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Syftet med studien är att bilda kunskap om 

vilka möjligheter elever ges att förstå 

positionssystemet i årskurs 1. Studien vilar på 

en variationsteoretisk ansats där 

variationsmönster och kritiska aspekter är 

centrala begrepp. Innebörden med 

variationsmönster är att eleverna ska få syn på 

kritiska aspekter inom ett lärandeobjekt 

(positionssystemet) genom en variation.  De 

två metoder som användes i studien var 

observation där variationsmönster 

synliggjordes, samt intervjuer med fyra elever 

där kritiska aspekter gick att urskilja. I 

resultatet framgår det att eleverna möter ett 

varierat antal variationsmönster till tre kritiska 

aspekter under den observerade lektionen. 

Utifrån elevernas beskrivningar av 

positionssystemet gick det att urskilja samma 

tre kritiska aspekter som behandlades under 

lektionen, dock med varierad förståelse hos de 

intervjuade eleverna.  

The aim of the study is to create knowledge 

about different opportunities first grade 

students (7) are given to understand and 

learn about the position system. The 

variation theory is the theoretical basis of the 

study on which patterns of variation and 

critical aspects are central concepts. The 

meaning of patterns of variation is for the 

students to catch sight of the critical aspects 

with in a learning object (the position 

system) through a variety.   The two 

methods used in the study were observation 

where patterns of variation were visualized, 

as well as interviews with four students 

where critical aspects could be discerned. 

The results show that the students 

encountered different patterns of variation to 

each critical aspect during the observation. 

Based on the students' descriptions about 

place value it is possible to distinguish three 

critical aspects, however with varied 

understanding among the interviewed 

students.  
 

Sökord: Positionssystemet, platsvärde, variationsteorin, kritiska aspekter, variationsmönster 

Keywords: Position system, place value, variation theory, critical aspect, patterns of variation 
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1 Inledning 

Valet av positionssystemet som ämnesinnehåll tar sin utgångspunkt i Trends in 

International Mathematics and Science Study [TIMSS] (Skolverket, 2012). 

Undersökningen visar att svenska elever presterar sämre i ämnet matematik än tidigare. 

Sammanställningen gjord i TIMSS 2011 visar att begreppet platsvärde, som är förknippat 

med vårt positionssystem, är centralt för elevers förståelse av talbegrepp. Svenska elever 

visar kontinuerligt försämrade kunskaper kring begreppet platsvärde (Skolverket, 2012). 

Även Grevholm (2012) framhåller att elever i större utsträckning än tidigare har 

försämrade kunskaper kring siffrors platsvärden vid beräkningar i standardalgoritmer. 

Elever saknar ofta kunskaper om hur och varför en siffra får sitt värde i ett tal, vilket 

påverkar den framtida matematikinlärningen negativt (a.a, 2012).  

Under tidigare verksamhetsförlagd utbildning har tester, baserade på McIntoshs 

diagnosmaterial (2008) gjorts för att undersöka elevers taluppfattning. De elever som 

presterade sämre, visade sig ha problem med frågor som behandlade positionssystemet. 

Erfarenheter från tester kring elevers taluppfattning och det som TIMSS (2012) och 

Grevholm (2012) beskriver, har väckt frågan om vilka möjligheter till lärande av 

positionssystemet som kan finnas. Försämrade matematikkunskaper hos svenska elever 

kan bero på de didaktiska metoder som läraren använder sig av i klassrummet 

(Skolverket, 2012). Jag har därför valt att göra en kvalitativ studie kring elevers 

möjlighetet att förstå positionssystemet, där jag vill undersöka vilka aspekter elever kan 

urskilja under en given lektion för att förstå positionssystemet.  

Följande arbete börjar med en beskrivning av studiens syfte och frågeställningar (Kap. 

2). I bakgrunden beskrivs bland annat positionssystemet och dess beskrivning i 

nuvarande styrdokument, samt en beskrivning av den vetenskapliga teori som arbetet 

grundar sig på (Kap. 3). Vidare redogörs för hur insamlingen av material har utförts och 

behandlats (Kap. 4). I resultatdelen presenteras vilka variationsmönster eleverna möter i 

undervisningen, samt vilka kritiska aspekter som går att urskilja i elevernas beskrivningar 

av positionssystemet (Kap. 5). Med utgångspunkt i de resultat som presenteras i Kap. 5 

följer en diskussion av hur det insamlande materialet analyserats och en diskussion av 

resultatet som framkom utifrån analysen (Kap. 6). Arbetet avslutas med förslag om vad 

vidare eventuell forskning skulle kunna innehålla.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att bilda kunskap om vilka möjligheter elever ges att förstå 

positionssystemet i årskurs 1. Syftet kommer att uppnås med hjälp av följande 

frågeställningar:  

 Vilka variationsmönster möter elever i årskurs 1 i undervisning om 

positionssystemet? 

 Vilka kritiska aspekter går att urskilja i elevers beskrivningar av 

positionssystemet?  
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3 Bakgrund 

I undervisningen i matematik i årskurs 1-3 undervisar lärare om positionssystemet i form 

av siffrors platsvärden i tal. Begreppet platsvärde har en nära koppling till 

positionssystemet och kommer i följande arbete att användas synonymt med begreppet 

positionssystem. Bakgrunden inleds med en kort redogörelse av historien om 

positionssystemet och de talsystem vi använder oss av idag. Därefter följer en 

redogörelse av olika utvecklingsfaser i förståelsen för positionssystemet och en 

beskrivning av olika laborativa arbetssätt som kan gynna förståelsen, samt en beskrivning 

av positionssystemets innebörd i nuvarande styrdokument. Avslutningsvis redogörs 

arbetets teoretiska utgångspunkt i form av variationsteorin.   

3.1 Positionssystemet 

Positionssystemet vi använder oss av bygger på basen tio. Grundidén är att siffrans 

position i ett tal avgör dess värde (Unenge, Sandahl & Wyndhamn, 1994). Talsystemet är 

uppbyggt av tio symboler, siffrorna 0 – 9. Siffrorna 1-9 kan kombineras på olika sätt för 

att på så sätt kunna skapa tal i oändliga storlekar. Nollan fungerar som platshållare 

(Malmer, 1999). Talsorterna har olika värden i ett tal beroende på platsen i ordningen, 

exempelvis ental, tiotal och hundratal.  

Det hindu-arabiska talsystem som används idag, där symbolernas position bestämmer 

dess värde, härstammar från det forntida Egypten och romarriket (Heiberg Solem, 

Reikerås & Kristi 2004). Under 1200-talet skedde övergången från att använda sig av 

romerska siffror vid beräkningar till det decimala positionssystem vi använder oss av 

idag. Det var dock först med boktryckarkonsten under 1400-talet som talsystemet på 

allvar spreds ut i Europa (Grevholm, 2012). Det som skiljer vårt nuvarande hindu-

arabiska talsystem från både inkaindianernas talsystem och användningen av romerska 

siffror är att det hindu-arabiska talsystemet har en symbol för siffran 0. Inkaindianerna 

representerade platsen för 0 enkelt genom att låta platsen på snöret vara tom, vilket dock 

blev problematiskt när beräkningar skulle utföras (Heiberg Solem, Reikerås & Kristi 

2004). 

I Europa använde människor de romerska siffrorna när de utförde exempelvis 

beräkningar vid handel. Det hindu-arabiska talsystemet infördes i västvärlden under 

medeltiden. Samhället var emellertid mycket konservativt då det kom till användningen 

av det så kallade ”arabiska” talsystemet då det ansågs av kyrkan vara ”de icke troende 

muslimernas” talsystem. Även handelsmän ställde sig skeptiska till det nya talsystemet 
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som erövrade Europa då de ansåg att risken för förfalskning av pengar var stor. De ansåg 

att de nya talen var lättare att ändra än de romerska siffrorna då en extra nolla 

tiodubblade talets värde (Heiberg Solem, Reikerås & Kristi, 2004).  

3.2 Utvecklingsfaser i förståelsen om positionssystemet 

Vid granskning av tidigare forskning av elevers möjligheter att förstå positionssystemet 

har fyra olika utvecklingsfaser framkommit som elever bör uppleva för att nå förståelse 

för siffrors platsvärde i tal och förståelse för positionssystemets uppbyggnad (Ross, 

2002).  

 Additiv egendom: Eleven förstår att exempelvis femton katter kan skrivas med 

talet 15. Eleven behöver alltså inte måla femton katter utan vet att talet 15 

beskriver objekten kvantitativt. Eleven förstår också att siffrors och tals namn i 

verbal form kan representeras i skriftlig form.   

 Positionens värde: Eleven förstår att siffrans värde beror på vilken position siffran 

har. Eleven förstår exempelvis att 1:an i talet 15 betyder ett tiotal, och att 5:an 

betyder fem ental.  

 Basen tio: Eleven förstår att platsvärdet i ett tal ökar genom positionen x tio i ett 

led från höger till vänster. Entalen multipliceras alltså med 10 för att sedan flyttas 

till tiotalspositionen.  

