelska och kinesiska ord för siffrorna 1–
100 där engelskan har 28 olika kombinationer medan kinesiskan har 11 olika kombinationer. 
Med kombinationer menas olika mönster för hur siffror kan uttalas. Till exempel i engelskan 
kan tio uttalas ten, -teen och -ty beroende på siffrornas placering. I det svenska- och engelska 
språket finns det liknande antal kombinationer av siffror mellan 1–100. När det gäller 
visualisering har abacus (kulram) och “pärlhandel” visat sig vara effektivt laborativa material 
där barn får lära sig att byta tio pärlor till en stycken tio-pärla för att skapa förståelse för tio-
basen (ibid.). Även platsvärdekort har visat sig vara effektivt för barn eftersom det tydliggör 
hur många siffror ental, tiotal, hundratal och tusental har och deras placeringsvärde (ibid).  
 
Enligt Varelas och Becker (1997) finns det kopplingar mellan semiotiska aspekter och 
positionssystem, som kan visa samband mellan platsvärde och tiobassystemet, vilket i sin tur 
gynnar elevers förståelse för siffrors skriftliga platsvärde. Studien tar upp att språket kan 
påverka elevers förståelse för siffrors platsvärde eftersom tal skrivet i ord skiljer sig från tal 
skrivet i siffror. Asiatiska språk använder sig av ett lättare system när tal ska uttalas. Till 
exempel översätts talet “22” som “två tior och en tvåa” vilket skiljer sig från andra språk till 
exempel svenskan och engelskan som säger “tjugotvå”. I tyska språket uttalas “22” som två och 
tjugo”. 
 
Att använda laborativt material ökar elevernas förståelse för uppbyggnaden av tiotalssystemet. 
Fraivilligs (2017) studie presenterar att en klassrumsmiljö som erbjuder elever flera material att 
använda sig av ökar deras kunskapsinlärning i tiobaskunskaper ur tvåsiffrigt tal. De material 
som introducerades i studien var Digi-blocks, tiotalsramar och platsvärdekort. Digi-blocks 
innehåller flera olika enheter. När man placerat tio stycken entalskuber i en tiotals-form kan 
den enbart sättas i en hundratalsform om den är helt fylld. Tiotalsramar används som mall där 
eleverna fyller i en ruta för varje skoldag som har gått. Platsvärdekorten användes parallellt 
med tiotalsramar för att illustrera siffrans placering. Dessa upplevdes positivt av både lärare 
och elever eftersom det var lätt att ta till sig materialet i undervisningen och det gav tydliga 
resultat. Ytterligare ett tydligt resultat i studien visade, när forskarna jämförde två grupper, att 
den ena gruppen av elever som fick träna tiobas hade ett tre gånger högre resultat än den andra 
gruppen som kallades för kontrollgrupp.  
 
I Fuson, Smith och Lo Ciceros (1997) studie redogörs elevers förståelse för siffrors platsvärde 
och tio-basegenskaper ökar om lärare i undervisningen erbjuder fler typer av material, både tal 
skrivna i ord och tal skrivna i siffror, kopplat till samma antal objekt. “Ten-stick and dots” är 
ett material som gav eleverna flera olika metoder att använda sig av för att utveckla tio-
baskunskaper. Materialet fungerar som att elever räknar punkter horisontellt och när de hade 
räknat upp till tio punkter byttes detta till en pinne som lades vertikalt. Till sist när eleverna 
målade av detta på papper ansågs förståelsen för tio-gruppering ha uppnåtts.  Ytterligare en 
studie av Suk-Han Ho and Sim-Fong Cheng (1997) visar samma resultat där ökad förståelse för 
platsvärde skapas om mängden kvantitet, till exempel en tiostav, kan kopplas till talen skrivna 
i ord (tio) och tal skrivna i siffror (10).  
 
