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SAMMANFATTNING 

___________________________________________________________________________ 

Emil Sidenvik 

Taluppfattning och historiska talsystem     

En studie om hur egyptiska talsystemet kan användas till att stärka elevers taluppfattning

     Antal sidor:33 

___________________________________________________________________________ 

I denna studie undersöks vad som är kritiskt för elever när ett historiskt talsystem ska 

användas i undervisningen. Syftet med studien är att identifiera kritiska aspekter som 

elever behöver urskilja för att kunna utveckla sin taluppfattning genom undervisning där 

det egyptiska talsystemet används. Syftet besvaras med hjälp av två forskningsfrågor; 

Vilka aspekter är kritiska? Vilka variationsmönster kan synliggöra de kritiska aspekterna?  

Studien baseras på variationsteorin och metoden learning study. Studien har utförts i två 

klasser i årkurs fyra. Studien består av ett för- och eftertest, samt en lektion som hållits i 

båda klasserna. Resultatet visar på att det fanns fyra kritiska aspekter för denna elevgrupp. 

Lektionen innehöll tre olika variationsmönster som resultatet påvisar ha belyst de kritiska 

aspekterna, eftersom eleverna presterat bättre i samtliga delar som testats. I vissa delar har 

andelen elever som svarat rätt ökat från 13% till över 50%. I studien dras slutsatsen att 

användning av historiska talsystem är ett effektivt sätt att utveckla elevers taluppfattning 

samt att de variationsmönster som använts i denna studie har lyckats belysa de aspekter 

som var kritiska för eleverna så att de har kunnat urskilja dem. 
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Sökord: variationsteorin, learning study, kritisk aspekt, talsystem, taluppfattning 
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Abstract 

__________________________________________________________________________ 

Emil Sidenvik 

Historical number systems and number sense 

A study about how the Egyptian number system can be used to strengthen pupils number sense

     Number of pages:33 

___________________________________________________________________________ 

This study examines what is critical for the pupils when a historical number system is to 

be used in teaching. The aim of this study is to identify critical aspects that pupils need to 

distinguish to develop their number sense through teaching with the Egyptian number 

system. This study’s aim is answered with the help of two research questions; Which 

aspects are critical? Which variation patterns can make the critical aspect visible to the 

pupils? 

The study is based on the variation theory and uses the method learning study. The study 

has been conducted in two fourth graders. It has consisted of a pre- and after test, and a 

lesson that has been held in both classes. The result indicates that there were 4 critical 

aspects for this group of pupils. The lesson contained 3 variation patterns and the result 

indicates that they have successfully made the critical aspects visible for the pupils. The 

result also show that the pupils have performed better on all tested parts. In some parts the 

pupils have even gone from 13% correct answers to over 50%. The conclusion of this study 

is that historical number systems are an efficient way of developing pupils number sense 

and that the patterns used in this study have successfully managed to make the critical 

aspects visible for the pupils so that they can distinguish them. 

___________________________________________________________________________ 

Keyword: Variation theory, learning study, critical aspect, number system, number sense 
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1. Inledning 

När den svenska skolan fick en ny läroplan 2011 uppdaterades kursplanen för matematik 

att inkludera historiska talsystem (Skolverket, 2018). Det finns studier som visar på varför 

det ska finnas undervisning om andra talsystem (Petterson & Sidenvik, 2018) men det finns 

inte många studier som belyser hur undervisning om historiska talsystem kan utformas. 

Tidigare forskning (Zaslaysky, 2001; Mack, 2011; Nataraj & Thomas, 2007; Laski et al., 

2016; Geary et al., 2013) visar på vikten av att använda sig av historiska talsystem för att 

stärka elevers taluppfattning men det saknas konkreta undervisningsexempel. Den här 

studien undersöker hur undervisning med det egyptiska talsystemet kan utformas för att 

elever ska utveckla sin taluppfattning. 

Syftet med denna studie är att identifiera vad det finns för kritiska aspekter vid 

undervisning om taluppfattning med hjälp av det egyptiska talsystemet, det vill säga vad 

lärare behöver synliggöra för att elever ska utveckla sin taluppfattning när de använder ett 

historiskt talsystem i sin undervisning. Vidare är syftet med studien även att identifiera 

variationsmönster som kan bidra till att eleverna utvecklar sin taluppfattning. Studien 

använder metoden learning study och har därmed fokus på att elever ska utvecklas i sitt 

lärande genom att konstruera effektivare undervisning (Maunula och Magnusson, 2011).  

I kursplanen för matematik under delen syfte står det att eleverna ska genom undervisning 

få möjlighet att utveckla kunskaper om historiska sammanhang och skeenden i 

matematiken. I kursplanens centrala innehåll nämns historiska talsystem i alla tre stadier 

(Skolverket, 2018). I kommentarmaterialet till kursplanen för matematik påpekas att 

kunskaper om historiska talsystems uppbyggnad stärker elevers kunskaper om nollan och 

dess funktion (Skolverket, 2017). Det är därmed relevant att undersöka hur den 

undervisningen ska utformas för att ge bästa tillfälle till lärande för eleverna. 

 

 

 



2 
 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att identifiera kritiska aspekter som elever i mellanstadiet 

behöver urskilja för att kunna utveckla sin taluppfattning genom undervisning där det 

egyptiska talsystemet används.  

 

Detta syfte avses uppfyllas genom att besvara följande forskningsfrågor: 

• Vilka aspekter är kritiska för att elevernas taluppfattning ska utvecklas? 

• Vilka variationsmönster kan användas för att synliggöra de kritiska aspekterna? 
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3. Bakgrund 

I detta kapitel förklaras begreppen talsystem och taluppfattning. Vidare redovisas för 

tidigare forskning om hur undervisning om talsystem kan stärka taluppfattningen. Slutligen 

beskrivs variationsteorin tillsammans med dess viktigaste begrepp, såsom kritiska aspekter 

och variationsmönster.  

3.1 Talsystem 

Ett talsystem är ett speciellt system för kommunikation mellan människor där bestämda 

tecken används som har en tydligt avgränsad innebörd och ger ett språkligt uttryck åt talen 

(Ifrah, 2002). De tecken som används i systemet kan mottas och sändas, och bli förstådda 

av båda parter. De förknippas med naturliga tal och att de har en bas (Ifrah, 2002). De två 

vanligaste systemen är de additiva talsystemen och positionssystemen. Nedan beskrivs de 

tillsammans med exempel. 

3.1.1 Additionssystem 

Ett additivt talsystem bygger på att varje taltecken eller symbol har ett eget värde som inte 

påverkas av dess plats i uttrycket (Ifrah, 2001). Det medför att i ett additivt talsystem är 

exempelvis 23 och 32 samma tal då siffrornas position inte påverkar dess värde. Varje 

siffra har ett eget värde oavsett var det står i talet, vilket innebär att 3:an alltid är värd tre 

och 2:an alltid är värd 2. 

Det egyptiska talsystemet är uppbyggt med basen tio. Det är ett rent additivt talsystem och 

använder ett tecken för varje tiopotens, det vill säga 1, 10, 100 och så vidare (Larsson & 

Larson 2011, s. 48). De förklarar vidare att eftersom varje talsort räknas för sig själv så 

spelar det ingen roll i vilken ordning symbolerna skrivs. Talet 12 kan exempelvis skrivas 

som ,   eller . 

Zaslaysky (2001) påpekar att det egyptiska talsystemet är ett bra talsystem att börja med 

vid undervisning om historiska talsystem. Hon menar att orsaken till att det egyptiska 

talsystemet passar bra att börja med är att det inte använder nollan och att det är av extra 

intresse att egyptierna inte hade någon modell att skapa sitt talsystem efter. Det finns 

teorier om att talsystemet använder basen tio på grund av att vi har tio fingrar (Zaslaysky, 

2001). 
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Figur 1. [De egyptiska symbolerna] (u.å). Hämtad 3 april 2019 från 

https://www.tes.com/lessons/fK4ArBRG0Pez0w/matematikens-historia 

 

3.1.1 Positionssystem 

Ett positionssystem baseras på att en siffras värde bestäms utav vilken position den har i 

det uttryck som den står i. I det additiva systemet skulle talen 23 och 32 vara samma tal 

men i ett positionssystem är de två olika tal. Ett positionssystem behöver en nolla för att 

indikera en tom plats i talet (Ifrah, 2001). 

Det talsystem som används i Sverige idag kallas för det hindu-arabiska talsystemet och det 

grundar sig i att gruppera och räkna i tiotal, där siffrans position avgör dess värde i talet 

(Ifrah, 2001). Då det är ett positionssystem kan det skriva alla tal med bara tio symboler. 

Det hindu-arabiska talsystemet använder siffran 0 för tom plats och siffrorna 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9. I exempelvis talet 130 står 1 för att det finns ett hundratal, 3 står för att det finns 

tre tiotal och 0 visar att det inte finns några ental; 1 x 100 + 3 x 10 + 0 x 1 = 130. 