 Talens egenskaper: Eleven förstår att talet 15 kan delas upp i ett tiotal och fem 

ental, men kan också se att femton är lika med femton ental. Eleven förstår också 

att exempelvis talet 23 kan delas upp i ett tiotal och tretton ental.  

Enligt Ross (2002) bör eleverna genomgå de fyra utvecklingsfaserna parallellt med 

varandra för att utveckla sin förståelse för siffrors platsvärde i tal.  

3.3 Lärarens roll i undervisningen om siffrors platsvärden i tal 

Lärarens ämnesteoretiska kunskaper utgör en betydelsefull roll för att undervisningen ska 

kunna tillgodose elevernas behov och att eleverna genom undervisningen ska uppnå 

kunskapskraven i slutet av grundskolan. Lärarens ämnesteoretiska kunskaper måste dock 

kompletteras med en förståelse för vilka uppfattningar och svårigheter som kan uppstå 

vid elevernas inlärning (Hilling-Drath, 2007). Lärarens medvetenhet av vilka 

uppfattningar och svårigheter som kan uppstå är av största relevans vid undervisningen 
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av siffrors platsvärden. Utifrån det ska läraren utforma en undervisning som hjälper 

eleverna att förbigå missförstånden och på samma gång utveckla olika verktyg att 

använda om missförstånd, trots det förebyggande arbetet skulle uppstå (Papadopoulos, 

2013). Om läraren upptäcker ett eventuellt missförstånd hos en elev är det lärarens 

uppgift att åtgärda missförståndet. I ett första steg bör läraren reflektera över sin egen 

undervisning och analysera vilket område, som måste fokuseras mer på för att i ett andra 

steg genomföra undervisningen (Ross, 1989).  

3.4 Laborativt material i undervisning om positionssystemet 

I undervisningen om positionssystemet kan lärare använda sig av laborativt material. 

Enligt Szendrei (1996) kan det laborativa materialet delas in i två olika kategorier, 

pedagogiska material respektive vardagliga föremål, vilket även Uttal, Scudder & 

DeLoache (1997) framhåller. 

– Pedagogiska material: Specifika material som är framtagna för att användas i 

matematikundervisningen, exempelvis tiobasmaterial i form av entalskuber, tiotalsstavar 

och hundratalsplattor. Även användning av digital teknik, exempelvis datorer och iPad 

räknas som ett pedagogiskt material (Burris, 2013).   

– Vardagliga föremål: Material som används i vardagen eller finns i naturen, vilka är 

bekanta för elever. Exempel på vardagliga föremål är pengar, bönor, kottar och 

tändstickor.  

Szendrie (1996) beskriver en fördel med att använda vardagliga föremål i 

undervisningen. Hon menar att elever oftast är bekanta med de vardagliga föremålen, 

vilket medför att det tar mindre tid för eleverna att använda föremålen på ett korrekt sätt. 

De för eleverna redan kända föremålen ger möjlighet för dem att utveckla både ett 

vetenskapligt och ett praktiskt kunnande. Uttal, Scudder & DeLoache (1997) hävdar å 

andra sidan att vardagliga föremål i undervisningen kan vara en nackdel då elever kan bli 

distraherade. De menar att en tilltalande leksak kan distrahera elever och hindra dem från 

att uppfatta den matematiska tanken i aktiviteten.  

Uttal, Scudder & DeLoache (1997) beskriver att det pedagogiska material som kan 

används i undervisningen, är framtaget för att eleverna ska få syn på specifika 

matematiska principer och begrepp. Författarna hävdar att vardagliga föremål i viss 

utsträckning inte är fullt tillräckliga för att synliggöra matematiska principer och 

begrepp, utan pedagogiska material är att föredra. Szendrie (1996) hävdar å andra sidan 
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en nackdel med att använda pedagogiskt material. Det är att materialet visar tillverkarens 

uppfattning av en matematisk princip. Tillverkarens uppfattning stämmer kanske inte 

alltid överrens med lärarens uppfattning och den kunskap läraren vill förmedla till 

eleverna (Szendrie, 1996). Målet med laborativa material, både vardagliga föremål och 

pedagogiskt framtagna material, är att hjälpa elever utveckla sin förståelse för abstrakta 

begrepp och de skrivna symboler som används för att representera dem (Uttal et al., 

1997).  

Inom kategorin pedagogiskt framtaget material ingår även de program som är utvecklade 

inom teknikens värld, i exempelvis datorer och iPad (Burris, 2013). Även Skolverket 

(2011a) beskriver betydelsen av att använda digital teknik och vilka möjligheter elever 

ges att lära inom matematik.  Digital teknik i form av exempelvis datorer och iPad med 

didaktisk programvara erbjuder nya möjligheter att tillämpa matematik och att 

experimentera med matematik. Genom att eleverna möter användningen av digital teknik 

redan i grundskolan läggs en grund för deras vidare lärande.  

Burris (2013) betonar att det är viktigt att läraren reflekterar över vilket laborativt 

material som används i undervisningen, och på vilket sätt det kan vara till hjälp för att 

utveckla elevernas förståelse. I användningen av det laborativa materialet kan det vara 

svårt för eleverna att förstå sambandet mellan den matematiska idén och hur det 

laborativa materialet kan vara till hjälp för att utveckla elevers matematiklärande. Det är 

inte det laborativa materialet i sig som ger förståelse hos eleverna, utan förståelsen kan 

utvecklas med hjälp av hur det laborativa materialet används (Burris, 2013). 

3.5 Styrdokument 

All undervisning som sker inom skolan i Sverige skall bedrivas utefter läroplanen för 

grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr-11) (Skolverket, 2011b). [Lgr-

11] innehåller kursplanen för matematik, vilket ligger till grund för 

matematikundervisning. Studien behandlar positionssystemet, vilket nämns i 

kunskapsområdet Taluppfattning och tals användning under centralt innehåll 

(Skolverket, 2011b). Taluppfattning innebär att eleven har förståelse för tals betydelse, 

relationer och storlek. En utvecklad taluppfattning är grundläggande för att kunna 

utveckla kunskaper i matematik.  

I centralt innehåll för årskurs 1-3  är det beskrivet att elever ska få möjlighet att förstå 

innebörden av naturliga tal och deras egenskaper, samt hur talen kan delas upp och hur 
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de kan användas för att ange antal vilket är en förutsättning för att förstå 

positionssystemet (Skolverket, 2011b). Vidare ska eleverna förstå hur positionssystemet 

kan användas för att beskriva naturliga tal. För att eleverna ska kunna utveckla förståelse 

för positionssystemet krävs att de förstår att en siffras värde är beroende av vilken plats 

den har i det skrivna talet. I förlängningen innebär detta en insikt om att man kan skriva 

hur stora och små tal som helst med siffersymboler. (Skolverket, 2011a).  

I [Lgr-11] finns även en tydlig progressionstanke där det i centralt innehåll för 

årskurserna 4-6 står att eleverna ska utveckla en förståelse för positionssystemet för tal i 

decimalform (Skolverket, 2011b).  

3.6 Variationsteorin 

Utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv sker lärande med hjälp av att urskilja nya 

aspekter inom ett lärande, vilka kallas för kritiska aspekter.  

Variationsteorin är inte ett redskap som kan används vid ett generellt lärande, utan 

används vid lärande inom ett specifikt innehåll, ett så kallat lärandeobjekt. Inom 

lärandeobjektet måste lärare ta reda på vilka kritiska aspekter elever kan urskilja 

respektive inte kan urskilja, och sedan utsätta eleverna för den specifika aspekten. 

Aspekterna måste varieras mot någonting som är konstant vilket leder till att eleverna får 

syn på det som varieras och ett variationsmönster uppstår (Magnusson & Maunula, 

2011). Marton och Booth (2000) framhåller att förståelsen för ett lärandeobjekt inte kan 

förstås genom att utskilja likheter, utan eleverna måste istället urskilja olikheterna inom 

ett lärandeobjekt. Kopplat till positionssystemet kan inte läraren enbart undervisa om 

positionssystemet på olika sätt, utan hen måste ge eleverna en chans att se vad 

positionssystemet är genom att ge dem en kontrast till vad det inte är. Alltså för att kunna 

se vad något är måste man också se aspekter på vad något inte är, exempelvis skulle vi 

inte kunna veta att det finns olika färger om det bara fanns en färg. 

 

Första steget i undervisning med ett variationsteoretiskt perspektiv är att läraren utsätter 

eleverna för lärandeobjektet i sin helhet utan att undervisa om de olika aspekterna inom 

lärandeobjektet. Man kan inte bara studera enstaka aspekter av en företeelse innan man 

har en idé om vilken helhet de är aspekter av. Lärande innebär att skapa sig en bild av en 

värld av objekt, företeelser och händelser. En lärprocess bör inledas med att eleven får 

möta lärandeobjektet, positionssystemet som en odelbar helhet. Det benämns som en 
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1. Fusion 

2.Konstrast 

3.Generalisering 

4. Fusion 

 

fusion och syftet är att eleven ska möta de problem eller frågeställningar som de därefter 

ska arbeta med (Marton & Booth, 2000). 

Genom att undervisa om positionssystemet i form av att visa vad det inte är, sker en 

kontrast i undervisningen. Det väsentliga i mönstret kontrast är att det sker samtidigt som 

man visar vad någonting är, i detta fall positionssystemet och en samtidighet uppstår. 

