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1 INLEDNING
Mitt eget intresse för matematik väcktes återigen genom de matematikkurser som ingick i vår
utbildning. Det ska tilläggas att jag som barn hade matte som mitt favoritämne mellan årskurs
1 och 6, detta ändrades dock när jag började årskurs 7. Så här i efterhand antar jag att min
räkning under de första skolåren skedde med en viss automatik och att jag saknade den
taluppfattning som krävs för att vidareutvecklas inom matematik. Enligt dels egen erfarenhet
dels andras tankar kring ämnet matematik, anser jag att det första mötet med matematik i skolan
både ska vara lustfyllt samt att hanteringen av matematiska begrepp ska ske med ett matematiskt
språk. Detta i syfte för att ge eleverna en god taluppfattning redan i tidig ålder.
Mitt syfte med denna studie var dels att ta reda på vilka förkunskaper elever i årkurs 2 har i
taluppfattning och då främst positionssystemet med basen 10. Ett annat syfte var att skapa ett
laborativt material som går att använda vid undervisningen om positionssystemet med basen
10. Broadbent (2004) menar att när elever ska lära sig postionssystemet och främst basen 10,
så kan i hög grad ett konkret material bidra till att eleverna lär sig detta både på begreppsnivå
samt tillvägagångssätt. Vidare menar hon att ett konkret material kan vara till hjälp i alla
årskurser om eleven har en bristande kunskap om positionssystemet med basen 10.
I denna studie har metoden Learning study använts. Den innebär en cyklisk process där stegen
är enligt följande; förtest, analys, planering- och genomförande av lektioner samt eftertest.
Frågorna i förtest och eftertest är identiska och behandlar positionssystemet med basen 10.
Lektioner som skett mellan förtest och eftertest har skett i syfte att eleverna ska testa det
laborativa material jag har skapat samt att det laborativa materialet ska möjliggöra för eleverna
att se de kritiska dragen i lärandeobjektet positionssystemet med basen 10.

1.1 Bakgrund
Enligt Skolverket (2018) bidrar matematiska kunskaper till att individer ges olika
förutsättningar för att kunna delta i samhället. Kunskaper i matematik underlättar för människan
att ta motiverade beslut i vardagslivets olika situationer. Olteanu och Olteanu (2012) menar att
matematisk kunskap gynnar samhället. Dock finns flera studier som visar på hur elevers
kunskap i matematik minskar. Enligt OECD:s mätningar (2015) ligger Sverige sämre till
kunskapsmässigt inom ämnena matematik och naturvetenskap jämfört med sina grannländer. I
de TIMSS-undersökningar som gjorts så har det skett en ökning i resultat mellan åren 2007 –
2015 (Skolverket, 2018). Däremot har elevernas attityd till att lära sig matematik försämrats
mellan åren 2011 till 2015 enligt TIMSS mätningar. 2011 var det 45 procent som hade en positiv
inställning jämfört med 35 procent 2015 (Skolverket, 2018).
Det nationella bedömningsstödet i matematik som går att finna hos Skolverket (2018) förmedlar
att ha en grundläggande taluppfattning är viktigt för den fortsatta matematikinlärningen samt
att taluppfattning är det begrepp som är det mest grundläggande inom matematiken. Med en
grundläggande taluppfattning menas att uträkningar ska kunna ske utan att vi behöver reflektera
över hur talen är uppbyggda. Positionssystemet med basen 10 ingår i en sådan taluppfattning,
det vill säga att kunna klara av 10- och 100-övergångar samt exempelvis veta att 15 betyder 10
+ 5 (Löwing, 2008).
Syftet med ämnet matematik är enligt Skolverket (2018) att eleverna genom undervisning ska
utveckla sina kunskaper för att formulera och lösa problem. Eleverna ska även få möjlighet att
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känna förtrogenhet med matematiska uttrycksformer så att de kan kommunicera om
matematik i vardagliga och matematiska sammanhang (Skolverket, 2018).
Väsentliga delar i det aktiva lärande enligt Skolverket (2018) är att arbetet är både
undersökande och skapande samt med inslag av lek. Leken har betydande relevans för att
eleverna ska tillägna sig kunskaper speciellt under de första skolåren. Arbetsformer som är
både balanserade och varierande i sitt innehåll ska främja elevernas harmoniska utveckling
(Skolverket, 2018). Sveider (2013) menar på att idag växer ”matematikrummen” på landets
skolor och detta i syfte att göra plats åt laborativt material. Detta ska i sin tur bidra till att
eleverna ges möjligheter att öka sina resultat inom matematiken. Det laborativa materialet kan
enligt Sveider (2013) synliggöra både den begreppsliga förståelsen samt helhetsperspektivet.
Sett till det centrala innehållet i matematik för årskurs 1–3, ska undervisningen behandla
symboler för tal, deras utveckling ur ett historiskt perspektiv samt skillnader i olika kulturer.
Dessutom ska undervisningen behandla hur vi i dagens samhälle kan använda oss av
positionssystemet för att skildra naturliga tal. Vidare ska eleverna ges möjlighet till förståelse
för de naturliga talen, hur de kan delas upp, deras egenskaper samt hur de kan användas för att
ange ordning och antal (Skolverket, 2018).