I en studie av Ross (2002) är syftet att utifrån tidigare forskning, som visat att elever har 
svårigheter i att förstå siffrors positionsvärde, undersöka om elever i denna studie kan uppnå 
förståelse av siffrors positionsvärde med hjälp av laborativt material och vilka effekter som 
ligger bakom detta. För att förstå siffrors platsvärde bör elever tränas i att kommunicera och 
interagera med varandra. Enligt Ross (2002) blir elevers matematiska tänkande bättre när de får 
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höra och se varandras idéer och lösningar. Ross (2002) har delat in förståelse för siffrors 
platsvärde i fyra utvecklingsfaser, vilka är: additivegenskap, positionsegenskap, tiobasegenskap 
och multiplikativegenskap. 
 
I en studie av Burris (2010) jämförs två inlärningssätt i årskurs 3 som ska lära ut talets 
platsvärde. Det ena inlärningssättet är med hjälp av konkret material såsom träklossar, medan 
det andra är virtuellt manipulativt material såsom ett datorprogram med figurerna som ser ut 
som klossar. Studiens resultat visar att elevgruppen som använde sig av virtuellt manipulativt 
material överpresterade i alla tester jämfört med den andra gruppen som använde sig av konkret 
material.  
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3. METOD 
Empirin i vår studie består av tre observationer som ska besvara de två frågeställningar om hur 
positionssystemet i matematikundervisningen ser ut i årskurs 3. Observation är en kvalitativ 
metod där både vårt och lärares perspektiv sedan analyseras. Observationerna genomfördes av 
tre verksamma lärare på två olika skolor som har olika lång erfarenhet inom yrket. Utifrån etisk 
aspekt informeras lärarna att de när som helst kan dra sig ur studien, att deras identitet i studien 
är anonym och endast personer som ingår i forskningsstudien får ta del av resultatet (Dimenäs 
2014, ss.26–27). Vi använder oss av två analysverktyg vilka är positionsegenskaper och 
tiobasegenskaper enligt Ross (2002). Även instrumentell förståelse kommer att användas som 
ett analysverktyg.  
 

3.1 Observation 
Enligt Dimenäs (2014, s. 41) är observation ett redskap som utvecklar kunskap hos kommande 
lärare i sin yrkesroll.  Av den anledningen har vi valt att använda oss av observation för att 
synliggöra de kritiska aspekterna som uppkommer under matematikundervisningen i årskurs 3. 
Observation är även lämpligt när den ska göras på ett begränsat område, där vi begränsar oss 
till en specifik årskurs. Fältet i vår observation är en händelse under en matematiklektion där 
läraren är aktören som ska studeras. Detta görs i en årskurs 3. Handlingen är lärarens 
undervisning. Vi har valt att vara icke-deltagande i våra observationer, där vi enbart är åskådare. 
Vi kommer även att använda oss av öppenhet, där alla på fältet vet om att de blir observerade 
enligt Christoffersen och Johannessen (2015, s. 73).  
 

3.2 Urval  
I denna studie har tre lektionstillfällen med tre lärare observerats. Dessa har valts ut utifrån ett 
bekvämlighetsurval. Av alla tillfrågade skolor var det tre lärare som återkopplade och gav sitt 
godkännande att få bli observerade. Två av lärarna undervisar på samma arbetsplats på en större 
skola medan den tredje läraren undervisar på en mindre skola. Samtliga undervisar i 
positionssystemet.  
 
Utifrån Ross (2002) fyra egenskaper, positionsegenskap, tiobasegenskap, additivegenskap och 
multiplikativegenskap har vi avgränsat studien till två av dessa: positionsegenskap och 
tiobasegenskap. Anledningen till urvalet är att additivegenskap och multiplikativegenskap är 
svåra att tillgodogöra sig under observation.   
 