Ytterligare steg i att urskilja de kritiska aspekterna är att eleverna utsätts för en aspekt 

inom lärandeobjektet som är konstant medan en annan aspekt varieras. Ett exempel 

kopplat till positionssystemet är att undervisa om platsvärde i ett tal, vilket innehåller 

tiotal och ental genom att låta entalet vara konstant, medan tiotalet varieras. En 

jämförelse för att skilja det som är kritiskt ifrån det som inte är kritiskt kallas inom 

variationsteorin för generalisering (Marton & Booth, 2000).  Eleverna kan efter att ha 

blivit undervisade med hjälp av kontrast och generalisering utsättas för variationsteorins 

första och sista steg, fusion. Fusion är förutom det första steget också det steg där alla 

aspekter inom ett lärandeobjekt varieras och ställs mot varandra samtidigt, exempelvis att 

alla platsvärden i ett tal varieras som en helhet. Fusion kan hända först om eleverna har 

urskilt de olika aspekterna inom ett tal, exempelvis 1:ans, 4:ans och 3:ans betydelse i 

talet 143 innan de alla kan variera samtidigt i en helhet, till exempelvis talet 314 (Marton 

& Booth, 2000).  

En undervisningscykel enligt variationsteorin gjord av mig visas i figur 1. 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figur 1. Visar en undervisningscykel enligt variationsteorin. 
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4 Metod  

Syftet med studien är att bilda kunskap om vilka möjligheter elever ges att förstå 

positionssystemet i årskurs 1. Studien är en kvalitativ studie som bygger på observation 

och intervjuer, samtidigt som deltagarna löser en uppgift. Intervjuer gjordes för att ge 

ytterligare material till resultatet och till analysen av uppgifterna.  

4.1 Urval 

Undersökningen ägde rum på en grundskola för årskurserna F- 6 i södra Sverige med 

cirka 300 elever. Skolan är placerad i ett område med familjer med varierade 

socioekonomiska bakgrunder, vilket gav möjlighet att intervjua elever med olika 

förutsättningar. Inför studien valdes fyra elever i samråd med undervisande lärare ut till 

intervjuerna. Urvalet av eleverna gjordes delvis slumpmässigt ur ett stratifierat 

urvalsperspektiv, alltså att forskaren hade tillsammans med läraren grupperat alla elever i 

fyra nivåer utefter deras kunskaper inom matematik för att sedan slumpmässigt välja en 

elev från varje grupp till intervjuerna (Bryman, 2008). Detta urval gjordes för att få en 

variation av svar vid intervjutillfällena för att kunna skapa ett bredare underlag för att nå 

studiens syfte.  

Urvalet av observation i årskurs 1 gjordes för att få en uppfattning av hur elever resonerar 

kring positionssystemet i ett tidigt skede i sin matematikutveckling. Under observationen 

observerades alla elever i klassen och inte bara de elever som senare medverkade i 

intervjun. Jag ville ha ett brett material av elevsvar under lektionen och valde därför att 

observera alla elever utefter ett fokuserat urval. Ett fokuserat urval vid 

observationstillfället passade vid denna typ av studie då ett visst antal kriterier bestående 

av antagna kritiska aspekter granskades under ett kort observationstillfälle på 50 minuter 

(Bryman, 2008).      

4.2 Semistrukturerad intervju 

Inför studien valdes två lämpliga metoder ut för att adekvat ge material att analysera för 

att nå syftet med studien. En av de två metoderna var semistrukturerade intervjuer. Syftet 

med metoden var att nå elevers tankar och uppfattningar av positionssystemet i form av 

ett test, men samtidigt också med muntlig kompensation för att nå ett bredare material i 

form av intervjuer. En semistrukturerad intervju är användbar då ett specifikt tema 

berörs, i detta fall positionssystemet, där jag har möjlighet att ha förbestämda frågor som 

jag anser ger ett bra material att analysera för att nå syftet med studien men samtidigt ges 

även frihet för deltagaren att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman, 2008). Eleverna 
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utförde testet (se bilaga 1) som var utformat för att pröva deras kunskaper om 

positionssystemet och gav en uppfattning av vilka kritiska aspekter eleverna hade urskilt 

under lektionen samtidigt som följdfrågor ställdes (se bilaga 2). Frågorna var noggrant 

förbestämda för att passa in vid respektive problemuppgift, men gav samtidigt utrymme 

för eleven att formulera ytterligare information som hen ansåg vara relevant till 

uppgiften. Samma frågor ställdes vid testet kombinerat med intervjun för att nå ett 

likvärdigt resultat från respektive deltagare för att på så sätt ge ett mer tillförlitligt 

resultat. För att nå en likvärdig intervju för alla deltagare har jag i förväg utfärdat ett 

intervjuschema för att ha tydliga ramar att förhålla sig till vid varje intervjutillfälle. 

Intervjuschemat var utformat med tre huvudfrågor till respektive uppgift i testet och 

utrymme fanns i intervjuschemat för eventuella följdfrågor till deltagarnas svar. För att få 

tillåtelse att använda mig av ljudinspelning vid intervjuerna med de fyra eleverna 

kostaktades vårdnadshavarna via telefon till respektive elev innan intervjuerna ägde rum 

och ett muntligt medgivande gavs. Inspelning av svaren vid intervjuerna gjordes då 

materialet behövdes till transkribering och analys för att kunna nå syftet med studien 

(Bryman, 2008).  

4.3 Observation 

Inför studien valdes observation ut som ytterligare en metod för att nå syftet med studien. 

Jag var en fullständig observatör, även kallat en icke deltagande observatör, vilket 

innebär att jag endast observerade lektionen utan att interagera med eleverna och läraren 

för att på så sätt inte påverka resultatet av observationen (Bryman, 2008). Inför 

observationstillfället hade kontakt skett med läraren och läraren hade informerats om 

vilket ämne lektionen skulle beröra (positionssystemet).  Ett observationsschema (se 

bilaga 3) hade skapats i förväg där utrymme fanns för att anteckna de kritiska aspekter 

läraren berörde under lektionen, samt vilka variationsmönster läraren påvisade. 

Observationsschemat utformades då förbestämda stödanteckningar behövdes av vad som 

skulle observeras, dels olika kritiska aspekter, dels variationsmönster. Ytterligare orsaker 

till att ett observationsschema användes var tidsaspekten på 50 minuter där det inte fanns 

tid att anteckna och dela upp anteckningarna i kategorierna bestående av de antagna 

kritiska aspekter samtidigt. I och med riktlinjerna under observationen var metoden en 

strukturerad observation med ett icke deltagande av forskaren (Bryman, 2008).   
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4.4 Etiska principer 

Inför undersökningen hade berörda deltagare blivit kontaktade för information av hur 

deltagandet skulle komma att utföras, samt syftet med deltagandet. Informationskravet är 

en av de grundläggande etiska principerna man måste förhålla sig till under ett 

forskningsprojekt (Bryman, 2008). Deltagarna blev i ett första skede kontaktade via 

email, där frågan om deltagande angavs. Deltagarna blev också informerade om under 

vilken tidsperiod undersökningen skulle bedrivas, samt vilket tidsomfång det innebar.   

Rektorn för den aktuella skolan hade även blivit kontaktad inför undersökningen 

angående undersökningens syfte och sammanhang. Rektor hade även fått ge sitt 

samtycke att undersökningen skulle ske på skolan och att observation av elever i 

utbildningssamanhang skulle äga rum. Rektor samt de berörda deltagarna hade utifrån 

samtyckeskravet fått ge sitt samtycke och hade blivit informerade om att de kunde, om de 

kände sig obekväma, avbryta sin medverkan i studien. Även vårdnadshavare till 

respektive deltagare i intervjun blev kontaktade via telefon för att ge ett medgivande att 

deltagarna fick ingå i den aktuella studien och att ljudinspelning ägde rum.   

Utifrån konfidentialitetskravet kom personliga uppgifter om deltagarna att skyddas så att 

ingen obehörig utanför studien skulle veta vilka deltagarna var. Dels kom inte den 

aktuella skolan nämnas vid namn, dels kom inte den aktuella skolans läge att avslöjas. 

Deltagarnas namn kom inte att avslöjas, inte heller ålder och kön. Ytterligare krav som 

ställdes på undersökningen var nyttjandekravet (Bryman, 2008). De uppgifter som 

framkommer i materialet från undersökningen kom inte att användas i annat syfte än till 

studien och kommer vid en bestämd tidpunkt att demoleras för att förhindra obehöriga att 

få tillgång till materialet. Detta kom deltagarna att informeras om dels muntligt, dels 

skriftligt.    