3.2 Taluppfattning 

Begreppet taluppfattning har ingen självklar definition men det finns många egenskaper 

och förmågor som ryms i begreppet. Reys et al. (1995) beskriver taluppfattning som:  

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

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

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

tal och operationer.” (s. 23) 

De fortsätter med att förklara att en god taluppfattning handlar om att det finns en förväntan 

på att tal är meningsfulla och att användningen av tal och resultat har betydelse. De menar 

att om en individ ser på matematiken på detta sätt kommer hen att arbeta varierande och 

pröva rimligheten i dess resultat. Slutligen påpekar Reys et al. (1995) att när en sådan 

individ får ett svar som inte är korrekt eller rimligt prövar hen att räkna på ett nytt sätt 

genom att tackla uppgiften med en annan metod. 
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Reys et al. (1995) sammanfattar taluppfattning till att innehålla sex olika delar. Den första 

är att förstå tals storlek och betydelse, relationen mellan och inom tal. Exempelvis är 1000 

ett stort tal om det gäller antal elever i ett klassrum men när det gäller antal invånare i ett 

land är 1000 inte längre ett stort tal. Den berör även förståelsen för positionssystemet med 

basen 10, samt platsvärde och hur det påverkar ett tals storlek. Den andra delen handlar 

om förståelse för ekvivalenta uttryck och representationer av tal. Det handlar om att kunna 

uttrycka tal på flera olika sätt, samt att kunna urskilja och formulera tal på olika sätt. Denna 

del inkluderar även förmågan att kunna sätta ihop tal för att få fram flera olika 

formuleringar för samma tal, vilket gör det enklare att utföra beräkningar. Den tredje delen 

berör förståelse för räkneoperationens funktion och betydelse. författarna poängterar att 

det handlar om förståelsen för vilken funktion en operation har. Den fjärde delen behandlar 

förståelse och nyttjandet av ekvivalenta uttryck. Om en individ behärskar detta kan hen 

ompröva, granska eller förbättra sina beräkningar. Detta kräver både förståelse och 

användning av aritmetiska egenskaper. Den femte och den sjätte delen innefattar en 

kombination av de tidigare delarna. Den femte delen innebär att individen tillämpar de 

tidigare delarna för att utforma och använda en lämplig strategi till att lösa ett problem. 

Den sjätte handlar om att använda de tidigare delarna till att utforma en lösningsprocess 

för mätning (Reys et al, 1995). 

3.3 Tidigare forskning om taluppfattning och talsystem 

Zaslaysky (2001) har i sin studie undersökt hur undervisning om historiska talsystem 

påverkar elevernas förståelse för det hindu-arabiska talsystemet. Hennes studie fokuserade 

på att fördjupa elevernas taluppfattning genom att studera andra talsystem än deras eget. 

Hennes utgångspunkt var att barns taluppfattning stärks genom att de får bekanta sig med 

tal av olika typer. Resultatet av studien visar på flera positiva effekter av att undervisa om 

historiska talsystem. Eleverna fick en stärkt förståelse av platsvärde, de utvecklade sin 

uppfattning om vad ett talsystem är samt att de fick fördjupad kunskap om hur människan 

räknat genom historien (Zaslaysky, 2001). Mack (2011) gjorde en liknande studie och kom 

fram till liknande resultat. Hon observerade även att elevernas förmåga att representera tal 

på olika sätt utvecklades och att eleverna började tänka mer rörligt kring tal. 

Nataraj & Thomas (2007) påpekar att förståelse för position och platsvärde är centralt i 

utvecklingen av taluppfattning. De undersökte hur undervisning om historiska talsystem 

påverkar elevernas förståelse för platsvärde. De kom fram till att eleverna hade fått en ökad 
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förståelse för nollan och dess funktion. De observerade att eleverna såg hur jobbigt och 

omständigt det var att skriva stora tal i ett additivt talsystem och hur smidig och effektiv 

nollan är. Nataraj & Thomas (2007) anser att elevernas förståelse för positionssystem inte 

kan utvecklas genom att bara undervisa om vårt tiobassystem, utan att det behövs 

undervisning om talsystem med flera olika baser för att utveckla en förståelse för 

positionssystemet. Slutligen betonar de att om en elev misslyckas med att utveckla sin 

uppfattning om platsvärde kommer det påverka dess framtida lärande i matematik. Även 

Laski, Schiffman, Shen och Vasilyeva (2016) och Geary, Hoard, Nugent och Bailey (2013) 

framhåller att kunskap om vårt talsystem är viktigt för elevens framtida lärande inom 

matematiken. 

3.4 Variationsteorin 

Variationsteorin är en del av den fenomenografiska forskningstraditionen som intresserar 

sig för de enskilda sätten som en individ kan förstå ett fenomen. Syftet med den 

fenomenografiska traditionen är att försöka beskriva hur vår omvärld kan uppfattas och 

tolkas (Lo, 2012). 

Variationsteorin grundar sig i att allt lärande behöver olika typer av variation (Holmqvist, 

2004). Teorin handlar inte om att upptäcka den bästa metoden att undervisa eller att det 

ska finnas variation i lärarens val av metod. Variationsteorin fokuserar på vilken variation 

det finns i ett lärandeobjekt som används i en planerad undervisningssituation för att eleven 

ska få erfara det kritiska momentet där lärande möjliggörs. Variationsteorin menar att i 

dessa kritiska ögonblick där en förändring skett i vår förståelse för omvärlden, där har ett 

lärande skett (Holmqvist, 2004). Den förändring som sker beskriver Marton som att 

individen ”har fått förmågan, att urskilja aspekter av fenomen som hon inte kunde urskilja 

tidigare, och hon har blivit förmögen att vara samtidigt och fokuserat medveten om andra 

eller fler aspekter av fenomenet än vad som tidigare var fallet” (Marton & Booth 2000 

s.184) 

Lo (2014) påvisar att om en persons medvetande inte haft en struktur så hade alla 

upplevelser och allt som finns i medvetandet varit i konstant fokus. Det som hade varit 

följden av det är att inte något hade varit i fokus. Hon lyfter att vårt medvetande är 

begränsat och att en person enbart kan fokusera på en begränsad mängd aspekter av varje 

givet fenomen. En del aspekter hamnar i förgrunden medan andra kommer att förflyttas till 
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medvetandets bakgrund (Lo, 2014). Det är därmed viktigt att läraren i sin undervisning 

hjälper eleverna att lyfta fram rätt saker till förgrunden. 

3.4.1 Urskiljning, simultanitet och variation 

Variationsteorin har tre övergripande faktorer som är centrala för teorin; urskiljning, 

simultanitet och variation (Holmqvist, 2014). Holmqvist (2014) beskriver att urskiljning 

innebär att individen skiftar sitt perspektiv genom att det som först var i bakgrunden istället 

framträder tydligare och att de moment som tidigare var framträdande istället hamnar i 

bakgrunden. Hon påvisar också att urskiljning inte är tillräckligt utan att det även behövs 

en samtidighet för att förståelse ska uppnås, det vill säga att det behövs en förmåga att 

uppfatta delar som en del av en helhet som är större. Detta kallas för simultanitet. Utöver 

urskiljning och simultanitet behövs även variation. Variationen fastställer att människan 

uppfattar/upplever specifika egenskaper när de divergerar ifrån det konventionella 

mönstret i omvärlden (Holmqvist, 2014). Hon ger exemplet att en individ inte kan uppfatta 

kyla om individen inte tidigare upplevt värme. 

Om något ska kunna urskiljas behövs det erfaras en variation i aspekten som är i fråga 

(Bransford, Franks, Vye & Sherwood, 1989). De menar att om något ska bli urskilt, måste 

det ses i jämförelse med en potentiell variation. Ett exempel kan vara att siffran 3 alltid har 

samma värde oavsett om siffrans storlek eller färg varierar.  

3.4.2 Lärandeobjekt 

”Ett lärandeobjekt är ett dynamiskt objekt som förändras över tid, under en lektion eller 

under en learning study” (Wernberg, 2009). Lo (2014) förklarar lärandeobjektet som det 

som ska läras i variationsteorin, men hon framhåller att lärandeobjektet måste skiljas ifrån 

lärandemålet, eftersom lärandemålet syftar på de förändringar som eleven ska gå igenom. 

Magnusson och Maunula (2011) påpekar att ett lärandeobjekt bestäms i förhållande till en 

viss grupp och att lärandeobjekt ska vara detaljerade över de förmågor som eleverna ska 

utveckla. För att beskriva förmågor tar de exemplet simning och då handlar det om vad 

eleverna behöver lära sig för att behärska simförmågan. Centrala frågor till lärandeobjektet 

blir att urskilja det som kan vara kritiskt för att eleven ska kunna behärska simförmågan. 
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3.4.3 Kritiska aspekter 

För varje lärandeobjekt finns det aspekter av innehållet i undervisningen som är avgörande, 

kritiska för elevernas lärande. För att förstå/uppfatta något på ett visst sätt måste vissa 

aspekter bli urskilda. Dessa aspekter är kritiska för lärandet (Kullberg, 2004, s. 3). De 

kritiska aspekterna handlar om vad det är som eleverna behöver få syn på för att utveckla 

den förmåga som är formulerad i lärandeobjektet (Bergqvist & Echecarria, 2011).  