3.3 Metodanalys  
Observationerna analyseras utifrån två egenskaper: positionsegenskaper och tiobasegenskaper 
(Ross 2002). I positionsegenskaper finns en förståelse för siffrans värde beroende på positionen. 
Till exempel talet 4321 då eleven vet att 3:an har värdet tre hundratal eftersom det är den tredje 
siffran åt höger. Utifrån tiobasegenskaper kan eleven förklara relationen mellan till exempel 
tiotal och hundratal där varje position från höger till vänster blir 10 gånger större. Instrumentell 
förståelse fokuserar på hur en uträkning genomförs. Detta innebär de kritiska aspekter som inte 
går att dela in i tiobasegenskaper och positionsegenskaper, men som har ett värde i lärandet av 
positionssystemet.  
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3.4 Etik 
Helgesson (2015, s. 91) anger att det är viktigt i studier att inte riskera att deltagarens 
information får negativa konsekvenser. Eftersom denna studie innefattar människor som 
studieobjekt så måste hänsyn tas till forskningspersonernas intresse. Forskningspersonerna får 
inte komma till skada eller utsättas för onödiga risker och dess personliga integritet måste 
respekteras. Detta kallas för skyddsintresse (ibid.). Av den anledningen har vi i vår studie valt 
att hålla forskningspersonernas integritet hemlig. 
 

3.5 Reliabilitet och validitet 
Begreppet reliabilitet innebär att den insamlade data är tillförlitlig och kan ge samma resultat 
vid upprepande mätningar (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s.103). Med 
validitet innebär att den insamlade data är relevant för det som ska undersökas (Christoffersen 
& Johannessen 2015, s.22). Dessa två faktorer är viktiga i en forskningsstudie och måste 
beaktas.  
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4 RESULTATANALYS 
Detta avsnitt kommer det vi har observerat att redovisas utifrån positionsegenskaper och 
tiobasegenskaper. Dessutom redovisas delar som inte tillhör till de två egenskaperna, vilket 
kopplas till instrumentell förståelse.   
 

4.1 Positionsegenskaper 
Alla tre lärare började med positionsegenskaper i sin matematikundervisning. Lärare 1 och 3 
började med figurer som symboliserar ental, tiotal, hundratal och tusental men på olika sätt. 
Den förste läraren hade satt upp figurerna i storleksordning där ental började från höger (bild 
1.) medan den tredje läraren satte upp lika figurer fast uppifrån och ned i oordning (bild 2.). 
Sedan lät lärare 3 två elever komma fram en åt gången till tavlan och visa sina två olika sätt att 
ordna dessa figurer. Den förste eleven satte från höger till vänster entals-, tiotals-, hundratals- 
och tusentals-figuren, medan den andre eleven satte från höger till vänster tusentals-, 
hundratals- tiotals- och entals-figuren. Till sist lät lärare 3 övriga elever i klassen kommentera 
de två sätten att sortera figurerna. En elev kommenterade att de två sätten var desamma medan 
en annan elev kommenterade att de två sättet inte var det eftersom de inte låg på samma plats. 
Lärare 2 använde sig av siffror och tal i sin matematikundervisning om positionssystemet där 
eleverna fick peka vilken siffra som symboliserade ental, tiotal, hundratal och tusental (bild 3.).  

 
Observation 1 
Lärare 1: Vad ser ni på tavlan? (se bild 1.) 
Eleverna: Ental, tiotal, hundratal och tusental. 
 

 
 
(Bild 1. De figurer som lärare 1 satte upp på tavlan) 

 
Observation 3 
Lärare 3: Vad är detta för något? (se bild 2.) 
Elev 1: Bråk. 
Elev 2: Ental, tiotal, hundratal och tusental. 
Lärare 3: Kan någon komma fram och lägga dessa i rätt ordning. 
Elev 3: Från störst till liten. (Lägger från vänster  
tusental, hundratal, tiotal och ental.)   
Lärare 3: Finns det andra sätt att sortera in dessa figurer? 
Elev 4: Från liten till störst. (Lägger från vänster ental, tiotal, hundratal och tusental.) 
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(Bild 2. Lärare 3 satte upp figurerna i oordning som eleverna därefter skulle ordna i 
storleksordning) 

 
 Observation 2 

Lärare 2: Vilken siffra är ental i dessa tal? (läraren pekar på talet 4321, se bild 3.) 
Elev 1: Siffran ett. 
Lärare 2: (Pekar på entalet i 4321): 
Och i det andra talet? (läraren pekar på talet 1980) 
Elev 2: Siffran ett. 
Elev 3: Nej, siffran “0”. 
Lärare 2: (Pekar på “0” i talet 1980) 