4.5 Studiens tillförlitlighet 

Under de semistrukturerade intervjuerna fanns det förbestämda frågor som låg till grund 

för studiens resultat vilket betydde att varje deltagare utgick med samma förutsättningar i 

svaren. Frågorna under intervjun var utformade på ett tydligt sätt för att deltagarna skulle 

ha möjlighet att svara på frågorna utan att känna sig osäkra på frågan för att på så sätt 

säkerställa material för analys och resultat av studien (Bryman, 2008). Genom att 

intervjuerna spelades in för att senare transkriberas fanns inte möjlighet att uppfatta 

svaren fel och medföra risken att skriva ner svaren felaktigt, vilket hade varit en risk om 

ljudupptagning av svaren inte hade skett.   
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Tillförlitligheten i och med observationen kan stödjas med att en icke deltagande 

observation utfördes, vilket ledde till att forskaren inte kunde styra vilka kritiska aspekter 

som synliggjordes och på så sätt inte kunde påverka resultatet av studien (Bryman, 2008). 

Ytterligare grund för studiens tillförlitlighet var det observationsschema som låg till 

grund vid observationen. Förbestämda antagna kritiska aspekter skulle granskas och 

ytterligare händelser under observationstillfället påverkade alltså inte resultatet. 

Deltagarna i studien befann sig i en bekant miljö, vilket minimerade risken för att de 

anpassade sitt beteende på grund av observatörens närvaro i klassrummet (Bryman, 

2008). Observationsschemat tillsammans med intervjuerna låg sedan till grund för 

resultatet. Ytterligare information vid materialinsamlingen användes inte vid 

redovisningen av resultatet, exempelvis irrelevanta händelser under lektionen så som prat 

om händelser som skett tidigare under dagen.  

 4.6 Analys av insamlad data 

Analysen av det insamlade materialet utgick ifrån en kvalitativ analys med 

variationsteoretisk ansats. Variationsteorin användes som grundsten i analysen för att 

försöka identifiera kritiska aspekter utifrån elevers skilda sätt att förstå lärandeobjektet 

(Mårtensson, 2015). Utifrån anteckningarna och observationsschemat från observationen 

gick det att fastställa tre kritiska aspekter som eleverna fick möjlighet att urskilja i och 

med lektionen. Observationen gav även möjlighet att reflektera över vilka 

variationsmönster som kunde möjliggöra elevers lärande, vilket kom från ett 

variationsteoretiskt perspektiv (a.a, 2015). De tre kritiska aspekterna som synliggjordes 

under observationstillfället analyserades och delades upp i egna kategorier där 

variationsmönster som läraren använde sig av framgick tydligt.  

Materialet från intervjuerna med eleverna analyserades på liknande sätt där samma 

kritiska aspekter gick att urskilja med hjälp av en innehållsanalys. En innehållsanalys 

förutsätter att man granskar materialet ifrån en metod, i detta fall intervjuer och sedan 

kategoriserar innehållet utefter givna teman, i detta fall de kritiska aspekterna (Bryman, 

2008). De svar som eleverna gav i intervjuerna delades upp i teman i form av kritiska 

aspekter där samma tre aspekter som framgick i observationen om elevers uppfattningar 

av positionssystemet kunde identifieras. Vid analysen av intervjuerna kunde även likheter 

och olikheter av elevernas förståelse upptäckas.  

 

 



 

13 

 

5. Resultat  

I detta avsnitt presenteras resultatet av observationen och intervjuerna där 

variationsmönster i undervisningen och kritiska aspekter i elevernas beskrivningar av 

positionssystemet gick att identifiera. Avsnittet är indelat med en separat presentation 

över variationsmönster och därefter en separat presentation över de tre kritiska aspekter 

som gick att identifiera i elevernas beskrivningar av positionssystemet.  

5.1 Variationsmönster i undervisningen om positionssystemet 

Syftet med studien är att bilda kunskap om vilka möjligheter elever ges att förstå 

positionssystemet i årskurs 1. Utifrån en observation har tre kritiska aspekter synliggjorts 

och variationsmönster inom varje aspekt har identifierats, vilket har bidragit till att syftet 

uppnåtts. Varje kritisk aspekt presenteras nedan separat för att kunna beskriva respektive 

variationsmönster.  

 

Kritisk aspekt 1: Eleverna förstår att siffrors namn i verbal form kan representeras i 

skriftlig form. 

Aspekten innebär att eleverna förstår hur och varför siffror i ett tal är på dess specifika 

plats i skriftlig form, exempelvis att eleven skriver talet sjuttiosju med siffror, 77. 

Läraren synliggjorde den kritiska aspekten vid flertalet tillfällen under den observerade 

lektionen med olika variationsmönster: kontrast, generalisering och fusion.  I övning 1 

arbetade klassen tillsammans med att skriva tals representation i skriftlig form på var sin 

iPad där de samtidigt diskuterade tillsammans med läraren om siffrornas plats och 

betydelse i ett tal.  

Dialog mellan lärare och elever under övning 1: 

Lärare: Skriv talet tjugofyra på era iPads med siffror.  

Lärare: Innan ni visar mig vad ni skrivit tänker jag skriva på tavlan mitt svar. 

Läraren skriver nu talet tjugofyra med siffror på följande sätt: 204  

Lärare: Har jag skrivit rätt? Förklara med ord vad som kanske har blivit fel.  

Elev: Nej! Det är fel, du har skrivit ett tal som är högre än 24.  

Elev: Du har skrivit först tjugo och sedan fyra. Du ska inte skriva nollan.  

Lärare: Varför inte? Det låter ju så när man säger talet tjugofyra.  

Elev: Det räcker med att skriva en 2:a och inte 20 för att 2:an betyder 20 ändå.  

 

Genom exemplet ovan visade läraren en kontrast för eleverna. Hen visade alltså vad talet 

tjugofyra inte är i skriftlig form innan hon visade vad det faktiskt är, men lät det 
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”felaktiga” svaret stå kvar för att påvisa en samtidighet. Läraren fortsatte nu under 

samma övning att skriva ytterligare tal mellan talområdet 20-29 på rätt sätt där hon 

enbart varierade entalssiffran och lät tiotalet vara konstant. Fokus var på att eleverna 

skulle lyssna på talet i verbal form och skriva det i skriftlig form. Genom exemplet 

använde läraren sig av generalisering där hen varierade en del inom den kritiska aspekten 

men lät en annan del vara konstant.  

För att påvisa en fusion varierade läraren hela talet muntligt och använde tal inom 

talområdet 20-99 där alla platser i talet varierade. 

I ytterligare en övning, övning 2 påvisade läraren enbart fusion inom den kritiska 

aspekten. I övning 2 fick eleverna arbeta enskilt med att hitta tal inom 20-99 där de fick 

träna på att representera tal i skriftlig form. Under denna övning fick eleverna arbeta mer 

enskilt än under tidigare övningar och det framgick för läraren vilka elever som hade 

urskilt aspekten och vilka elever som behövde utsättas för den ytterligare för att få chans 

att skaffa sig rätt uppfattning. Under övning 2 fick eleverna inte talen upplästa för sig av 

läraren utan de fick läsa upp dem själva, vilket för vissa elever var svårare att utföra. 

Läraren använde sig alltså av olika variationsmönster för att påvisa den kritiska aspekt 

där både kontrast, generalisering och fusion påvisades. 

  

Kritisk aspekt 2: Eleverna förstår att siffrans position avgör siffrans värde i ett 

flersiffrigt tal  

Aspekten innebär att eleverna förstår att varje placering i ett flersiffrigt tal representerar 

siffrans värde, exempelvis förstår eleverna att siffran 4 i talet 46 har värdet 40 alternativt 

4 tiotal. Eleverna fick möjlighet att urskilja denna aspekt under samtliga övningar under 

den observerade lektionen. Under övningarna ställde läraren frågor som ” Vad betyder 3 i 

talet 32?”, samtidigt som hen visade vad 3:an var värd med tre tiotalsstavar. Läraren 

ställde också frågor som ”Hur mycket är 3 tiotal värda?”. Läraren gav alltså många 

möjligheter för eleverna att urskilja denna aspekt och sammanlagt var denna kritiska 

aspekt den aspekt som var i fokus majoriteten av lektionen.  

Under övning 3 synliggjorde läraren denna aspekt på ett sätt som skiljer sig från de 

övriga övningarna. Eleverna skulle då representera olika tal i skriftlig form med 

tiobasmaterial i form av entalskuber och tiotalsstavar. Läraren påvisade kontrast som en 

del i variationsmönstret genom att representera exempelvis talet 52 med att lägga fram 5 

entalskuber och 2 tiotalsstavar.  
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Dialog mellan lärare och elever under övning 3: 

Lärare: Har jag byggt talet 52 nu med mina entalskuber och tiotalsstavar? 

Elev: Nej! Du har lagt fel! Du har använt för lite tiotal och för många ental. 

Lärare: Hur tror ni att jag har tänkt? 

Elev: Du blandar ihop ental och tiotal. Tiotalet är stavar, alltså behövs 5 

tiotalsstavar och 2 entalskuber. 

 

I exemplet visades alltså en kontrast för eleverna genom att påvisa betydelsen för ental 

och tiotal genom att visa vad det är i relation med vad det inte är.  