Ett exempel skulle kunna vara att en elev behöver lära sig den korrekta definitionen av ett 

begrepp för att kunna använda det korrekt. Bergqvist och Echevarría (2011) tar ett exempel 

med likhetstecknets betydelse. De upptäckte i sin studie att många elever använde tecknet 

som ett blir-tecken som de använde innan de skrev rätt svar. I deras lärandeobjekt som 

handlade om likhetstecknet blev tecknets betydelse en kritisk aspekt. För att identifiera 

kritiska aspekter behöver läraren börja med att fundera på vad eleverna brukar ha problem 

med och vilka felsvar som eleverna kan ge (Bergqvist & Echevarría, 2011). 

3.4.4 Variationsmönster 

För att klargöra vad det är som gör lärande möjligt i en situation och inte i en annan kan 

det som är invariant och variant i en lektion eller i ett tillfälle för lärande belysas (Marton, 

F., & Tsui, A. B. M., 2004). Invariant innebär att det är ovarierat och konstant medan det 

som är variant ändras för att belysa en specifik aspekt (Wernberg, 2009). Ett exempel 

skulle kunna vara med siffran 3, där det som är invariant är siffran och dess storlek, medan 

det som är varierar är siffrans färg. Marton et al. (2004) och Cheng & Ho (2008) påpekar 

att det finns fyra olika mönster av variation som ger eleven möjlighet att urskilja den eller 

de aspekter som är i fokus. De fyra mönstren är kontrast, generalisering, separation och 

fusion. I denna studie används endast generalisering och kontrast och därmed kommer inte 

fusion och separation förklaras vidare. 

Kontrast innebär att skapa variation genom att variera samma aspekt. Det handlar om att 

veta vad något inte är för att veta vad något faktiskt är (Marton et al., 2004). Om 

lärandeobjektet exempelvis skulle handla om förståelse för siffrorna 1–5, skulle en kontrast 

kunna vara att eleverna behöver urskilja vad som inte är en trea för att förstå vad som är 

en trea. 

I generalisering används mönster för att eleven ska kunna urskilja att en aspekt kan variera 

i sitt utseende (Marton et al., 2004). ”Generalisering: att byta sammanhang utan att objektet 
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förändras.” (Maunula & Magnusson, 2011, s.43).  Marton et al. (2004) exemplifierar 

återigen med talet tre och i detta fall vill de att eleven ska kunna urskilja att tre apor, äpplen 

och böcker är lika många oavsett vad det är tre utav. Det som generaliseras är talets storlek, 

och det som varierar är vad talet betecknar. De trycker på att denna variation är viktig för 

att eleven ska förstå vad som egentligen menas med tre och inte blanda ihop det med andra 

irrelevanta aspekter som vad talet representerar.  

Björklund (2016) framhåller att variation kan användas för att utveckla en god 

taluppfattning. Genom att variera lärandeinnehållet och använda olika representationer av 

innehållet skapas därmed olika variationsmönster. Syftet med variationsmönstren är att 

eleverna ska få utveckla sin effektivitet med räknestrategier och representationer av tal 

(Björklund, 2016). Hon framhåller därmed relevansen av att använda variationsteorin till 

att stärka elevers taluppfattning. 
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4. Metod 

I detta kapitel redovisas studiens metod. Inledningsvis ges en beskrivning av metoden 

learning study. Vidare presenteras studiens upplägg i form av förtest, lektionsplanering 

och eftertest. Därefter redovisas studiens urval och forskningsetiska principer. Slutligen 

framförs studiens trovärdighet och tillförlitlighet. 

4.1 Learning study 

I en learning study används variationsteorin (Runesson, 2012), vilket innebär att studien 

har ett lärandeobjekt, urskiljer kritiska aspekter och använder sig av variationsmönster.  

Learning study är en cyklisk process av planering, undervisning, analys och revidering. 

Processen innefattar ett för- och eftertest av elevers kunskap (Runesson, 2012). Syftet med 

testen är att ta reda på hur eleverna uppfattar eller tolkar lärandeobjektet, samt att utröna 

orsaker till varför de inte utvecklat den förmåga som var avsedd i lärandeobjektet. 

Runesson (2012) påpekar att det viktiga är inte hur learning studien utförs utan det viktiga 

är att den utformas utifrån elevernas förståelse med målet att förbättra undervisningen. 

Runesson (2012) poängterar vidare att ”Det handlar således om en formativ utvärdering på 

en mycket specifik nivå, det vill säga att utforma undervisningen utifrån elevernas 

förståelse av just det specifika som de ska utveckla kunskap om.” (Runesson, 2012, s.9) 

Den cykliska processen i denna studie börjar i förtestet och följs av analys av förtestet 

(Bergqvist & Echevarría, 2011). Analysen används till att upptäcka vanliga felsvar, 

feltankar och missuppfattningar som skulle kunna vara möjliga kritiska aspekter för den 

elevgrupp som studien berör. Efter att ha identifierat kritiska aspekter utifrån förtestet 

planeras en lektion som i denna studie genomförs två gånger. Huvudfokuset i planerandet 

och utförandet av lektionen är att synliggöra de kritiska aspekterna genom 

variationsmönster (Bergqvist & Echevarría, 2011). Planeringen ska göras utifrån innehållet 

och stor vikt ska läggas på mönstren av variation. De poängterar att fokuset inte ligger på 

aktiviteterna som ingår eftersom det viktigaste är innehållet och de variationsmönster som 

behövs (Bergqvist & Echevarría, 2011). Lektionen revideras och görs en gång till i studiens 

andra klass. 

Efter lektionen görs eftertestet som testar om eleverna urskilt de kritiska aspekterna och 

därmed uppnått lärandeobjektet (Bergqvist & Echevarría, 2011). Eftertestet analyseras 
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sedan för att synliggöra ett eventuellt lärande. Eftersom frågorna testar samma aspekter 

som förtestet kommer en eventuell förändring att synas vid analysen av eftertesten 

(Bergqvist & Echevarría, 2011). 

Huvudsyftet med en learning study är att urskilja aspekter av lärandeobjektet som är 

nödvändiga att lära (Runesson, 2012). Prövningen av aspekterna sker genom den cykliska 

processen. Runesson (2012) framhåller att de antaganden som görs förändras under 

learning studien. Det är vanligt att de kritiska aspekterna specificeras under processen 

eftersom elevernas lärande studeras i förhållande till lärandeobjektet. Runesson (2012) 

betonar att en av de mest intressanta delarna i en learning study är att läraren får gå på 

djupet i lärandeobjektet och därmed förvärva kunskap om vad eleven behöver upptäcka 

för att förstå lärandeobjektet. Den cykliska processen utgör grunden för identifiering av 

vad som är kritiskt för lärandet av lärandeobjektet.  

4.2 Förtest 

Syftet med förtestet var att testa elevernas taluppfattning med fokus på platsvärde samt att 

undersöka deras förmåga att använda det egyptiska talsystemet. Detta syfte ledde till att 

den första formuleringen av lärandeobjektet blev: Att utveckla elevernas taluppfattning 

med fokus på platsvärde genom att använda det egyptiska talsystemet. 

Uppgift 1–2 testar elevens förmåga att översätta tal till räkneord och räkneord till tal. 

Bartolini Bussi (2011) förklarar att en vanlig missuppfattning är att elever skriver talen som de 

framförs muntligt. Ett exempel skulle kunna vara att en elev skriver 204 som 2004 (200 som sen 

följs av en 4). Uppgifterna 1-2 testar om eleverna har denna missuppfattning genom övergången 

mellan tal och räkneord. Uppgift 3–4 testar elevens kunskap om begreppen tal och siffra. 

Begreppen tal och siffra är en viktig del i taluppfattningen. Den första delen av 

taluppfattning är förståelse för tals betydelse och storlek (Reys et al, 1995). Det är därmed 

viktigt att veta vad som är ett tal. Uppgift 3 testar även elevernas förståelse för platsvärde. 

En central del i att förstå platsvärde är att kunna urskilja vad som är tal och vad som är 

siffra. Uppgift 5 testar elevernas uppfattning om tals storlek. Den första delen av 

taluppfattning berör tals storlek och är därmed central i elevernas taluppfattning (Reys et 

al, 1995). Uppgift 6–7 testar elevernas förmåga att använda det egyptiska talsystemet. 

Uppgifterna är konstruerade för att testa elevernas kunskaper om additiva talsystem. 

Uppgifterna testar om eleverna förstår att det inte finns platsvärde i ett additivt talsystem 
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utan att symbolerna i ett additivt talsystem kan skrivas i valfri ordning. Förtestet finns i 

bilaga 1. 