1.2 Litteraturgenomgång
Nedan beskrivs vad positionssystemet med basen 10 innebär. Råder det svårigheter för eleverna
att lära sig detta system? Om så, hur ska vi lärare arbeta för att lära eleverna det som vi redan
har automatiserat? Vidare följer en beskrivning av varitationsteorin och dess begrepp och
metod.

1.2.1 Positionssystemet
Det talsystem som vi använder oss av består av endast 10 siffror och benämns som det hinduarabiska talsystemet. Vårt talsystem bygger på att siffrans position avgör dess värde samt att
vi har ett tecken för den tomma mängden, alltså ingenting. Vi använder oss här av siffran noll
(McIntosch, 2008). Thomas (2004) anser att detta system med basen 10 bygger på att vi
grupperar enheter om tio och att denna multiplikativa struktur kan möjliggöra ett oändligt
system av siffror. Vidare uttrycker han att denna förståelse är komplex för barn, ofta tar det
många år för dem att lära sig detta. Många elever kan räkna och gruppera om tio men förstår
inte basen 10-struktur (Thomas, 2004).
Thomas (2004) anser att det är grundläggande att förstå denna struktur (basen 10) för att
kunna utveckla en förståelse för platsvärde, taluppfattning m.m. Detta belyser även Empson
(2014), som i sin studie sett att elevers bristande taluppfattning beror på en icke utvecklad
förståelse för basen 10 och dess struktur, då de har svårt att se att vi grupperar enheter om tio.
Laski, Vasilyeva och Schiffman (2016) tror att förståelsen för begreppen platsvärde och basen
10 är viktigt för eleverna att kunna, då det kan möjliggöra för dem att exempelvis göra olika
deloperationer vid svårare matematiska problem.
Enligt Löwing (2008) kan det vara till fördel att jämföra vårt positionssystem med basen 10
med andra tänkbara positionssystem för att utveckla denna förståelse. Det är något även Cady,
Hopkins och Price (2014) synliggör, dock inte från elevsynpunkt. De tänker att lärare behöver
bli medvetna om hur svårt det är för eleverna att lära sig denna struktur med basen 10, något
som lärarna tar för givet. Lärare har genom att arbeta med siffersystemet Orpda (grupperar
enheter om fem) fått erfara hur det kan vara för elever att lära sig strukturen med basen 10. De
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medverkande (lärarna) i studien ansåg att detta var till stor hjälp för dem att tänka om kring
hur de själva ser på platsvärde osv. (Cady et al., 2014). Även Thanheiser och Melhuish (2018)
åskådliggör att just lärare behöver se det kritiska i det talsystem med basen 10 som vi
använder oss av. De menar att blivande lärare har en automatiserad syn på att exempelvis
genomföra subtraktioner och additioner med flersiffriga nummer. Vidare anser de att genom
detta så är de flesta omedvetna om det väsentliga med hur talsystemet med basen 10 är
uppbyggt. Enligt Thanheiser och Melhuish (2018) så behövdes det en förståelse för hur det
har sett ut genom historien för att lärarna skulle förstå hur vårt talsystem är uppbyggt. I denna
studie fick de blivande lärarna exempelvis arbeta med egyptiska tecken för siffror och
mayafolket siffersystem.
Att använda ett labortivt material kan öka elevers förståelse för positionssystemet enligt
McIntosh (2008). Han anser att tiobasmaterial är att föredra framför pengar eller stickor, då
tiobasmaterialer är exakt tio gånger så stort, exempelvis att hundratalplattan är tio gånger
större en tiotalsstickan. Van Bommel (2016) beskriver äggkartongsmodellen som ofta
används i Nederländerna. Detta är en modell som kan användas från det konketa till det
abstrakta, då med halvkonkret och halvabstrakt däremellan. Enligt Van Bommel (2016) är
denna modell inte bara till för att lära sig exempelvis subtraktion och addition utan går även
att använda sig av när det kommer till att räkna med olika baser.