Läraren visade även två olika tal som innehöll hundratal, tiotal och ental och frågade 

eleverna vilket av talen som var störst, respektive minst. Läraren förklarade då att det 

första eleverna bör urskilja är vilket av talen som har flest hundratal då denna placering i 

talet är värt mest, exempelvis talet 298 är mer värt än 198 eftersom det första talet har 

fler hundratal. Hen synliggjorde också att eleverna bör granska tiotalen om hundratalen 

är lika mycket värda i exempelvis talen 134 och 154. Genom att visa denna strategi 

påvisade läraren generalisering som ett variationsmönster där vissa siffror i talen är 

konstanta och bara en siffra i talet varierar. 

Eleverna fick sedan visa om de hade urskilt detta under den individuella delen i övning 2 

där de förutom representerade tals namn i skriftlig form även fick bygga talen med hjälp 

av tiobasmaterial. Eleverna fick även i samma övning beskriva vilket av alla tal de skrivit 

och byggt som var värt mest respektive minst genom att använda sig av strategin 

beskriven ovan.  

Denna kritiska aspekt innehöll alltså inte alla former av variationsmönster utan enbart 

kontrast och generalisering.  

 

Kritisk aspekt 3: Eleverna förstår att tal inte delas upp i enbart givna ental, tiotal och 

så vidare.  

Aspekten innebär att eleverna kan urskilja att ett tal kan benämnas som enbart ental, men 

även går att dela upp i övriga tiobaser såsom hundratal och tiotal. Exempelvis att talet 24 

kan beskrivas som 24 ental, men också som 2 tiotal och 4 ental. Eleverna fick möjlighet 

att urskilja denna kritiska aspekt under introduktionen till lektionen, dock mycket ytligt. 

Läraren förklarade att exempelvis talet 24 kan representeras i enbart ental i form av 

entalskuber, men att det är enklare att representera talet med hjälp av tiotal och ental. 
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Läraren menade att det är lättare att uppfatta talet 24 med hjälp av tiobasmaterial om man 

använder sig av både tiotalsstavar och entalskuber istället för att ha 24 entalskuber 

eftersom ögat inte kan räkna alla kuberna snabbt nog. Läraren påvisade även detta genom 

att lägga fram 10 entalskuber för att sedan byta ut dem mot en tiotalsstav. 

Variationsmönster representerades i form av fusion, men inte i form av kontrast eller 

generalisering.  

5.2 Elevers beskrivningar av positionssystemet 

Efter den observerade lektionen valdes fyra elever ut till intervju för att bilda kunskap om 

vilka kritiska aspekter eleverna urskilt i sin beskrivning av positionssystemet. 

Intervjufrågorna (se bilaga 2) kompletterades med ett test (se bilaga 1) för att se hur 

eleverna använder sina kunskaper i praktiken i förhållande till hur de beskriver dem. 

Under intervjun fanns även konkret tiobasmaterial i form av hundratalsplattor, 

tiotalsstavar och entalskuber för eleverna att använda vid sina beskrivningar, om behovet 

fanns.  

 

Kritisk aspekt 1: Eleverna förstår att siffrors namn i verbal form kan representeras i 

skriftlig form. 

 

Sexton  

Åttiofem  

Etthundrafemton  

Etthundrasju   

 

Figur 2. Visar uppgift 1 ”Skriv talen med siffror och förklara hur du tänker” 

 

Elevernas beskrivningar och svar varierade, men samtliga elever visade rätt förståelse för 

de två första talen i uppgift 1. Resultatet följer att alla elever har urskilt den kritiska 

aspekten när det gäller tal i talområdet 1-99, men behöver utsättas för ytterligare 

variationsmönster för att få förståelse när det gäller tal över 100. Nedan följer hur 

respektive elev svarade på alla talen i uppgiften, samt en förklaring till hur respektive 

elev förklarade hur hen hade tänkt:  
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Elev 1:  

Sexton  16   Etthundrafemton  1055 

Åttiofem  85   Etthundrasju  1007 

Elev 1: Jag vet hur man skriver sexton i alla fall, sen är jag inte säker om man 

skriver åttiofem så här, men jag tror att åttiofem börjar med en åtta. Jag är inte så 

duktig på hur man skriver tal över hundra men jag tror att man skriver 

etthundrafemton såhär för att det ska vara många siffror när man skriver tal på 

hundra. Jag tror också det är många siffror i talet etthundrasju.  

 

Följande citat av elev 1 påvisar att hen urskilt den kritiska aspekten i sitt resonemang om 

de två första talen i uppgiften, men har däremot inte urskilt aspekten när talen även 

innehåller hundratal.  

 

Elev 2: 

Sexton  16   Etthundrafemton  115 

Åttiofem  85   Etthundrasju  107 

Elev 2: Jag bara vet hur jag skriver talen eftersom att jag är duktig på matte.  

Intervjuaren: Om jag skriver etthundrasju så här då(1007) är det rätt eller fel? 

Förklara hur du tänker om det.  

Elev 2: Det är fel, för att då blir det mer är hundra, jag tror att du har skrivit över 

tusen till och med. Om du lyssnar när man säger talet så hör man att det ska vara 

sju ental och det finns bara tre platser i hundratal så därför har du skrivit fel.  

Elev 2 visade tydligt en urskiljning av den kritiska aspekten i sin beskrivning av 

positionssystemet, även när hen arbetar med tal som innehöll hundratal.  

 

Elev 3:  

Sexton  16   Etthundrafemton  105 

Åttiofem  85   Etthundrasju  107 

Elev 3: Jag vet hur man skriver sexton och åttiofem för att jag har skrivit de talen 

förr, men jag är inte så bra på att veta hur man skriver tal på hundra.  

Intervjuaren: Du kan väl testa och skriva de talen i alla fall? Skriv hur du vill och 

tror att det ska vara.  

Elev 3: Okej, jag tror att det ska vara så här. Jag hör fem i hundrafemton och sju i 

hundrasju så jag sätter dem här (Pekar på entalsplatsen, men benämner inte platsen 

med ord).  
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Elev 3 påvisar att hen hade urskilt den kritiska aspekten till viss del, men kunde inte 

förklara med ord hur hen hade tänkt. Det framgick tydligt att hen kände sig osäker att 

arbeta med tal som innehåller hundratal och hade inte urskilt aspekten med full förståelse 

trots att hen skriver talet hundrasju med dess rätta skriftliga representationsform.  

 

Elev 4:  

Sexton  16   Etthundrafemton  10015 

Åttiofem  85   Etthundrasju  1007 

Elev 4: Jag vet hur man skriver alla talen som har ton i sig(pekar på talet sexton) 

för då är det alltid en etta först. Sen vet jag hur man skriver åttiofem för att vi 

arbetar med femhoppen ibland, och åttiofem är ett femhopp.   

Intervjuaren: Hur tänker du när du skriver talen över hundra då? Hur tänker du när 

du skriver hundrafemton? 

Elev 4: Jag lyssnar bara på hur det låter, och skriver hundra och sen femton. 

 

Utifrån elevens beskrivning gick det till viss del att urskilja den kritiska aspekten. 

Eftersom eleven inte gav en fullständig förklaring till hur hen tänkte vid de två första 

talen i uppgiften var det svårt att konstatera om hen har urskilt aspekten, eller om hen 

enbart har memorerat svaren utan att förstå varför hen skrev som hen gjorde.  

I analysen av uppgift 1 och elevernas beskrivningar går det att urskilja den kritiska 

aspekten i samtliga elevers uppfattningar. Trots att svaren varierar gick det att upptäcka 

full eller till viss del en urskiljning hos eleverna. Elev 2 visade på full förståelse för 

aspekten oavsett vilket tal som hen representerar vilket tyder på att eleven urskiljer den 

kritiska aspekten. Elev 1,3 och 4 däremot har enbart urskilt den kritiska aspekten rörande 

tal i talområde 1-99. 

 

Kritisk aspekt 2: Eleven förstår att siffrans position avgör siffrans värde i ett flersiffrigt 

tal  

Intervjufråga 1: ”Vad heter de olika platserna i ett tal? ” kombinerad med uppgift 2 i 

testet. 

Tal Hundratal Tiotal Ental 

24    

65    

40    



 

19 

 

123    

306    

Figur 3. Visar uppgift 2: ” Hur många hundratal, tiotal och ental finns i talet?” 

 

Följande beskrivning hos eleverna varierade och att synliggöra den kritiska aspekten i 

deras svar var till viss del problematiskt. Två av de fyra eleverna visade tydlig urskiljning 

av aspekten i sina beskrivningar och två av eleverna visade urskiljning till viss del. 

Nedan följer hur respektive elev svarade på utvalda tal i uppgiften, samt en förklaring till 

hur respektive elev förklarade hur hen hade tänkt:  

 

Elev 1:  

|Tal| |Hundratal|  |Tiotal|  |Ental| 

24   4  2 

123 1  3  2 

Elev 1: Jag tror att i tjugofyra finns det fyra tiotal och två ental.  

Intervjuare: Okej, hur tänker du nu? Vill du bygga talen med tiotalsmaterialet?  

Elev 1 plockade med entalskuber och tiotalsstavar och funderade en längre tid innan hen 

la ut fyra tiotalsstavar och två entalskuber.  

Intervjuaren: Okej, kan du beskriva hur du tänkt när du skrev in talet 

etthundratjugotre? 