Tabell 1 visar elevernas resultat på förtestet och innehåller resultatet på uppgifterna 1–4 

samt 6–7. Resultaten på uppgift 5 redovisas inte i tabellen eftersom denna uppgift inte har 

ett rätt eller fel svar, utan undersöker elevernas uppfattning av tals storlek. När resultaten 

analyserades användes gränsvärden för att avgöra ifall en uppgift visar på om den 

behandlade en aspekt som var kritisk för dessa elever. Uppgifter där 80% eller fler av alla 

elever har svarat rätt, anses inte behandla en kritisk aspekt, med undantag för uppgift 2 

som nämns nedan. De uppgifter där 50% eller färre av alla elever svarat rätt anses behandla 

en eller flera kritiska aspekter för eleverna. I de uppgifter som hamnar mellan de gränserna 

undersöks de individuella delarna av uppgifterna.  

Tabell.1 Resultat av förtestet. 

Fråga Klass 2 Klass 2 % Klass 1 Klass 1 % Totalt Totalt % 

Antal test 16 100% 15 100% 31 100% 

1A 13 81.3% 14 93.3% 27 87.1% 

1B 14 87.5% 14 93.3% 28 90.3% 

1C 14 87.5% 12 80% 26 83.9% 

2A 16 100% 13 86.7% 29 93.5% 

2B 14 87.5% 14 93.3% 28 90.3% 

2C 12 75% 12 80% 24 77.4% 

3A 10 62.5% 4 26.7% 14 45.1% 

3B 9 56.3% 3 20% 12 38.7% 

3C 2 12.5% 2 13.3% 4 12.9% 

4 2 12.5% 2 13.3% 4 12.9% 

6A 12 75% 11 73.3% 23 74.2% 

6B 10 62.5% 10 66.7% 20 64.5% 

6C 15 93.8% 11 73.3% 26 83.9% 

6D 16 100% 10 66.7% 26 83.9% 

6E 9 56.3% 8 53.3% 17 54.8% 

7A 15 93.8% 12 80% 27 87.1% 

7B 16 100% 12 80% 28 90.3% 

7C 15 93.8% 11 73.3% 27 87.1% 

7D 16 100% 12 80% 28 90.3% 

På uppgift 1 har eleverna till stor del svarat korrekt och inga tydliga felsvar eller 

missuppfattningar upptäcktes, därmed är inte den en tillräckligt stor kritisk aspekt i dessa 

två klasser. Uppgift 7 där eleverna skulle översätta hindu-arabiska tal till egyptiska hade 
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inte heller några tydliga missuppfattningar eller svårigheter och var därmed inte en kritisk 

aspekt för eleverna.  

Uppgift 2C var det flera elever som var osäkra på och även på flera av de svaren som var 

rätt syntes det att eleverna hade suddat och ändrat svar. Detta gör att det är av intresse att 

se om eleverna blir bättre på att urskilja räkneorden efter att ha tränat sin taluppfattning 

genom det egyptiska talsystemet. 

På uppgift 3 där eleverna skulle hantera platsvärde och begreppet siffra fanns det 

begränsade kunskaper hos eleverna. Eleverna fick i uppgift att skriva vad varje enskild 

siffra hade för värde i tre olika tal (3A, 3B, 3C). Utifrån svaren går det dock inte urskilja 

om eleverna har problem med platsvärde eller med begreppet siffra, vilket gör att båda ses 

som kritiska aspekter. 

Hur många symboler eller siffror vi har i vårt talsystem var frågan på uppgift 4 och testade 

elevernas kunskap om vårt egna talsystem och vad en siffra är. Som tabell 1 visar var det 

bara 4 av 31 elever som svarade att det finns 10 siffror i vårt talsystem. Det går inte att 

utläsa ifall de vet vad en siffra är, men de 4 eleverna visste att det finns 10 stycken i vårt 

hindu-arabiska talsystem. Mängden felsvar tyder på att eleverna inte förstod frågan och 

därmed inte förstår begreppet siffra. Det här visar på att begreppet siffra är en kritisk 

aspekt. 

I uppgift 5 testades elevernas uppfattning av vad som är ett stort tal då de skulle skriva det 

största tal de visste. Bland svaren finns alltifrån talet 2 till tal som var skrivna med mängder 

av nior. Fyra elever ritade en liggande åtta och hade en korrekt uppfattning om att tal kan 

vara oändliga. Eftersom tals storlek är en del av taluppfattningen blir det en kritisk aspekt 

att eleverna kan urskilja vad som är ett stort tal. 

I uppgift 6 visar resultaten att eleverna hade svårt för de uppgifter där ordningen bland 

symbolerna var omkastad. Uppgift 6Boch 6E hade symbolerna i omvänd ordning eller 

blandade. Resultaten på uppgift 6B (64,5%) och 6E (54,8%) visar på att eleverna har svårt 

för att översätta egyptiska tal när symbolerna inte är i en storleksordning med största till 

vänster (se tabell1). För att kunna använda det egyptiska talsystemet till att stärka elevernas 

taluppfattning är det viktigt att eleverna kan översätta det korrekt och därmed blir en kritisk 
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aspekt att eleven kan urskilja att symbolernas ordning i talet inte påverkar dess värde i det 

egyptiska talsystemet.  

4.3 Lektionsplanering 

Efter att ha analyserat förtestet avgränsades lärandeobjekt till: 

Att eleverna utvecklar en djupare taluppfattning med fokus på 

platsvärde genom att översätta tal och siffror mellan det hinduarabiska 

och det egyptiska talsystemet. 

Efter analys av förtestet har även följande aspekter framkommit som kritiska för 

lärandeobjektet: 

• Eleven kan urskilja att ordningen av symboler inte påverkar talets storlek i det 

egyptiska talsystemet. 

• Eleven förstår vad som är en siffra och vad som är ett tal och kan urskilja 

skillnaden mellan dem. 

• Eleven kan urskilja vad som är ett stort tal. 

• Eleven kan urskilja siffrans värde i ett tal. 

Utifrån lärandeobjektet och de kritiska aspekterna utformades en lektionsplanering med 

flera delar. 

Del 1: Presentera innehållet och målet med lektionen som är att de ska förstå begreppen 

siffra och tal samt urskilja skillnaden mellan dem, urskilja siffrans värde i ett tal 

(platsvärde), översättning av det egyptiska talsystemet till det hindu-arabiska och att 

eleverna ska urskilja vad som är ett stort tal. 

Del 2: En kort genomgång av begreppen siffra och tal för att eleverna ska ha en grund till 

del 3. 

Del 3: Genom att använda variationsmönstret kontrast ska eleverna få syn på vad som är 

en siffra och vad som är ett tal. I variationsmönstret är talsystemet och siffrorna som 

används konstanta, medan det som varierar är att siffrorna finns som enskilda siffror och 

som tal. I praktiken innebär detta att läraren visar en bild som har en mängd olika ensiffriga 



15 
 

och flersiffriga tal. Eleverna ska först urskilja vad som är siffror på bilden. Efter att 

eleverna urskilt vad som är siffror ska de sedan urskilja vad som är tal. En viktig aspekt 

som eleverna behöver urskilja är att siffrorna på bilden även är tal. Eleverna ska sedan 

skriva ner alla siffror som finns i det hindu-arabiska talsystemet. När eleverna har kommit 

fram till att det finns 10 siffror ska de fundera på hur många tal det finns och vad som 

därmed borde vara det största talet. Samma variationsmönster används sedan med det 

egyptiska talsystemet för att förstärka kunskapen om vad som är siffra och vad som är tal. 

Del 4: Genom kontrast av samma tal i det egyptiska talsystemet ska eleverna få syn på att 

talet kan skrivas på olika sätt och ha samma värde. I detta variationsmönster ska eleverna 

översätta fyra olika tal från egyptiska symboler till hindu-arabiska siffor och ta reda på 

vilket som är störst och minst. Det som är konstant är symbolerna och antal av varje 

symbol. Det som varierar är att symbolerna är i olika ordning och poängen är att eleverna 

ska urskilja att alla talen är lika stora trots att de skrivs på olika sätt. 

Del 5: Genom att översätta tal ifrån det egyptiska talsystemet ska eleverna få en större 

förståelse för hur de enklare kan se vad varje enskild siffra i varje tal har för värde. Detta 

görs genom generalisering. Eleverna ska först översätta egyptiska tal till det hindu-

arabiska. När eleverna gjort det ska de avläsa varje enskild siffras värde i hindu-arabiska 

tal. Generaliseringen blir att de i båda talsystemen ska avläsa hur många det finns av varje 

10-potens.  

4.4 Eftertest 

I eftertestet användes samma format som i förtestet. Ändringar gjordes efter det som 

urskildes som kritiska aspekter utifrån förtestet. Uppgift 1 och 7 togs bort då eleverna redan 

kunde urskilja eventuella svårigheter som de uppgifterna innehöll. Uppgift 4 och 5 

återanvändes och uppgift 4 fick en tydligare formulering för att det inte ska ske 

missuppfattningar med begrepp. Uppgift 2, 3 och 6 återanvändes med ändringar av vilka 

talen som användes. Eftertestet finns i bilaga 2. 