 

 
(Bild 3. Siffror som lärare 2 använde för att visa siffrornas position) 

 
Under nästa moment i undervisningen sade både lärare 1 och 3 olika tal som eleverna skulle 
skriva ner med siffror på sina papper (bild.4 och 5). Båda lärarna gick runt och tittade på vad 
alla elever hade skrivit. Lärare 1 skrev talet på tavlan och gick sedan vidare med nästa moment. 
Däremot upptäckte lärare 3 att en elev inte förstod siffrans positionsegenskap, eftersom eleven 
hade skrivit 31 på talet 3001, och tog en genomgång med hela klassen. Även hon skrev talen 
på tavlan och tog även upp talen 31 och 301 för att visa skillnaderna med talet 3001. Vi såg 
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tydligt att vissa elever hade svårigheter med siffrornas positionsvärde genom att de hade skrivit 
fel tal på sitt papper och att vissa elever frågade om hjälp ofta. Även när läraren gick runt bland 
eleverna fick hon förklara och förtydliga siffrornas positionsvärde för vissa elever.  

 
Observation 1 
Lärare 1: Skriv talet 7342. (Läraren går runt för att titta vad de skriver.) 
 

 
 
(Bild 4.Talet som lärare 1 först sa muntligt och som hon sedan skrev på tavlan efter att 
eleverna skrivit på sitt papper.) 

 
Observation 2 
Lärare 2 som i sin undervisning hade uppställningar hamnade i en situation där en elev 
inte hade förstått siffrornas positionsegenskaper och fick istället använda sig av 
laborativt material. För att kunna göra uppställning fick eleven träna på att lägga ut 
siffrorna under rätt position med rubriker T för tusental, H för hundratal, T för tiotal och 
E för ental (bild 6.).  
 

 
 
(Bild 6. En elev som tränade på att sortera in siffror till rätt position) 
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Ett ytterligare moment hos lärare 2 var att eleverna fick öva på positionsegenskaperna med 
hjälp av ett tärningsspel (bild 7). De skulle slå tärningen där de skulle placera den högsta siffran 
på “rätt” position för att få det högsta talet som möjligt. Pappret hade fyra rutor med rubrikerna, 
ental, tiotal, hundratal och tusental. Under första kastet då tärningen visade en siffra fick varje 
elev placera den på valfri position, ex 1 och skriva det i rutan för ental. Fick eleven siffran 6 så 
skulle de skriva den i rutan för tusental. När de sedan hade kastat fyra gånger fick de ett tal och 
målet var att skapa det högsta talet av de siffror de hade fått från tärningen. En elev hade 
svårigheter med siffrornas positionsvärde vilket visades tydligt under tärningsspelet. Eleven 
satte lägsta siffran på tusentalspositionen och högsta på entalspositionen.  Andra elever tyckte 
det var svårt och sade detta tydligt till läraren som gick runt i klassrummet för att stötta eleverna. 
Även läraren upprepade ett flertal gånger att det högsta talet har en hög siffra på 
tusentalspositionen och lägsta tal på entalspositionen. Det intressanta vi såg var att den elev 
som arbetade med positionsegenskaperna (bild 6.) hade även svårigheter med detta 
tärningsspel. Läraren fick stå bredvid och fick stötta eleven mer än övriga elever.  

 

 
 
(Bild 7. Tärningsspelet där eleverna skapade de högsta tal som gick att få) 

 
Observation 3 
Lärare 3: Skriv dessa tal 7816, 3720, 1208, 3001, 2304 och 8044 på pappret. (Läraren 
går runt, tittar vad eleverna skriver och gör paus på ungefär 20 sekunder mellan talen).  
Lärare 3: Vad är dessa för tal? (Läraren skriver talen 31 och 301 på tavlan) 
Eleverna svarar: Trettioett och trehundra ett. 
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Lärare 3: Om en talsort saknas måste en eller flera nollor skrivas in för att få rätt tal. 
Annars blir talet fel. 
 