Elev 1: Jag ser att det finns ett hundratal, för att det är bara en etta här (Pekar på 

hundratalet). Sen är det tre tiotal och två ental.  

Utifrån elevens beskrivning gick det att konstatera att eleven inte har urskilt den kritiska 

aspekten. Eleven beskrev platserna i talen med rätt terminologi men blandade ihop 

positionerna ental och tiotal, vilket gjorde det svårt att urskilja aspekten. Eleven visade 

dock i sin förklaring att hen urskilt hundratalspositionen, men blandade åter ihop ental 

och tiotal.   

 

Elev 2: 

|Tal| |Hundratal|  |Tiotal|  |Ental| 

24   2  4 

40   4  0 

123 1  2  3 

306 3  0  6 
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Elev 2: Jag vet att den siffran som är längst hitåt (pekar mot höger) är entalssiffran 

så då vet jag hur många ental det finns i exempelvis tjugofyra. 

Intervjuaren: Okej, men hur tänker du vid talet fyrtio? 

Elev 2: Ja, här finns det ju inga ental så jag skriver inget, eller jo förresten kan jag 

skriva noll.   

Intervjuaren: Varför?  

Elev 2: Eftersom att då ser man att fyran tillsammans med noll är fyrtio.  

Intervjuaren: Hur tänker du vid talet trehundrasex då? Du har skrivit en nolla vid 

tiotalsplatsen, varför?  

Elev 2: För att det inte finns några tiotal, det ser du (pekar på talet 306). Eller jo, 

det finns tiotal… Eller nej, jag skriver en nolla. Om jag hade skrivit en annan 

siffra än nollan här så hade det blivit ett annat tal.  

Utifrån elevens resonemang och beskrivning gick det tydligt att upptäcka att hen urskilt 

den kritiska aspekten. Eleven kämpade med att hitta orden på hur hen tänkte men 

lyckades trots det att förmedla information för att kunna dra slutsatsen om att hen hade 

rätt förståelse. Eleven kunde även resonera om nollans placering i ett tal vilket tydde på 

att hen urskilt den kritiska aspekten om nollans betydelse i ett flersiffrigt tal.  

 

Elev 3:  

|Tal| |Hundratal|  |Tiotal|  |Ental| 

24   2  4 

123 1  -  3 

65   6  5 

Elev 3: Jag är inte så duktig på hundratal men jag vet i alla fall hur många tiotal 

och ental det finns i tjugofyra och sextiofem.  

Intervjuare: Hur tänker du här vid talet etthundratjugotre? 

Elev 3: Jag vet inte hur många tiotal det är så jag vill inte göra klart den uppgiften.  

 

Analysen av elevens beskrivning var att hen har urskilt aspekten när det handlar om 

tiotalspositionen och entalspositionen i ett tal. Däremot kunde inte eleven urskilja 

tiotalspositionen i ett tal vilket innehöll hundratal. Utifrån den beskrivningen fanns det 

viss tveksamhet om eleven hade full förståelse för tiotalspositionen i ett tal mellan 10-99 

trots att hens beskrivning pekade på det i och med de två första talen i uppgiften.  
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Elev 4:   

|Tal| |Hundratal|  |Tiotal|  |Ental| 

24   2  4 

40   40  -  

123 1  2  3 

Elev 4: Jag vet att tjugofyra innehåller två tiotal och fyra ental för att vi har tränat 

på det.   

Intervjuaren: Okej, men hur har du tänkt när du skriver att fyrtio innehåller fyrtio 

tiotal?  

Elev 4: (Eleven bygger talet med fyra tiotalsstavar och räknar sedan tiohopp) tio, 

tjugo, trettio och fyrtio, här ser du att det blir fyrtio tillsammans.  

Intervjuaren: Hur har du tänkt när du skriver talet etthundratjugotre? 

Elev 4: Jag tänker att man ser i talet var platserna ska vara. Det finns tre rader här 

(pekar på respektive kolumn för hundratak, tiotal och ental) och det finns tre 

siffror i talet så därför har jag skrivit en i varje.  

Intervjun med eleven visade tydligt att det inte fanns någon förståelse för aspekten, alltså 

hade inte eleven urskilt den kritiska aspekten fullt ut. Eleven beskrev att talet fyrtio 

innehåller fyrtio tiotal vilket även visade att eleven inte urskilt den kritiska aspekten om 

nollans betydelse i ett flersiffrigt tal.  

 

Kritisk aspekt 3: Eleverna förstår att tal inte delas upp enbart i givna ental, tiotal och 

så vidare.  

20 = ______ ental 

34 = ______ ental 

112 = ______ ental 

Figur 4. Visar uppgift 3 i testet: ”Hur många ental finns i talet?” 

I analysen av elevernas beskrivningar kunde det konstateras att endast 1 av de 4 eleverna 

hade rätt förståelse och på så sätt har hen även urskilt den kritiska aspekten. De tre elever 

som inte har urskilt den kritiska aspekten redovisas nedan gemensamt medan eleven som 

urskilt aspekten redovisas separat.  

 

Elev 2:  

20 = 20 ental 

34 = 34 ental 

112 = 112 ental 



 

22 

 

Elev 2: Alltså, man kan ju säga att det finns exempelvis fyra ental i talet 34, men 

det finns ju också 34 ental.  

Intervjuaren: Hur menar du nu?  

Elev 2: Ja, i talet 34 är allt tillsammans 34 ental, eller om man vill dela upp det i 

tiotal också så finns det tre tiotal och fyra ental.   

 

Elev 2 visade i sin beskrivning en tydlig urskiljning av den kritiska aspekten. Hen visade 

att man inte bara behöver dela upp ett tal i exempelvis tiotal och ental, utan det finns 

även möjlighet att benämna hela talet som ental. Elev 2 var den enda av de fyra eleverna 

som visade förståelse för den kritiska aspekten. 

Övriga tre elever visade att det bara fanns så många ental i ett tal som står på 

entalspositionen. Redovisning för sina svar visas nedan:  

Elev 1, 3 och 4: 

Hur många ental finns i talet? 

20 = 0 ental 

34 = 4 ental 

112 = 2 ental 

Eleverna visade på liknande förståelse som de beskrev i sin redovisning om den andra 

kritiska aspekten. Analysen visade att eleverna enbart urskilt ental på entalspositionen i 

ett flersiffrigt tal och visade inte någon förståelse för en siffras innebörd i relation med de 

omkringliggande siffrorna i talen.  
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5.3 Sammanfattning av resultatet 

 

Utefter observationen synliggjorde läraren tre kritiska aspekter inför eleverna men med 

varierande variationsmönster. Samma kritiska aspekter gick också att urskilja i elevernas 

beskrivningar om positionssystemet. Nedan följer en redovisning om respektive 

variationsmönster som synliggjordes under lektionen till respektive kritisk aspekt:  

 

Kritisk aspekt ett innebär att eleverna förstår att siffrors namn i verbal form kan 

representeras i skriftlig form. Den kritiska aspekten synliggjordes med tre 

variationsmönster: fusion, generalisering och kontrast.  

Kritisk aspekt två innebär att eleverna förstår att siffrans position avgör siffrans värde i 

ett flersiffrigt tal. Den kritiska aspekten synliggjordes med två variationsmönster, enbart 

generalisering och kontrast.  

Kritisk aspekt tre innebär att eleverna förstår att tal inte delas upp enbart i givna ental, 

tiotal och så vidare. Den kritiska aspekten synliggjordes med ett variationsmönster, 

vilket enbart var med fusion. 

 

Uppfattningarna och beskrivningarna hos eleverna varierade och det kunde konstateras 

att förståelsen för respektive aspekt var olika hos varje elev. Sammanfattningsvis hade 

samtliga elever urskilt de kritiska aspekterna 1 och 2(i varierad grad), men endast en av 

de fyra eleverna hade urskilt kritisk aspekt 3.  

Resultatet visade alltså att eleverna fick möjlighet att urskilja de kritiska aspekterna i den 

observerade lektionen, dock enbart med ett eller två variationsmönster (undantag i kritisk 

aspekt ett), vilket även synliggjordes i elevernas beskrivningar av positionssystemet.  
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6. Diskussion 

Diskussionskapitlet inleds med en metoddiskussion, där styrkor och svagheter av 

metodvalet i den aktuella studien presenteras. Sedan följer en diskussion kring studiens 

resultat kopplat till studiens forskningsbakgrund där likheter och skillnader presenteras.   

6.1 Metoddiskussion 

Studien byggde på en observation kombinerad med intervjuer för att kunna nå syftet med 

studien. De två metoderna gav tillräckligt med material för att kunna uppnå syftet och var 

därför passande till just denna typ av studie. Trots att studiens syfte gick att uppnå finns 

det vissa ändringar som eventuellt hade varit till fördel för studien.  