I uppgift 1 testas elevernas förmåga att översätta räkneord till tal, precis som uppgift 2 i 

förtestet. Denna uppgift är kopplad till den fjärde kritiska aspekten att urskilja platsvärdet 

på räkneorden. 
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I uppgift 2 testas elevernas förståelse för begreppen siffra och tal samt deras förståelse för 

platsvärde, precis som uppgift 3 i förtestet. I uppgiften undersöks om eleverna urskilt den 

andra och den fjärde kritiska aspekten. 

I uppgift 3 testas elevens kunskap om begreppen tal och siffra. I denna uppgift undersöks 

om eleverna urskilt den andra kritiska aspekten om att förstå begreppen siffra och tal. 

I uppgift 4 testas elevernas uppfattning om tals storlek. I uppgiften kontrolleras om 

eleverna urskilt den tredje kritiska aspekten om tals storlek. 

I uppgift 5 testas elevernas förmåga att använda det egyptiska talsystemet. Uppgifterna är 

som i förtestet konstruerade till att testa elevens kunskaper om att översätta det egyptiska 

talsystemet till vårt, med fokus på att symbolerna i ett tal kan vara blandade och inte i 

storleksordning. I uppgift 5 testas om eleverna urskilt den första kritiska aspekten. 

4.5 Urval 

Valet av de två klasserna gjordes genom bekvämlighetsurval och målinriktat urval. Urvalet 

gjordes utifrån bekvämlighet då båda klasserna finns på den skola där jag har gjort min 

verksamhetsförlagda utbildning (Bryman, 2011). Förutom att klasserna fanns nära var det 

även andra faktorer som var nödvändiga för att urvalet skulle bli så brukligt som möjligt 

för studien. De två klasserna valdes strategiskt ut för att vara relevanta till studiens syfte 

och frågeställningar, vilket Bryman (2011) antyder är ett målinriktat urval. De två 

målinriktade kriterierna var att eleverna gick i fjärdeklass och att eleverna hade fått 

undervisning om ett additivt talsystem (helst det egyptiska) tidigare. Eftersom studien 

använder det egyptiska talsystemet till att stärka elevernas taluppfattning var det viktigt att 

eleverna hade fått undervisning om det tidigare. Studien lägger ingen större vikt på att 

förklara det egyptiska talsystemet utan fokuserar mer på att använda det. Kriteriet att 

eleverna skulle gå i årskurs fyra var för att tidigare forskning kring talsystem visar på att 

undervisning om och med talsystem ska göras i så tidig ålder som möjligt (Laski, et. al., 

2016; Geary, et. al., 2013; Göbel et. al, 2014). De har i sina studier dragit slutsatsen att 

undervisning i tidig ålder om tiobassystemet och andra talsystem har en positiv effekt på 

elevers matematiska förmågor. Det var därmed relevant att välja klasser som går i fyran 

eftersom de är de yngsta eleverna som går i mellanstadiet. 
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4.6 Forskningsetiska principer 

Studien följer de forskningsetiska principer som enligt Vetenskapsrådet (2002) består av 

fyra allmänna huvudkrav. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att de som deltar i 

studien känner till dess syfte och villkoren för deltagande. Deltagarna ska vara medvetna 

om att studien är frivillig och att det går att avbryta när som helst. Samtyckeskravet innebär 

att samtliga deltagare har lämnat samtycke om att delta i studien. Eftersom denna studie är 

med barn är det deras föräldrars samtycke som har samlats in för studien genom en 

samtyckesblankett. Deltagarna kan när som helst under studien välja att inte längre vara 

delaktiga och de behöver inte motivera beslutet, samt att det inte blir några konsekvenser 

av att de lämnar studien. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas identitet och de 

uppgifter de gör hålls helt anonyma, vilket innebär att det inte ska gå att identifiera 

deltagarna. Nyttjandekravet innebär att allt insamlat material endast används till 

forskningens ändamål och inte lämnas till kommersiellt bruk. Samtyckesblanketten 

innehöll information som baserades på de fyra allmänna huvudkraven. 

4.7 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Studien har en trovärdighet och tillförlitlighet eftersom en vedertagen vetenskaplig metod 

som är relevant för syftet i studien systematiskt har följts. Trovärdigheten och relevansen 

styrks även av att genomförandet beskrivs tydligt, samt att syftet och dess frågeställningar 

besvaras och diskuteras. Eftersom studien är av en kvalitativ karaktär försöker den inte 

visa hur det är generellt, utan den undersöker hur det kan vara. Analyserna anses vara så 

objektiva som möjligt, men resultatet innehåller oundvikligt en viss subjektivitet. 
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5. Resultat 

I följande kapitel redovisas studiens resultat utifrån syftet och frågeställningarna. 

Resultatet är indelat i tre övergripande delar; resultatet av eftertestet, kritiska aspekter för 

utveckling av taluppfattning genom undervisning med det egyptiska talsystemet samt 

variationsmönstren. 

5.1 Resultatet av eftertestet 

Tabell 2 visar elevernas resultat på eftertestet. Tabellen innehåller uppgifterna 1–3 och 5. 

Tabellen anger antalet elever som svarat rätt och hur stor andel av klassen/klasserna som 

svarat rätt. Resultaten på uppgift 4 redovisas inte i tabellen eftersom denna uppgift inte har 

ett rätt eller fel svar, utan undersöker elevernas uppfattning av tals storlek. 

Tabell 2 Resultat av eftertestet. 

Fråga Klass 1 Klass 1 % Klass 2 Klass 2 % Totalt Totalt % 

Antal 
Test 16 100% 16 100% 32 100% 

1A  16 100% 16 100% 32 100% 

1B 13 81.3% 13 81.3% 26 81.3% 

1C 15 93.8% 11 68.8% 26 81.3% 

2A 16 100% 13 81.3% 29 90.6% 

2B 14 87.5% 14 87.5% 28 87.5% 

2C 11 68.8% 7 43.8% 18 56.3% 

3 8 50% 7 43.8% 15 46.9% 

5A 15 93.8% 15 93.8% 30 93.8% 

5B 14 87.5% 13 81.3% 27 84.4% 

5C 16 100% 15 93.8% 31 96.9% 

5D 16 100% 14 87.5% 30 93.8% 

I uppgift 4 som testade elevernas uppfattning av vad som är ett stort tal fanns det precis 

som i förtestet en stor variation av svar. Svaren varierade ifrån 100 000 till 45 stycken nior. 

Det var även många som skrev en liggande åtta (oändligt) eller som svarade att det inte 

finns ett största tal. Ett exempel på ett sådant svar var ”ifall jag skriver ett tal finns det alltid 

ett störe tall. Så t.ex. 1000+1 =1001”. Antal elever som svarade att det inte finns ett största 

tal eller att det är oändligt var 20 stycken av 32. 
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Tabell 3 Jämförelse av för- och eftertest med båda klasserna. 

Fråga Förtest Eftertest %ändring 

Antal 
Test 31 32.  
1A 93.5% 100% 6,6 

1B 90.3% 81.3% -9 

1C 77.4% 81.3% 3,9 

2A 45.1% 90.6% 45,5 

2B 38.7% 87.5% 48,8 

2C 12.9% 56.3% 43,4 

3 12.9% 46.9% 34 

5A 74.2% 93.8% 19,6 

5B 64.5% 84.4% 19,9 

5C 83.9%   
5D 83.9%   

5E 54.8% 93.8% 39 

5Eb  96.9%  

Tabell 3 visar elevernas resultat i både för- och eftertest för att åskådliggöra förändringarna 

i elevernas resultat. Tabellen visar resultatet för båda klasserna och den procentuella 

förändringen mellan för- och eftertest. Uppgift 5D och 5C har ingen motsvarande uppgift 

på eftertestet eftersom de testade en aspekt som inte var kritisk för eleverna. Uppgift 5Eb 

syftar på en uppgift som testade samma sak som uppgift 5E eftersom den var kritisk för 

dessa elever. Uppgiften om tals storlek finns inte heller med i tabell 3 då den inte gick att 

svara rätt eller fel på. På förtestet var det fyra elever som svarade oändligt och på eftertestet 

var det 20 elever. Av de 20 eleverna som svarade oändligt, gick 15 av dem i klass 1 och 5 

av dem i klass 2. 

Uppgift 2 som är kopplad till den kritiska aspekten om platsvärde har en genomsnittlig 

ökning av andelen elever som svarat rätt med 45,9% (se tabell 3). Den kritiska aspekten 

om tals storlek har en ökning i uppgift 4 där andelen elever som svarat oändligt 

femdubblats. Uppgift 5 som berör det egyptiska talsystemet har en genomsnittlig ökning 

av andelen elever som svarat rätt med 26, 2% (se tabell 3). Andelen elever som svarade 

korrekt på uppgift 3 som testade elevernas förståelse för begreppet siffra ökade med 34% 

(se tabell 3). 
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5.2 Kritiska aspekter för utveckling av taluppfattning genom 

undervisning med det egyptiska talsystemet 

Genom analys av för- och eftertestet kommer följande avsnitt granska de kritiska 

aspekterna, för att avgöra om de är kritiska för att eleverna ska utveckla sin taluppfattning 

genom undervisning om det egyptiska talsystemet. I analysen granskas även om eleverna 

urskilt de kritiska aspekterna. 