 

(Bild 5. De siffror som lärare 3 skrev upp efter eleverna skrivit på sina papper) 
 
Observation 3 
Lärare 3 skriver “2222” på tavlan och frågar eleverna vad det är för tal på tavlan (bild 8.). Hon 
får svaret från en elev att det står “två tusen två hundra tjugotvå”. Därefter stryker hon under 
siffran 2 på hundratalspositionen och frågar elever vilket värde siffran har. En elev vet inte 
medan en annan elev svarar “två hundra”. Sedan fortsätter läraren likadant med entalssiffran, 
tiotalssiffran och tusentalssiffran.       

 

 
        

(Bild 8. Lärare 3 frågar eleverna vilken position siffrorna har)  

Lärare 3: Talen tvåtusen tvåhundra tjugotvå är samma sak som tvåtusen (skriver talet 
2000 i utvecklad form), tvåhundra (skriver talet 200), tjugo (skriver talet 20) och två 
(skriver talet 2). (Se bild 9.)  
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(Bild 9. Lärare 3 skriver och säger talet 2222 i olika talsorter) 

 

 

4.2 Tiobasegenskaper 
Tiobasegenskaper kännetecknar en relation mellan till exempel tiotal och hundratal där basen 
är tio. Detta innebär att för varje position från höger till vänster blir talet 10 gånger större.  

 

 
 
(Bild 10. Lärare 3 genomgång av basen 10) 

 
  

Observation 1 
Lärare 1: Vad symboliserar dessa olika figurer? (Bild 10.) 
Eleverna: Ental, tiotal, hundratal och tusental. 
Lärare 1: Just det, ental är de röda, alltså en röd kub. Tiotal är den gula vertikala raden, 
som symboliserar 10 röda kuber. Hundratal är den gröna figuren, som symboliserar 10 
gula vertikala rader. Tusental är den blå kuben som symboliserar 10 gröna hundratal. 
 
Observation 1 
Lärare 1 sade att eleverna skulle skriva det högsta talet innan det blir 10 000. Läraren 
gick runt och tittade innan hon skrev svaret på tavlan, alltså 9 999. Läraren sade att 
siffran 9 i varje position övergår till talet 10 där noll hamnar på samma position medan 
siffran 1 i tiotalet “hoppar fram” ett steg åt vänster, till en ny position, i detta fall 
tiotusentals-position. Läraren poängterade att siffrorna måste hamna i “rätt” position 
och att inte det finns plats för två siffror i varje position. 
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Observation 3 
Lärare 3: Hur många ental behövs för att få ett tiotal? (Bild 10.) 
Elev: Tio. 
Lärare 3: (Läraren skriver 1x10=10) Ett ental gånger tio blir ett tiotal. 
Läraren 3: (upprepar samma sak med tiotal.) 
Lärare 3: Hur många hundratal behövs för att få ett tusen. 
Eleverna: Hundra. 
Lärare 3: Det behövs bara tio. (visar med hundratals-figuren att det räcker med tio 
stycken för att få ett tusental. Läraren tog en hundratalsfigur och lade den på 
tusentalsfiguren. Sedan räknade hon upp till tio för att tydliggöra antalet 10 
hundratalsfigurer i tusentalsfiguren.) 

 

4.3 Instrumentell förståelse 
Läraren 2 skrev en uppställning på tavlan och frågade eleverna vilka tal som stod där.  Därefter 
tog läraren fram en elev som fick räkna ut talet på tavlan (bild 11.). Läraren repeterade om 
uppställning och nämnde att det är viktig att tänka på när det ska “lånas” ett tusental till 
hundratal att det skrivs “10”, vilket även kallas för minnessiffra. En elev tyckte detta var svårt 
men gjorde uträkningen på entals- och tiotalspositionen. Läraren hjälpte eleven med 
minnessiffran i uppställningen. Därefter lät läraren en annan elev komma fram som räknade ut 
hundratals- och tusentalspositionen. Eleven fick göra uträkningen själv utan lärarens stöd 
eftersom eleven klarade av att räkna ut svaret. Läraren bad en annan elev göra en addition av 
talet för att kontrollera uträkningen (bild 12). 	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