Inför studien gjordes ett urval där en specifik skola valdes ut för att ingå i studien. Den 

aktuella skolan valdes ut då det går elever på skolan med varierad socioekonomiska 

bakgrunder. Trots detta hade det varit bra för studiens trovärdighet att ha haft två skolor 

som utgångspunkt för att få ytterligare variation av elevsvar. En annan fördel med att ha 

haft två skolor som referens till studiens resultat hade varit att det funnits ett bredare 

material till resultatdelen, då två lektioner hade observerats med influenser av två olika 

lärarstilar. Kanske hade ytterligare variationsmönster synliggjorts och ett annat resultat 

hade framkommit i studien. Ytterligare en aspekt som eventuellt hade medfört ett bredare 

material till resultatet av studien kunde ha varit att observera ytterligare lektioner med 

den aktuella klassen som behandlade lärandeobjektet. Läraren hade då haft ytterligare ett 

lektionstillfälle att påvisa variationsmönster av de kritiska aspekterna och ett annat 

resultat hade kunnat framkomma.  

En aspekt som framgick efter att observationen och intervjuerna genomförts på den 

aktuella skolan var att skolan har en individuell utvecklingsplan som lärarna följer där det 

är specificerat när under läsåret man ska arbeta med just positionssystemet. På den 

aktuella skolan arbetade klassen med positionssystemet i slutet av höstterminen precis 

innan jullovet. Den aktuella studien är genomförd i april under vårterminen och det har 

alltså gått cirka 4 månader sedan de berörda eleverna arbetade med just området 

positionssystemet. Resultatet hade eventuellt sett annorlunda ut om studien hade gjorts i 

samband med att eleverna arbetade med lärandeobjektet som mest intensivast, alltså i 

slutet av höstterminen i årskurs 1.  
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I studien har fyra elever valts ut till intervju med ett kompletterande test där tre kritiska 

aspekter synliggjordes i elevernas beskrivningar av positionssystemet. Efter de 

genomförda intervjuerna går det att fastställa att en pilotintervju kombinerat med ett 

pilottest hade varit till fördel att göra innan de riktiga intervjuerna ägt rum. Enligt 

Bryman (2008) är en pilotintervju att föredra för att säkerställa att frågorna i intervjun är 

lämpliga för att uppnå de resultat man vill åt för att nå studiens syfte. I den aktuella 

studien gjordes ingen pilotintervju och vid intervjutillfället uppdagades vissa frågor vara 

för svåra för deltagarna att svara på och var på så sätt irrelevanta för att ge material för 

studiens resultat. Fråga 2, 3 och 4 i intervjun (se bilaga 2) hade kunnat vara relevanta för 

studiens resultat men var för svåra för eleverna att svara på. Detta medförde att eleverna 

inte fick en chans att uppfatta frågan som gav dem möjlighet att ge ett korrekt svar. Hade 

en pilotintervju gjorts med elever som inte tillhörde urvalsgruppen hade kanske frågorna 

kunnat omformuleras och på så sätt kunnat vara användbara i den aktuella studien.  

 

I efterhand går det att konstatera att valet av icke deltagande observation som metodval 

till studien var ett lyckat val och kan alltså ses som en styrka i den valda metoden. 

Bryman (2008) menar att en icke deltagande observatör, även kallat fullständig 

observatör inte påverkar resultatet till studien i samma utsträckning som en deltagande 

observatör. Valet av att vara en fullständig observatör var bland annat att studiens resultat 

skulle bli så trovärdigt som möjligt. Jag, som observatör satt långt bak i klassrummet 

under observationen för att i så liten utsträckning som möjligt kunna påverka eleverna 

och främst lärarens utförande och handlingar under lektionen. Hade jag istället valt att 

vara en deltagande observatör och exempelvis ställt frågor till elever och läraren under 

lektionen hade resultatet av studien eventuellt sett annorlunda ut och på så sätt hade 

studien inte haft den trovärdighet som den har nu.  

Ytterligare en styrka i valet av metod var att jag inte valde att berätta för läraren om 

vilken teori som studien vilade på, alltså variationsteorin. Detta val gjorde jag eftersom 

att läraren kanske hade läst på om just variationsmönster och applicerat kunskapen i 

undervisningen. Det hade kunnat vara så att läraren hade kunnat påvisa ytterligare 

variationsmönster under den observerade lektionen om hen hade mer kunskap om 

variationsteorin. Och om det skulle vara så, hade resultatet förmodligen sett annorlunda 

ut än vad det gör nu. 
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6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att bilda kunskap om vilka möjligheter elever ges att förstå 

positionssystemet i årskurs 1. Utifrån det presenterade resultatet (kap. 5) går det 

konstateras att eleverna möter tre olika variationsmönster i undervisningen om 

positionssystemet. Resultatet påvisar att eleverna möter varierat antal variationsmönster 

till respektive kritisk aspekt. Enligt variationsteorin bör eleverna få chans att möta alla 

olika former av variationsmönster (kontrast, generalisering och fusion) för att kunna 

urskilja en kritisk aspekt och på så sätt få full förståelse av lärandeobjektet (Booth & 

Marton, 2000). Eleverna i den aktuella studien fick möta alla former av 

variationsmönster i en övning under lektionen. Detta variationsmönster var kopplat till 

kritisk aspekt 1 där eleverna kan urskilja hur siffrors namn i verbal form kan 

representeras i skriftlig form. Jag får uppfattningen att den undervisande läraren har 

erfarenheter av att denna kritiska aspekt kan vara svår för eleverna att urskilja och därför 

var påläst på hur man bör undervisa för att eleverna ska lyckas att urskilja den kritiska 

aspekten. Betydelsen av att lärare tar reda på vad som gör att elever inte kan urskilja en 

viss aspekt, och sedan utsätta dem för just den aspekten med hjälp av olika 

variationsmönster är en förutsättning som krävs av den undervisande läraren, inom 

variationsteorin (Booth & Marton, 2000; Magnusson & Maunula, 2011).  

Läraren påvisade däremot inte alla former av variationsmönster till kritisk aspekt 2 där 

eleverna förstår att siffrans position avgör siffrans värde i ett flersiffrigt tal. Det förvånar 

mig att eleverna inte möter fler variationsmönster då denna aspekt upptog majoriteten av 

tiden i den observerade lektionen. En förklaring till att läraren valde att fokusera på 

denna kritiska aspekt mestadelen av lektionen kan vara att innehållet av den kritiska 

aspekten är förtydligat i kommentarmaterialet till kursplanen i matematik:  

För att eleverna ska kunna utveckla en förståelse för positionssystemet krävs att de förstår 

att en siffras värde är beroende av vilken plats den har i det skrivna talet (Skolverket, 

2011a, s.14). 

Till kritisk aspekt 2 användes variationsmönstren kontrast och generalisering. Efter att 

ha analyserat elevernas beskrivningar gick det att urskilja den kritiska aspekten med 

varierad förståelse hos eleverna. Kan det vara så att eleverna inte har urskilt den kritiska 

aspekten fullt ut eftersom de inte har mött fusion som variationsmönster i 

undervisningen? Utifrån Booth och Marton (2000) kan detta vara en orsak till att 

eleverna inte har urskilt aspekten med full förståelse. Ytterligare en orsak jag kan hitta 

efter analysen är att eleverna inte har mött tal som inkluderar hundratal i tillräckligt stor 
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utsträckning. Samtliga elever visade förståelse för siffrors värde utefter dess position i ett 

tal när talen är i talområdet 10-99 (med undantag för elev 2 som blandade ihop ental och 

tiotal). Tre av fyra elever visade dock inte full förståelse för tal som innehåller hundratal. 

Jag tror att undervisning i framtiden med ytterligare variationsmönster vilka eleverna 

möter kommer att bidra till att även de tre eleverna kommer få full förståelse till den 

kritiska aspekten. Detta antagande gör jag utifrån att eleverna i större utsträckning 

kommer få möta tal vilka innehåller hundratal när de börjar årskurs två.   

Kritisk aspekt 3 vilken innebär att eleverna förstår att tal inte delas upp enbart i givna 

ental, tiotal och så vidare utan kan även representeras som enbart ental synliggjordes 

genom variationsmönstret fusion. Denna kritiska aspekt behandlades ytterst ytligt under 

den observerade lektionen vilket kan vara en förklaring till att majoriteten av eleverna 

inte visade någon förståelse alls för aspekten i sina beskrivningar av positionssystemet. 

Enligt Ross (2002) finns fyra utvecklingsfaser elever bör genomgå för att nå full 

förståelse för positionssystemet där talens egenskaper är en av faserna. Ross (2002) 

beskrivning av talens egenskaper går att koppla till kritisk aspekt tre och utifrån den 

kopplingen gör det mig orolig att eleverna inte visade någon förståelse för aspekten. Om 

eleverna hade blivit utsatta för ytterligare variationsmönster till den kritiska aspekten 

kanske de hade visat en bättre förståelse, eller kan det vara så att eleverna inte är 

mottagliga för denna kritiska aspekt förrän de har en större förståelse för matematiken 

generellt. Eleverna är i början av sin matematikutveckling och har inte blivit undervisade 

inom matematik särskilt länge, men trots det går det att säkerställa att eleverna behöver 

utsättas för ytterligare variationsmönster till just den kritiska aspekten. 