5.2.1 Eleven kan urskilja att ordningen av symbolerna inte påverkar talets storlek i det egyptiska 

talsystemet. 

 

I förtestet var det uppgift 6 som utmanade elevernas förståelse kring avläsning av det 

egyptiska talsystemet. Uppgift 6B och 6E var konstruerade till att testa elevernas 

kunskaper kring hur ett additiv talsystem ska avläsas när symbolerna inte är i 

storleksordning. Eleverna hade problem med att både avläsa det egyptiska talsystemet när 

symbolerna inte var i storleksordning med största till vänster och när symbolerna var 

blandade helt fritt. Det vanligaste felsvaret var att de skrev ut vad varje siffra har för värde 

istället för att skriva ut talets värde (se figur 2). Denna typ av felsvar bidrog till att en kritisk 

aspekt blev att symbolernas ordning inte påverkar talets storlek i det egyptiska talsystemet. 

 

Figur 2. Felsvar på uppgift 6E (förtestet) 

 

På eftertestet var det uppgift 5 som testade elevernas förståelse kring hur det egyptiska 

talsystemet ska avläsas. Det var uppgift 5C och 5E som hade symbolerna blandade och 

därmed testade eleverna på den kritiska aspekten. Utifrån den progression som eleverna 

gjort på uppgift 5E och 5Eb, syns det att andelen elever som klarar att översätta de 

egyptiska talsystemets symboler oavsett dess ordning i talet har ökat med cirka 39%. 

Denna progression visar på att flera av eleverna har urskilt denna kritiska aspekt. 
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5.2.2 Eleven förstår vad som är en siffra och vad som är ett tal och kan urskilja skillnaden mellan 

dem 

 

I förtestet var det uppgift 3 och 4 som undersökte elevernas förståelse för begreppet siffra 

och uppgift 5 som prövade elevernas förståelse för begreppet tal. Uppgift 3 var utformad 

till att pröva elevernas förståelse för begreppet siffra och platsvärde. Andelen elever som 

klarade uppgift 3A-C varierade mellan 12,5–62,5% (se tabell 1). Eftersom en majoritet av 

eleverna hade problem med minst en av uppgifterna 3A-C är dess innehåll kritiskt för dessa 

två klasser.  

Uppgift 4 av förtestet testade elevernas kunskap om vårt egna talsystem. I uppgiften skulle 

eleverna skriva hur många symboler eller siffror det finns i vårt talsystem. Av 31 elever 

var det 4 stycken som visste hur många siffror det finns i vårt talsystem. Det var två felsvar 

som representerade mer än 70% av alla svar. De vanligaste svaren var att eleverna lämnade 

det tomt eller att de svarade 9. Samtliga elever som svarat att det finns 9 stycken siffror 

hade missat nollan. Dessa elever har en förståelse för vad som är en siffra men den är 

begränsad till siffrorna 1–9. När det vanligaste felsvaret är att eleven inte svarat alls tyder 

det på att eleven inte förstått frågan och därmed inte förstått vad som menas med begreppet 

siffra. Båda dessa felsvar bidrar till att förståelse för begreppet siffra är en kritisk aspekt 

för denna elevgrupp.  

Uppgift 5 i förtestet utmanade eleverna att skriva ett så stort tal som möjligt. Med en stor 

variation bland svaren var det bara 4 elever som svarade att ett tal kan vara oändligt stort. 

Denna spridning av svar visar på att eleverna behövde en större förståelse för begreppet tal 

och bidrar till att en kritisk aspekt för denna elevgrupp var förståelse för begreppet tal. 

Istället för att konstruera två kritiska aspekter, ett för begreppet siffra och ett för begreppet 

tal, valdes det istället att kombinera dem till en kritisk aspekt. Fokus ligger i att eleverna 

ska få en fördjupad förståelse för begreppen samt att urskilja skillnaden mellan dem. 

I eftertestet var det uppgifterna 2 och 3 som testade elevernas förståelse för begreppet siffra 

och uppgift 4 som prövade deras förståelse för tal. Utifrån den ökning av andel elever som 

svarat rätt på uppgifterna 2 och 3 med 45,9% respektive 34%, syns det att en stor andel av 

eleverna urskilt det kritiska om begreppet siffra. Antalet elever som svarat oändligt på 

frågan om största talet har gått ifrån 4 till 20 elever. Denna tydliga ökning visar på att 

många elever urskilt vad en siffra respektive ett tal är samt skillnaden mellan dem. 
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5.2.3 Eleven kan urskilja vad som är ett stort tal 

 

Uppgift 5 på förtestet utmanade eleverna till att skriva det största talet som finns. Det var 

av intresse att testa deras förståelse för stora tal eftersom Reys et al. (1995) påpekar att det 

är en viktig aspekt av taluppfattningen. På förtestet var variationen stor och som nämndes 

tidigare var det vara 4 elever som svarade att ett tal kan vara oändligt stort. Denna stora 

spridning av svar och att bara 4 av 31 elever hade kunskapen om att tal kan vara oändligt 

stora bidrog till att tals storlek blev en kritisk aspekt. Som det nämndes tidigare var det 20 

elever som på eftertestet svarade att det finns oändligt stora tal. Denna ökning från 4 till 

20 elever visar på att nästan hälften av eleverna urskilt vad som är ett stort tal. 

5.2.4 Eleven kan urskilja siffrans värde i ett tal 

 

På förtestet var det uppgift 2 och 3 som testade elevernas förståelse för platsvärde. Uppgift 

2 var konstruerad till att testa elevernas kunskaper i att avläsa tal skrivna med ord, för att 

de sedan ska skriva om dem till tal skrivna med siffror. Det var inte andelen elever som 

svarade fel som bidrog till att detta var en aspekt att arbeta vidare på, utan det var andelen 

svar som eleverna hade suddat och skrivit om (oavsett om de svarat rätt eller fel). Svaren 

visade på att eleverna kunde få fram rätt svar men att det inte var automatiserat och att 

eleverna inte direkt visste hur de skulle gå till väga. Eftersom det fanns en 

överrepresentation av svar med suddat och omskrivningar ansågs platsvärde vara en kritisk 

aspekt för eleverna. 

Uppgift 3 var som tidigare nämnts utformad till att pröva elevernas förståelse för platsvärde 

och begreppet siffra. Andelen elever som svarade korrekt varierade mellan 12,5% - 62,5% 

(se tabell 1). Den uppgift som bara 12,5% av eleverna svarade rätt på var 3C. Den 

vanligaste missuppfattningen som eleverna hade på uppgift 3C var att eleverna inte förstått 

att ett plastsvärde kan vara större än tusental. Misstaget som eleverna gjorde var att de 

skrev 35 tusental istället för 3 tiotusental och 5 tusental. Mängden elever som inte kunde 

urskilja att det finns tiotusental bidrog till att urskiljning av siffrans värde i ett tal är en 

kritisk aspekt för denna elevgrupp. 

I eftertestet var det uppgift 1 och 2 som prövade elevernas förståelse för platsvärde. 

Andelen elever som svarat korrekt på uppgift 1 skilde sig inte mycket i förhållande till 

svaren i förtestet utan som mest har resultatet ändrats med 9 % (se tabell 3). Däremot har 

mängden omskrivningar och suddade svar minskat rejält. Detta innebär inte nödvändigtvis 
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att fler elever fördjupat sin förståelse för platsvärde, men de elever som svarat rätt har varit 

mer säkra och inte behövt skriva om eller sudda. I uppgift 2 har andelen korrekta svar ökat 

med 45, 9 % (se tabell 3). På samtliga tre delar av uppgiften har andelen elever som svarat 

korrekt fördubblats och därmed har också en stor andel av eleverna urskilt den kritiska 

aspekten om att förstå siffrans värde i ett tal.  

5.2 Variationsmönstren 

I denna del granskas de tre variationsmönster som används i studien genom att de ställs 

emot resultatet av eftertestet. Analysen görs för att avgöra ifall variationsmönstren har gett 

eleverna möjlighet att urskilja de kritiska aspekterna. 

Det första variationsmönstret var en kontrast av begreppet siffra. Mönstret användes för att 

eleverna skulle få syn på vad som är en siffra. Efter att eleverna hade urskilt vad som är 

siffror, skulle eleverna använda samma bild till att urskilja vad som är tal. Detta mönster 

kontrasterar både begreppet siffra och tal. Det visar även eleverna skillnaden mellan siffra 

och tal, vilket är en del av den kritiska aspekten som mönstret ska belysa. Efter att eleverna 

hade samtalat om begreppet siffra och tal fick de använda den kunskap de urskilt ifrån 

mönstret till att svara på frågan ”Hur många olika tal finns det?”. Efter att eleverna kommit 

fram till att det finns oändligt många tal, ställdes frågan ”Hur stort är i sådana fall det 

största talet?”. Eleverna greppade då snabbt att om det finns oändligt många tal så är det 

största talet också oändligt stort. Denna diskussion som byggde vidare på mönstret om tal 

belyste den kritiska aspekten om stora tal.  