1.2.2 Variationsteorin
I detta arbete har variationteorin använts som teoretisk utgångspunkt. Nedan följer en
beskrivning om variationsteorin, dess syfte, centrala begrepp m.m.
Variationsteorin har sin grund i den fenomenografiska forskningsansatsen. Enligt Wernberg
(2009) beskriver forskningen inom den fenomenografiska ansatsen kvalitativt hur människor
på olika sätt erfar fenomen i sin omvärld. Sett till lärande så utgår fenomenografin enligt Marton
och Booth (2010) ifrån att erfara världen på ett eller annat sätt eller att erfara lärande. Olika
människor uppfattar eller erfar världen eller lärandet generellt på skilda sätt och när de då ställs
inför en uppgift handlar de därefter. Enligt Wernberg (2009) så har variationsteorin utvecklats
utifrån detta genom att det skett ett skifte från fenomografins sätt att erfara något till att utifrån
ett valt lärandeobjekt erfara variation i att kunna urskilja de kritiska aspekterna i
lärandeobjektet. Inom variationsteorin är urskiljning, simultanitet och variation centrala
begrepp. Objekt och subjekt hänger samman och är oskiljbara i variationsteorins ontologiska
antagande. Med detta menas att verkligheten existerar men det är på hur betraktaren uppfattar
den som verklighetens betydelse grundas (Wernberg, 2009).
Lärandeobjekt
Lo (2014) skriver att inom variationsteorin så måste det hänivas till vad som ska läras, själva
”lärandeobjektet”, om det talas om lärande. Wernberg (2009) menar att ”lärandeobjektet
beskriver vad just de elever som berörs behöver lära sig för att uppnå en viss kompetens”
(Wernberg, 2009, s. 14). Vidare menar Wernberg (2009) att utifrån detta så innebär det att
läraren ska utgå ifrån elevens behov när de studerar sin undervisning och sitt lärande. Lo (2014)
förklarar att det finns lärandeobjekt och lärandemål. Lo (2014) menar att enligt variationsteorin
så uppstår det vissa problem om vi i skolan endast inriktar oss på lärandemålen. Det ena
problemet är om lärandet blir för provorienterat, det vill säga att eleverna endast ska uppnå
vissa mål. Då ökar risken att skolan inte lyckas locka fram elevernas intresse för vad som ska
läras, själva lärandeobjektet. Ett andra problem som uppkommer om slutresultaten är fastställda
för lärandet enligt variationsteorin, är att elevernas lärande begränsas om inte hänsyn tas till
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lärandeobjektets initativrika natur. Enligt variationsteorin uppstår objektets betydelse när det
ses i förhållande till den omgivning objektet befinner sig i. För att förstå objektet behöver
således förståelsen finnas för i vilken miljö lärandeobjektet befinner sig. Det finns tre olika
delar av ett lärandeobjekt, dessa är det iscensatta lärandeobjektet (vad som görs möjligt för
eleverna att lära sig i klassrumsundervisning), det planerade lärandeobjektet (det som var tänkt
skulle ske) samt det erfarna lärandeobjektet (hur eleverna upplevde lektionen, vad de lärde sig)
(Lo, 2014).
Kritiska aspekter och kritiska drag
Enligt Lo (2014) hör kritiska aspekter och kritiska drag alltid ihop; det förstnämnda avser en
omfattning av variation, kritiska drag i sin tur avser ett värde i denna omfattning av variation.
Att bestämma de kritiska dragen är viktigt av två skäl. Det ena är; för att underlätta lärarnas
förståelse av lärandeobjektet. Eleverna behöver här hjälp med att urskilja varje enskilt drag,
detta sker då med variation. Det andra viktiga skälet till att bestämma de kritiska dragen är;
Att som lärare få hjälp med hur elevers individuella olikheter kan hanteras. Exempelvis kan de
kritiska dragen urskiljas genom ett förtest, för att se vilka förkunskaper eleverna har inom utvalt
lärandeobjekt. Wernberg (2009) menar att om läraren kan se till de kritiska aspekterna och ha
förmågan att använda sig av variationsmönster så är det betydelsefullt för eleverna eftersom det
kan väcka en förändrad syn på lärandeobjektet. ”En viktig förutsättning för att eleverna skall
urskilja en aspekt är att läraren själv urskiljer den, anser den kritisk och följer upp den
konsekvent i sin undervisning” (Wernberg, 2009, s. 208). Vidare menar Wernberg (2009) det
avgörande för att eleverna ska kunna urskilja en aspekt enligt variationsteorin är att läraren
under en lektion skapar ett mönster av variation.
Variationsmönster
Enligt Kullberg, Runesson, K och Marton (2017) så handlar lärandet snarare om att se
skillnader än likheter; att vi måste kunna urskilja de kritiska aspekterna för att förstå
lärandeobjektet. Vidare menar Kullberg et al. (2017) att eleven måste erfarit variation för att
kunna urskilja de kritiska aspekterna. Lo (2014) uttrycker det att eleven måste ha erfarit vissa
variations- och invariansmönster, då det är nödvändiga villkor för lärande. Utifrån detta bör
medveten handling styra undervisningen för att skapa struktur. Via variationsmönstrens;
kontrast, seperation, generalisering och fusion, skapas olika varianter av medvetenhet.
När två värden kontrasteras mot varandra så upplevs en variation mellan dessa och genom detta
skapas en sorts medvetenhet (Kullberg et al., 2017). Lo (2014) tar upp ett exempel där elever
ska lära sig om trianglar. Om läraren endast visar på olika trianglar kan inte en urskiljning ske
eftersom eleverna inte erfar en variation och därmed uppstår inte en kontrastering. Om läraren
istället kontrasterar en triangel med något som inte är en triangel (t. ex. kvadrat eller rektangel)
så kan de kritiska aspekterna urskiljas.
Genom att kontrastera en triangel med en kvadrat så har denna separerats från objektet,
geometriska figurer. Därmed har en dimension av variation öppnats. Tidigare kan eleven ha
uppfattat detta som en odelad helhet men nu har det skapats en medvetenhet och eleven kan
fokusera på värdet (triangel) separat. Triangeln blir synlig med hjälp av en dimension av
variation. När eleven har urskilt den kritiska aspekten av ett objekt (geometrisk form) betyder
det att eleven även har urskilt ett av de kritiska dragen (triangel). Först när triangeln har
kontrasterats och separerats kan vi se de olika aspekterna av triangeln, exempelvis olika långa
sidor (Lo, 2014).
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När ett värde har separerats från den odelade helheten kan sedan en generalisering ske. Åter till
triangel som exempel: När en triangel har separerats från geometrisk form så går det att visa för
eleverna hur olika trianglar ser ut. De värden som tidigare inte har varit i fokus separeras, medan
det fokuserade värdet generaliseras. (Lo, 2014). Lärandeobjektet måste vara klargjort när det
avgörs om variationsmöntret leder till generalisering eller separation (Lo, 2014).
Kullberg et al. (2017). föklarar att fusion sker när en dimension av variation som stämmer med
flera aspekter öppnas upp samtidigt. Ett annat exempel på fusion är att genom användadet av
variationsmönster visa på förhållandet del-helhet, enligt Lo (2014). I en undervisningssituation
så är fusion till en början endast den odelade helheten, och när lärandeobjektet har kontrasterats,
separerats och generaliserats så kan det åter bli fusion. Genom behålla en av beståndsdelarna
konstant, och variera helheten genom att steg för steg låta andra delar ingå för att efterhand
skapa helheten, går det visa på förhållandet mellan delen och helheten (Lo, 2014).