Under den observerade lektionen valde läraren att använda laborativt material i samtliga 

övningar, i form av exempelvis tiobasmaterial och med appar på iPad.  Burris (2013) 

betonar att det är viktigt att läraren reflekterar över vilket laborativt material som används 

i undervisningen, och på vilket sätt det kan vara till hjälp för att utveckla elevernas 

förståelse. I min analys av den observerade lektionen använde läraren det laborativa 

materialet på ett passande sätt för att öka elevernas förståelse, utifrån Burris (2013) 

beskrivning. Eleverna var väl bekanta med materialet och det visades tydligt att de 

förstod vilken funktion de respektive materialen representerade. Burris (2013) framhäver 

även att läraren bör tänka på att det inte är det laborativa materialet i sig som ger 

förståelse hos eleverna, utan förståelsen kan utvecklas med hjälp av hur det laborativa 

materialet används. Den undervisande läraren i studien arbetar inte utefter en 
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matematikbok och eleverna är vana vid att använda laborativt material. Förmodligen 

hade eleverna haft en annan förståelse om positionssystemet om de enbart arbetade i en 

matematikbok och inte använde laborativt material.  

I en pågående studie av liknande karaktär som undersöker elevers möjligheter att lära om 

positionssystemet i årskurs 6 har liknande kritiska aspekter framkommit av elevernas 

beskrivningar av positionssystemet. I den pågående studien fick även eleverna i årskurs 6 

möta variationsmönster i undervisningen, men det som skiljer lektionerna åt är 

användandet av laborativt material. I årskurs 1 använde läraren laborativt material i 

samtliga övningar medan läraren i den observerade lektionen i årskurs 6 inte använde sig 

av laborativt material i någon av lektionens övningar. Jag ställer mig frågande till detta 

fenomen då tidigare forskning, liksom Burris (2013) betonar nyttan av att läraren 

använder sig av laborativt material i undervisningen. Kan det vara så att lärare förväntar 

sig att elever i årskurs 6 bör förstå det abstrakta i matematiken utan hjälp av konkret 

material? Jag ställer mig frågan hur elevernas förståelse hade varit i årskurs 6 om de likt 

eleverna i årskurs 1 fått möta variationsmönster med hjälp av laborativt material? 

Majoriteten av eleverna som ingår i den pågående studien visar inte att de urskilt nollans 

betydelse i ett flersiffrigt tal. Detta framgick i elevernas beskrivning av positionssystemet 

där den kritiska aspekten inte synliggjordes på ett korrekt sätt. I den pågående studien 

fick eleverna inte möjlighet att urskilja aspekten med hjälp av variationsmönster, likt 

eleverna i årskurs 1. Kan det finnas ett samband mellan elevernas förståelse i årskurs 1 

respektive 6 då majoriteten av eleverna visade på fel eller ingen förståelse? Skulle det 

kunna vara så att eleverna skulle visa bättre förståelse för nollans betydelse i ett tal om de 

fick möta den kritiska aspekten redan i årskurs 1, och hade eleverna i årskurs 6 då visat 

på förståelse för aspekten? 

Under tidigare verksamhetsförlagd utbildning har jag sett att i undervisning om 

positionssystemet fokuseras majoriteten av tiden på siffrors platsvärden i tal, vilket även 

synliggjordes i den här studien. Detta gör mig fundersam eftersom forskning, likt Ross 

(2002) belyser vikten av att synliggöra ytterligare aspekter inom positionssystemet på ett 

likvärdigt sätt som platsvärden i ett tal. Jag tror att detta kan vara en av orsakerna till 

försämrade kunskaper om positionssystemet hos elever som synliggörs i tester såsom 

TIMSS (Skolverket, 2012). Detta är tillsammans med resonemanget om kritiska aspekter, 

samt variationsmönster en intressant tanke att reflektera över inför det kommande 

yrkeslivet.  
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6.3 Förslag på vidare forskning  

Genom studien har jag fått möta elever i årskurs 1:s möjligheter att lära om 

positionssystemet under en observerad lektion och i intervjuer har jag bildat mig en 

uppfattning av fyra elevers kunskaper om positionssystemet. Resultatet som framgick är 

dock enbart baserat av en elevgrupp på en skola. Förslag på vidare forskning inom 

samma ämnesområde skulle kunna vara att studera och jämföra möjligheter och 

förståelse hos ännu en elevgrupp på en annan skola. Ytterligare en aspekt som ligger till 

grund för vidare forskning skulle kunna vara att jämföra elevers möjligheter att lära om 

positionssystemet på en skola som arbetar med variationsteorin som grund för 

undervisning. Jag tror att resultatet i en sådan studie hade skilt sig markant från resultatet 

i denna studie och visat på skillnader hos elevernas uppfattningar om positionssystemet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

Referenslista 

 

Bryman, A. (2008). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB.  

Burris, J. T. (2013). Virtual Place Value- Compare how third graders think 

mathematically when using virtual versus concrete base-ten blocks to learn place-value 

concepts. Teaching Children Mathematics, 20(4), 228-236.   

Grevholm, B. (red.) (2012). Lära och undervisa Matematik från förskoleklass till åk 6. 

Lund: Norstedt. 

Heiberg Solem, I., Kristi, E., & Reikerås, L. (2004). Det matematiska barnet. Stockholm: 

Natur och Kultur.  

Hilling-Drath, M. (2007). Konkretion av decimaltal – En nödvändig ingrediens för 

förståelse. Nämnaren, 1, 21-25. 

Magnusson, J. & Maunula, T. (2011). Variationsteorin ur ett undervisningsperspektiv. I 

T. Maunula, J. Magnusson & C. Echevarria (Red.), Learning Study – undervisning gör 

skillnad (s.35-50). Lund: Studentlitteratur.  

Malmer, G. (1999). Bra matematik för alla – Nödvändig för elever med 

inlärningssvårigheter. Lund: Studentlitteratur.  

Marton, F. & Booth, S. (2000). Om lärande. Lund: Studentlitteratur.  

McIntosh, A. (2008). Förstå och använda tal – en handbok. Göteborg: Nationellt 

centrum för matematikutbildning.  

Mårtensson, P. (2015). Att få syn på avgörande skillnader. Lärares kunskap om 

lärandeobjekt. (Dissertation Series No. 29. Högskolan i Jönköping, Högskolan för 

lärande och kommunikation).  

Papadopoulos, I. (2013). Using calculators for assessing pupils’ conceptualization on 

place-value. International Journal of Mathematical Education in Science and 

Technology, 44(4), 523-544.  

Ross, S. H. (1989). Parts, Wholes and Place Value: A Developmental View. The 

Arithmetic Teacher, 36(6), 47-51. 

Ross, S. R. (2002). Place Value: Problem Solving and Written Assessment. Teaching 

Children Mathematics, 8(7), 419-423.   

Skolverket. (2011a). Kommentarmaterial till kursplanen i matematik. Stockholm: 

Skolverket. 



 

31 

 

Skolverket. (2011b). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2012). TIMSS 2011 – Svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och 

naturkunskaper i ett internationellt perspektiv(Skolverkets forskningsrapport nr. 380). 

Stockholm: Skolverket AB. 

Szendrei, J. (1996). Concrete materials in the classroom. International handbook of 

mathematics education, 4, 411-434. Dordrecht: Kluwer.  

Unenge, J., Sandahl, A. & Wyndhamn, J. (1994). Lära matematik – Om grundskolans 

matematikundervisning. Lund: Studentlitteratur.  

Uttal, D., Scudder, K., & DeLoache, J. (1997). Manipulatives as symbols: A new 

perspective on the use of concrete objects to teach mathematics. Journal of applied 

developmental psychology, 18, 37–54. Hämtad från: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0193397397900137 

 

  



 

32 

 

Bilaga 1: Test  

 

1. Skriv talet med siffror och förklara hur du tänker 

Sexton 

 

 

Åttiofem 

 

 

Etthundrafemton 
 

 

Etthundrasju  

 

 

 

2. Hur många hundratal, tiotal och ental finns i talet? 

Tal Hundratal Tiotal Ental 

24 

 

   

65 

 

   

40 

 

   

123 

 

   

306 

 

   

 

 

3. Hur många ental finns i talet? 

20 = ______ ental 

34 = ______ ental 

112 = ______ ental 
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Bilaga 2: Intervjufrågor  

1. Vad heter de olika platserna i ett tal?  

Ex. 12, 245  

 

 

 

2. Vad betyder nollan? 

Ex 20, 100 & 106 

 

 

 

3. Hur många ental behövs för ett tiotal? 

 

 

 

 

 

4. Hur många tiotal behövs för ett hundratal? 
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Bilaga 3: Observationsschema 
 

Kritisk aspekt: Förklaring: Synliggörs i undervisning/ 

variationsmönster 

Additiv egendom Hur siffrors namn i verbal 

form kan representeras i 

skriftlig form 

 

Nollans betydelse 2 användningsområden.   

1. Platshållare 2. Relation med 

omringande siffror 

 

Talens egenskaper Tal delas inte bara upp i givna 

ental, tiotal osv.  Kan också 

representeras i enbart ental 

även om tiotal finns i talet, 

t.ex. 25 = 25 ental.  

 

Basen tio & positionens 

värde 

Siffrans positions avgör 

siffrans värde i ett flersiffrigt 

tal.  

 

Lärarens ordval:  Använder rätt termenologi   

 