Som tidigare nämnts har andelen elever som svarat rätt på uppgifterna om begreppet siffra 

ökat med 34% respektive 45, 9% och antalet elever som visat en fördjupad förståelse för 

begreppet tal hade femdubblats. Antalet elever som urskilt att ett tal kan vara oändligt 

ökade från 4 i förtestet till 20 i eftertestet. Denna progression visar på att eleverna urskilt 

de kritiska aspekter som detta mönster skulle få eleverna att urskilja. Mönstret har därmed 

varit effektivt i denna elevgrupp när det kommer till att belysa tals storlek och begreppen 

siffra och tal. 

Det andra variationsmönstret var också en kontrast där eleverna skulle urskilja att 

ordningen av symboler i det egyptiska talsystemet inte påverkar talets värde. Mönstret 

använde fyra tal skrivna med det egyptiska talsystemet som var lika stora, men symbolerna 
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var skrivna i fyra olika kombinationer (se figur 3). Eleverna fick i uppgift att rangordna 

dem efter storlek och därmed fick de möjligheten att urskilja att alla fyra talen var lika 

stora. Som det tidigare nämnts har andelen elever som kan urskilja att symbolernas ordning 

inte påverkar talets storlek ökat med 26,2%. Därmed har detta variationsmönster lyckats 

belysa den kritiska aspekten så att flera elever kunnat urskilja den. 

 

Figur 3. De fyra tal som eleverna skulle rangordna. 

Det tredje variationsmönstret var en generalisering av hur platsvärdet i ett tal avläses. 

Eleverna fick först fyra tal i det egyptiska talsystemet som de skulle översätta och sedan 

skriva ut hur många det finns av varje symbol. Att skriva ut antalet symboler i det egyptiska 

är samma sak som att ta ut platsvärdet i det hindu-arabiska talsystemet eftersom 3 hundratal 

i det egyptiska är 3 symboler för hundra. Efter de egyptiska talen skulle eleverna ta ut varje 

siffras värde av fyra tal skrivna med det hindu-arabiska talsystemet. Mönstret blir att de 

gör samma sak i två olika talsystem och att användandet av det egyptiska talsystemet 

stärker elevernas förmåga att göra samma sak i det hindu-arabiska talsystemet. 

Generaliseringen skulle få eleverna att urskilja siffrans värde i ett tal. Som tidigare nämnts 

har eleverna gjort en stor progression när det kommer till platsvärde. På den uppgiften som 

testade platsvärde hade andelen elever som svarat rätt ökat med 45,9%. Denna progression 

visar att det tredje variationsmönstret lyckats att belysa den kritiska aspekten så att många 

av eleverna kunnat urskilja den. 
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5.3 Sammanfattning 

Fyra kritiska aspekter har urskilts för denna elevgrupp. De fyra aspekterna är: urskilja att 

ordningen av symbolerna inte påverkar talets storlek i det egyptiska talsystemet, urskilja 

vad som är en siffra och vad som är ett tal och skillnaden mellan dem, urskilja vad som är 

ett stort tal och slutligen urskilja siffrans värde i ett tal. Resultatet av eftertestet visar att en 

stor andel av eleverna urskilt de fyra kritiska aspekterna. De tre variationsmönster som 

använts har därmed varit effektiva i att belysa de kritiska aspekterna eftersom en stor andel 

av eleverna har urskilt en eller flera av de kritiska aspekterna. 
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6. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens metod och resultat. Till att börja med förs en diskussion 

om val av metod, samt studiens tillförlitlighet. Andra delen diskuterar studiens resultat och 

avslutningsvis presenteras slutsatser och förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

En kvalitativ metod valdes för att kunna identifiera hur undervisning effektivt kan utformas 

för att utveckla elevers taluppfattning med hjälp av det egyptiska talsystemet. Learning 

study valdes som metod eftersom den är kopplad till undervisning och elevers förståelse. 

Maunula och Magnusson (2011) uttrycker att huvudsyftet med en learning study är att 

elever ska lära sig bättre och att det sker genom att skapa bättre undervisning. Målet med 

studien var att identifiera vad som är kritiskt för eleverna att få syn på för att utveckla sin 

taluppfattning med hjälp av det egyptiska talsystemet. Learning study var därmed en 

relevant metod eftersom den använder sig av variationsteorin som fokuserar på vad som är 

kritiskt för att lärande ska ske. Björklund (2016) påpekar även att variationsteorin går att 

använda till att stärka elevers taluppfattning. En nackdel med att använda denna metod är 

att den i vanliga fall ska användas av flera personer och inte bara av en enskild individ. 

Detta har gjort att studien behövts begränsas och anpassas. 

Urvalet har haft en tydlig effekt på resultatet i denna studie. Det var en stor skillnad på 

klass 1 och 2, vilket synliggörs i resultatet. På uppgift 4 i eftertestet som undersökte 

elevernas förståelse för tals storlek var det 20 som svarade korrekt. Av de 20 var 15 stycken 

i klass 1 vilket innebär att det var tre gånger så många i den klassen som urskilt den kritiska 

aspekten. I klass 1 var eleverna mer muntligt aktiva under lektionen, och presterade bättre 

på samtliga uppgifter i eftertestet. Det tyder på att denna studie passade bättre in på en 

klass av den typen. För att få ett mer jämlikt resultat i båda klasser hade ett krav i urvalet 

behövt vara att klassrumsklimaten i klasserna skulle vara av samma karaktär. Samtidigt är 

det en styrka att resultaten varierade så starkt eftersom det visar på hur två olika typer av 

klasser fungerar i denna studie.  

Att använda det egyptiska talsystemet i denna studie passade bra eftersom båda klasserna 

arbetat med det talsystemet tidigare, vilket var en förutsättning för att kunna använda 

talsystemet och inte behöva lära dem det. En annan viktig anledning till att det egyptiska 

talsystemet valdes var att Zaslaysky (2001) anser att det egyptiska talsystemet är bra att 
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börja med. Problemet med att använda det egyptiska talsystemet i denna studien var att 

eleverna hade olika mycket förkunskaper eftersom vissa elever kom ihåg mer eller mindre 

än andra. Detta visade sig på förtestet och bidrog till att en av de kritiska aspekterna blev 

att urskilja att ordningen av symboler inte påverkar talets storlek i det egyptiska 

talsystemet.  

I denna studie presenteras resultatet av förtestet i metoddelen för att det ligger till grund 

för lektionsplaneringen. För- och eftertestet använde samma format och det kan ha haft en 

påverkan på resultatet. Eftertestet var en minskad variant på förtestet. Uppgifterna var 

likadana bortsett ifrån de med tal i sig där talen ändrades men uppgiften var samma. 

Däremot var uppgifterna om siffror i vårt talsystem och tals storlek identiska i för- och 

eftertest. De två uppgifterna hade en stor procentuell ökning i andelen elever som svarade 

rätt på dem i eftertestet jämfört med förtestet. En anledning till ökningen kan ha varit att 

eleverna visste vad som var viktigt i lektionen, eftersom de gjort uppgifter om det i 

förtestet. En annan anledning till att ökningen var så stor, kan ha varit att eleverna kände 

igen uppgifterna och att de därmed blev enklare för dem. Det som talar emot det är att 

eleverna aldrig fick tillbaka sina förtest eller en genomgång av resultaten av förtestet, vilket 

skulle innebära att även om eleverna kommer ihåg frågan ifrån förtestet, vet de inte om de 

svarade rätt på förtestet om de inte lärt sig det på lektionen. 

För att stärka studiens trovärdighet har de forskningsetiska reglerna som gäller för studier 

med barn följts. Detta innebär att eleverna och deras vårdnadshavare har varit 

välinformerade och att det har varit tydligt att studien är frivillig, vilket innebär att eleverna 

när som helst kan välja att avbryta. En styrka i studien är att den är nära kopplad till tidigare 

forskning och välprövade teorier och metoder. Trovärdigheten stärks även av att författaren 

tidigare har skrivit ett arbete om undervisning om talsystem. Studiens validitet stärks av 

att variationsmönstren är centrala i lektionen, eftersom de används till att hjälpa eleverna 

att få syn på de kritiska aspekterna. Reliabiliteten styrks av att båda klasserna haft en 

ökning i resultatet, men studien är dock inte generaliseringsbar eftersom det är en sådan 

liten elevgrupp. 

Jag gick in i studien med en förutfattad mening över att eleverna kommer att utveckla sin 

taluppfattning, eftersom jag skrivit ett tidigare arbete om undervisning i talsystem. 