(Bild 12. En elevs uträkning för att kontrollera 
tidigare uträkning på bild 11)	

(Bild 11. Uppställning som två elever fick 	
komma fram och räkna ut svaret)	
	
Observation 2 
Läraren: Hur tänkte du när du gjorde denna uträkningen?	
Eleven: (Bild 12.) Jag la ihop detta talet (pekar på talet 1980) med svaret (pekar på talet 2341) 
och fick summan 4321.	
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5 DISKUSSION 
5.1 Resultatdiskussion 
Enligt Burris (2010) studie är “virtuella manipuleringar” en metod som ger elever ett bättre 
lärande av platsvärde. Under två av våra observationer såg vi hur bilder kopplades ihop med 
figurer och platsvärde där elever som förstod detta lättare kunde gå vidare i undervisningen. 
Under observation 2 använde läraren sig av enbart siffror. Vår iakttagelse är att lärare 2 inte 
använde sig av andra uttrycksformer såsom bilder eller figurer.  
 
De tre lärare som vi observerade hade olika lång erfarenhet, vilket visade sig tydligt. Lärare 1 
och 3 var de som hade arbetat länge som matematiklärare. Dessa två lärare visade ett mer 
självsäkert framförande och anpassade undervisningen efter varje individ. Tanase och Wang 
(2013) menar att lärare med kunskaper i matematik reflekterar och utvecklar sin undervisning 
på ett bättre sätt vilket gynnar elevers lärande. Detta framstod tydligt när lärarna i observation 
1 och 3 kontrollerade om alla elever förstod uppgiften och gjorde repetitioner i helklass om 
behovet fanns. Läraren 2 valde i sin lektion att inte göra extra genomgångar under lektionen 
med de elever som inte förstod vilket ledde till att läraren istället fick hjälpa eleverna 
individuellt. Vår reflektion utifrån det vi såg under observationerna var att lärare 2 som hjälpte 
varje elev individuellt fick mer att göra och blev stressad. Dessutom fick de övriga eleverna 
vänta på att få hjälp eller arbeta vidare självständigt.  
 
I observation 2 förmedlade läraren positionssystemet till eleverna på ett instrumentellt sätt där 
förståelsen inte blev djupt förankrad. Däremot fick eleverna diskutera under en aktivitet som 
kallades för tärningsspelet, se bild 7. Detta var det enda tillfälle vi såg en diskussion under 
observation 2. Där satt eleverna och diskuterade parvis för att synliggöra olika resonemang. 
Enligt Ross (2002) är kommunikation och interaktion grundläggande för förståelsen av 
positionsegenskaper och tiobasegenskaper. Ross (2002) nämner även att elevernas matematiska 
tänkande blir bättre om de får höra varandras idéer. Vi såg flera diskussionstillfällen i 
observation 1 och 3 där eleverna fick dela med sig av sina tankar och lösningar med hjälp av 
lärarens följdfrågor och repetitioner. När någon elev inte förstod upprepade läraren 
informationen ytterligare för att alla eleverna skulle förstå. Slutsatsen av detta blev att eleverna 
fick en variation av förståelse av lärandeobjektet.  
 
Enligt Cotters studie (2000) visar sig laborativt material såsom pärlhandel och platsvärdekort 
vara effektivt för elevernas förståelse av positionssystemet. Detta var något som vi 
uppmärksammade i samtliga observationer, att lärarna använde sig av olika laborativa material, 
dock i observation 2 användes detta enbart till en elev. Vår slutsats är att lärarna 1 och 3 hade 
en mer effektiv undervisning än lärare 2.  
 