1.2.3 Learning Study
Denna metod har sin grund i variationsteorin (Vikström, 2015). När ett arbete sker utifrån
learning study så menar Lo (2014) att finns det några punkter som är adekvata för de
grundläggande ramarna kring denna modell. Lärandeobjektet ska vara i fokus och
undervisningen ska ske utifrån tre typer av variation: Variation, 1 - elevens förkunskaper om
lärandeobjektet ska identifieras och utforskas. Detta för att se om det finns skillnader och hur
dessa korrekt kan utnyttjas i undervisningen. Variation, 2 - hur lärandeobjektet hanteras av
lärare samt lärares förståelse av lärandeobjektet. Variation, 3 - de kritiska dragen i ett
lärandeobjekt ska synliggöras, detta görs med informationen som de fått från V1 och V2.
Efter de kritiska dragen har identifierats går processen vidare med att besluta olika aspekter,
såsom vilka aspekter som ska behållas konstanta eller oförändrade, vilka aspekter som
samtidigt ska varieras, samt vilka aspekter det ska fokuseras på. Efter beslut om de olika
aspekterna skapas ett genomtänkt variationsmönster som i sin tur kan generera de önskade
resultaten (Lo, 2014). Vikström (2015) beskriver att en Learning study är en cyklisk process
som kan se ut enligt nedan:

1. Val av lärandeobjektet, vad är det som ska läras.
2. Förtest, utforska elevernas förkunskaper.
3. Lektionen planeras. Med utgångspunkt i elevernas förkunskaper planeras en eller flera
lektioner.
4. Lektionen genomförs och filmas, den planerade lektionen genomförs av en lärare i den
aktuella elevgruppen.
5. Eftertest. Detta test kan då ge svar på om undervisningen har möjliggjort ett lärande hos
eleverna.
6. Analys av relationen undervisning – elevers lärande. Lektionen kan här behöva omarbetas
om det är så att eleverna inte har lyckats urskilja de kritiska aspekterna av lärandeobjektet
(Vikström, 2015).
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Figur 1, Learning study i sex steg. Skapad av mig utifrån Vikström (2015) förklaringar av en Learning study.

1.3 Syfte och frågeställningar
Mitt syfte med denna studie var dels att ta reda på vilka förkunskaper elever i årkurs 2 har i
taluppfattning och då främst positionssystemet med basen 10. Ett annat syfte var att skapa ett
laborativt material som går att använda vid undervisningen om positionssystemet med basen
10.
Denna studie vill ge svar på följande frågeställningar:
1) Vilka förkunskaper har eleverna i årskurs två om positionssystemet med basen 10?
2) Hur utvecklas elevernas förståelse för positionssystemet med basen 10 när de får använda
laborativt material? Detta är i denna studie; positionsbingo, memory – positionssystemet, din
längd som ett tal, tallinje med frågekort, dragspelsremsor samt magnetiskt fem- och
tiobasmaterial.