Resultatet av den studien antydde att historiska talsystem är ett effektivt sätt att stärka 

elevers förståelse för det hindu-arabiska talsystemet (Petterson & Sidenvik, 2018). Den 
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förväntan kan ha gjort att jag missat vissa kritiska aspekter, eftersom jag fokuserat på 

taluppfattning och talsystem. En aspekt som inte tagits hänsyn till är hur elever löser 

uppgifterna, vilket skulle kunna vara en kritisk aspekt för lärandeobjektet. 

Om studien hade varit mer omfattande, hade det funnits plats för fler lektioner och fler 

cykler i learning studien. Detta i sin tur hade givit möjlighet att testa fler variationsmönster 

och möjlighet att hitta fler kritiska aspekter. Eftersom det bara har testats tre olika 

variationsmönster är det svårt att motivera deras effektivitet. I denna studie har samtliga 

variationsmönster visat på en progression mellan för- och eftertest men det finns inget att 

jämföra med. 

6.2 Resultatdiskussion 

I denna del diskuteras resultatet och studiens forskningsfrågor besvaras. Slutligen 

resoneras kring hur fortsatt forskning skulle kunna utformas. 

I resultatet synliggörs att det har skett en tydlig förbättring av elevernas resultat mellan för- 

och eftertest. Den tydliga progressionen i resultatet visar på att studien har lyckats att stärka 

elevernas taluppfattning. Elevernas progression uppkom för att de tre variationsmönstren 

kunde belysa de fyra aspekter som varit kritiska för eleverna. Det första variationsmönstret 

behandlade begreppen siffra och tal. I mönstret ingick att eleverna skulle fundera på tals 

storlek, vilket eleverna lyckades med tack vare att de fått syn på skillnaderna mellan tal 

och siffra. Detta går i linje med vad Reys et al. (1995) menar är en central del i 

taluppfattningen. Mönstret belyste de kritiska aspekterna av begreppet siffra och tal, samt 

tals storlek. Resultatet visar på att många elever har urskilt dessa kritiska aspekter och att 

variationsmönstret därmed har lyckats att belysa det som det var konstruerat att göra.  

Det andra variationsmönstret skulle genom generalisering belysa den kritiska aspekten om 

att siffrornas ordning i ett tal med egyptiska tecken inte påverkar dess storlek. Detta 

överensstämmer med vad Nataraj & Thomas (2007) framhåller, då de poängterar vikten 

av att använda andra talsystem än vårt eget för att elevernas förståelse för platsvärde och 

positionssystem ska stärkas. Det var därmed viktigt att eleverna kunde behärska det 

egyptiska talsystemet. Det andra variationsmönstret åskådliggjorde att samma tal kunde 

skrivas på flera olika sätt. Marton et al. (2004) påpekar att generalisering använder mönster 

för att eleven ska kunna urskilja att en aspekt kan variera i sitt utseende. Därmed passade 
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generalisering för att variera samma tal på fyra olika sätt. Resultatet påvisar att en stor 

andel av eleverna har urskilt den kritiska aspekt som mönstret skulle belysa. Mönstret kan 

till följd därav anses som användbart till att belysa den kritiska aspekten om symbolernas 

ordning. 

Det tredje och sista variationsmönstret belyste den kritiska aspekten om att urskilja siffrans 

värde i ett tal. Reys et al. (1995) och Nataraj & Thomas (2007) betonar vikten av att förstå 

platsvärde för att ha en god taluppfattning. Det tredje variationsmönstret generaliserar 

siffrans värde i ett tal över två talsystem (hindu-arabiska och egyptiska). Eleverna tog ut 

siffrans värde i två olika talsystem och resultatet visar på att det stärkt elevernas förståelse 

för platsvärde. Resultatet antyder att eleverna gjort en stor progression då nästan hälften 

av eleverna gjort en förbättring i de uppgifter som berör platsvärde. I enlighet med 

Zaslayskys studie (2001) stärks elevers förståelse för platsvärde genom att arbeta med 

historiska talsystem. Det tredje variationsmönstret kan i och med det ses som ett effektivt 

mönster till att belysa platsvärde.  

Resultatet synliggör att det varit en tydlig skillnad mellan de två klassernas resultat. Klass 

1 presterade bättre på samtliga uppgifter i eftertestet. Reys et al. (1995) framhåller att en 

elev med god taluppfattning har en förväntan och ser tal som meningsfulla, arbetar mer 

flexibelt och prövar andra metoder om de räknat fel. Resultatet påvisar att eleverna i klass 

1 var mer engagerade och motiverade. De eleverna var närmare det som Reys et al. (1995) 

beskriver som en elev med god taluppfattning. Det skulle innebära att klass 1 hade en 

starkare taluppfattning innan studien och därmed hade lättare för lektionen och eftertestet. 

Det som motsäger detta är att klass 1 presterade sämre än klass 2 i 12 av 20 uppgifter i 

förtestet. Skillnaden kan därmed också bero på att lektionen gynnar elever som är mer 

aktiva och motiverade. Detta resonemang skulle kunna bekräftas av Reys et al. (1995) som 

poängterar vikten av att det finns en lust att använda den förståelse och kunskap som eleven 

har om matematik. 

I kursplanens centrala innehåll finns historiska talsystem med i alla tre nivåer (Skolverket, 

2018). Resultatet av denna studie stödjer användandet av historiska talsystem i kursplanen. 

De går att använda som ett verktyg för att stärka elevers taluppfattning och förståelse för 

det hindu-arabiska talsystemet. Som tidigare nämnts har denna studie uppskattats av 

eleverna och de har varit motiverade och positiva till att använda det egyptiska talsystemet. 

Den yrkesverksamma läraren borde se historiska talsystem som ett bra verktyg att använda 
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till att utveckla elevernas taluppfattning och göra undervisningen mer lustfylld för 

eleverna. Det finns flera historiska talsystem att använda men som Zaslaysky (2001) 

påpekar är det egyptiska ett bra talsystem att börja med. 

6.3 Slutsatser 

Studien har lyckats att stärka elevernas taluppfattning genom att hjälpa eleverna att urskilja 

de fyra kritiska aspekterna; eleven kan urskilja att ordningen av symbolerna inte påverkar 

talets storlek i det egyptiska talsystemet, eleven förstår vad som är en siffra och vad som 

är ett tal och kan urskilja skillnaden mellan dem, eleven kan urskilja vad som är ett stort 

tal och eleven kan urskilja siffrans värde i ett tal.  De tre variationsmönstren har lyckats 

belysa de kritiska aspekterna så att eleverna kunde urskilja dem. Den yrkesverksamma 

läraren borde se historiska talsystem som ett bra verktyg att använda till att utveckla 

elevernas taluppfattning. 

6.4 Fortsatt forskning 

En fortsättning på denna studie skulle kunna vara att göra om learning studien i en annan 

elevgrupp. Eftersom olika aspekter är kritiska för olika elevgrupper skulle det vara 

intressant att undersöka ifall en annan elevgrupp skulle ha samma svårigheter, eller om det 

skulle vara en stor skillnad. En fortsatt studie skulle även kunna testa samma 

variationsmönster för att undersöka ifall de fungerar i samma utsträckning i en annan 

elevgrupp. Ifall samma aspekter är kritiska och samma mönster fungerar till att belysa 

aspekterna skulle det höja denna studiens reliabilitet. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Förtest 

Förtest Talsystem 

1. Skriv dessa tal med bokstäver.  

a) 7 905  

 

b) 105 

 

c) 25 012 

 

2. Skriv med siffror.  

a) tvåtusentrehundranio  

b) femhundratjugoett 

c) trettiofemtusensjuhundraett 

 

3. Vilket värde har varje enskild siffra? (ental, tiotal, hundratal osv) 

a) 608 

b) 6 003  

c) 35 005   

 

4. Hur många symboler eller siffror har vi i vårt talsystem?  

 



 
 

 

5. Vilket är det största talet du kan? 

 

 

Det egyptiska talsystemet 

 

 

1. Skriv om följande tal till vårt egna talsystem. 

a.  
1.  

2.  

b.  

 

c.  
3.  

4.  

d.  
5.  

6.  

e.  
7.  

8.  

2. Skriv om följande tal till det egyptiska talsystemet 

9.  

a) 134 

10.  

11.  

b) 401  



 
 

12.  

13.  

c) 2320 

14.  

15.  

d) 999 

 

Bilaga 2: Eftertest 

Eftertest Talsystem 

 

1. Skriv med siffror.  

a) tvåhundrafem 

b) tretusenetthundrafemton 

c) trettiofemtusensjuhundraett 

 

2. Vilket värde har varje enskild siffra? (ental, tiotal, hundratal, 

tusental, tiotusental) 

a) 305 

b) 9037 

c) 57 240   

 

3. Hur många siffror har vi i vårt talsystem?  

 

 



 
 

4. Vilket är det största talet du kan? 

 

 

 

 

5. Skriv om följande tal till vårt talsystem. 

a.  
16.  

17.  

b.  
18.  

19.  

c.  
20.  

21.  

d.  

 

 