I tidigare forskning tas språket upp som viktig aspekt för förståelsen av siffrors platsvärde. 
Enligt Valeras och Becker (1997) studie skiljer sig asiatiska siffror med europeiska där siffrors 
positioner uttalas olika. Detta kan påverka inlärningen av positionssystemet. Detta framkom 
dock inte under två av observationerna vilket kan vara en anledning till att vissa elever hade 
svårigheter att förstå. Däremot i observation 3 visade läraren ett exempel (se bild 5) av siffrorna 
31 och 301 som visar tydligt på en variation som lyfter fram positionsegenskapen. Läraren visar 
tydligt för eleverna de fel som kan uppstå, i detta fall hur siffran uttalas och skrivs, vilket vi 
anser gynnar elevers lärande. Enligt Fusons et al. (1997) studie är det skrivna talet i ord och 
siffror, kopplat till konkreta material, viktigt för förståelsen av siffrors platsvärde.  
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Något som uppmärksammades var att det blev lite fokus på tiobasegenskaper och däremot mer 
av positionsegenskaper. Det kan vara att lärarna har gått igenom positionsegenskaper tidigare 
mer djupgående, men det är inget som visar sig under observationerna. Vår undran är varför 
lärarna inte undervisar positionsegenskaperna och tiobasegenskaperna parallellt, vilket vi tror 
skulle ge eleverna en bättre förståelse för positionssystemet.  
 
I observation 2 visade läraren två uträkningar, se bild 11 och 12 som visade på en instrumentell 
förståelse. Istället för att koppla minnessiffran till växling med tiobasmaterial, så presenterar 
läraren växlingen som en regel och kopplar därför inte till tiobasegenskapen i 
positionssystemet. Enligt tidigare forskning, visar Trygg (2013) och Fraivillig (2017), att 
användning av konkreta material ger eleverna en bättre förståelse för tiobassystemet och 
växlingar.  
 

5.2 Metoddiskussion 
Det fanns både för- och nackdelar med observationer som metod. De fördelar vi såg var att vi 
fick in mycket information om kritiska aspekter i positionssystemet och att observationerna 
visade tydliga interaktioner mellan lärare och elever. Detta hade vi inte fått se om vi hade gjort 
enbart intervjuer med lärare. När vi observerade satt vi båda längst bak i klassrummet för att 
påverka undervisningen och empirin i minsta mån som möjligt. Vi valde även att enbart tala 
om att vi skulle observera hur läraren undervisar positionssystemet. Vi deltog båda samtidigt 
under observationerna och diskuterade empirin efteråt för att våra tolkningar skulle analyseras 
på liknande sätt. Nackdelarna med observationerna var att urvalet kan ha påverkats av vårt 
intresse, vilket kan ha resulterat i att ytterligare relevant information inte inkluderats. En annan 
aspekt är att observationer kräver tid när empirin ska transkriberas och analyseras. Därför hade 
en tabell eller schema varit enklare att använda sig av under observationerna och haft 
förutbestämda punkter att utgå från när observationerna genomfördes. Vi är medvetna om de få 
observationer vi har genomfört, och resultatet hade kunnat visa sig annat om vi hade genomfört 
fler observationer.   
 

5.3 Förslag på vidare forskning  
Om det hade funnits mer tid hade det varit intressant att studera elevers kunskapsutveckling 
genom tester både före och efter de observationer vi har genomfört. Att även ha haft 
intervjuer med varje elev för att höra hur de har uppfattat lärarens undervisning hade visat fler 
perspektiv på det innehåll som observerats. Något annat intressant som vi stötte på under vårt 
analysarbete var när lärare i undervisningen förklarar olika begrepp. Vidare forskning vore att 
ta reda på mer djupgående hur lärare förklarar olika begrepp till exempel “minnessiffran”, vad 
den står för och vad den betyder.  

5.4 Diskussion i relation till vår yrkesutövning 
De två erfarna lärarna uppmärksammade när eleverna inte hängde med i undervisningen om 
positionssystemet. De “backade” då ”tillbaka” och förklarade på andra sätt så eleverna hängde 
med. Något vi har tagit lärdom av inför vår kommande yrkesroll är att inte enbart ”köra på” 
utan att reflektera över sin undervisning. Det är viktigt att anpassa innehållet i undervisningen 
så att alla elever förstår och kan utvecklas.  
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