2 METOD
2.1 Metodutveckling av laborativt material
Att skapa ett konkret eller laborativt material för att lära sig matematik har länge funnits i mina
tankar, då jag tror att det kan vara till hjälp för många elever. Dock startade varken den mentala
eller praktiska processen för hur detta material skulle ta form förrän i februari 2019.
Produkterna bingo-positionssystemet och memory-tiobas kontra siffror började ta form redan
innan förtestet genomfördes. Detta då just spel brukar vara populära hos barn. Tanken fanns att
dessa nog kommer till användning i min undervisning på ett eller annat sätt. De andra
produkterna växte fram efter att eleverna genomfört förtestet. En tankeprocess startade; hur ska
jag kunna möjliggöra för eleverna att urskilja de kritiska aspekterna i positionssystemet? Det
magnetiska tio-basmaterialet som även fick inslag av fembasmaterial skapades då jag anser att
det kan vara till hjälp i att förklara uppbyggnaden av olika baser för eleverna. Genom att det är
magnetiskt går det att använda sig av detta för att förklara inför helklass då whiteboarden är
magnetisk. Dessa blir då synliga inför alla samtidigt. Det finns magnetiskt tiobasmaterial att
köpa på olika läroplatser (på nätet), men då det dels kostar pengar samt eftersom jag önskade
just dessa färger, valde jag att skapa mitt egna material. Den konkreta tallinjen växte fram då
det var många elever som hade svårt att mentalt se denna framför sig och då svara på frågor
som exempelvis; om du står på tretton och hoppar fram tre tiotal, var hamnar du då? En stor
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andel av eleverna saknade kunskapen att vi har tio siffror (0- 9) i vårt talsystem, det var då
processen med ”pärlmåttbandet” startade. Med denna ville jag visa att vi räknar 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 och 9 ental. Efter detta blir det ett tiotal, och så vidare. ”Pärlmåttbandet” går från 0 till 200.
Idén till lådan om dragspelsremsor fick jag efter sökning i kurslitteratur om just
positionssystemet. Där menar man att detta kan hjälpa eleverna till ökad förståelse för
positonssystemet genom att dela upp tal.
De produkter som jag presenterar här har jag själv skapat med en viss inspiration från befintliga
spel, litteratur samt från internet. Memoryt är handmålat med akvarellfärg för att göra det till
ett spel som inbjuder till lust att lära snarare än något som ser ut att vara massproducerat. Även
bingot är handmålat men med kritor. Även det magnetiska tio- och fembasmaterialet har jag
målat för hand samt klistrat fast på magnetiskt underlag. Den konkreta tallinjen är först målad
på papper för att sedan ha klistrats fast på gamla mjölkkartonger för att gör den stabilare. De
handmålade produkterna är i sin tur laminerade för att göra dem mer tåliga.
Variationsteorin ligger till grund för de produkter jag skapat till denna studie. För att möjliggöra
en fusion har jag behållit färgerna på en-, tio- och hundratalen konstanta. Att entalen är blåa,
tiotalen rosa och hundratalen gula har jag hämtat från att jag vet att en lärobok i matematik just
använder sig av dessa färger, även från den skola där jag genomförde min studie. Målet med
mina produkter är att skapa ett sorts medvetande hos eleverna genom variationsmönstrena;
kontrast, separation, generalisering och fusion. För lärarhandledning till de olika produkterna,
se, bilaga 4-8.
2.1.1 Magnetiskt tio- och fembasmaterial

Första gången jag kom i kontakt med ett tiobasmaterial var även det under en av mina vfuperioder samt på Högskolan i Gävle. Jag anser att det är ett bra, konkret material som kan
användas i undervisningen om det görs på rätt sätt. Jag valde att skapa ett eget magnetiskt
tiobasmaterial då jag önskade just dessa färger på en-, tio- och hundratal. Då håller jag dessa
färger konstant i de material som jag skapat (Se, bilaga 4).
2.1.2 Bingo - Positionssystemet

Själva idén att skapa ett bingo kom från att mina barn brukar spela ett bingospel som vi har
hemma samt att jag själv tycker om spänningen med detta spel. Att både visa på siffror
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(tärningarna) och en konkret bild (bingorbrickan) ger eleverna möjligheten att urskilja de
kritiska dragen i lärandeobjektet; positionssystemet. (Se, bilaga 5).
2.1.3 Memory – tiobas kontra siffror

Under en av mina VFU-perioder skapade jag ett memory där lärandeobjektet var att lära sig
multiplikationstabellen. Detta uppskattades av dåvarande elever och därför låg det nära till
hands att även skapa ett memory till detta lärandeobjekt. Grundtanken i detta spel är precis som
i ovanstående bingo, att kontrastera exempelvis talet 20 i siffror och som en bild av
tiobasmaterial. På baksidan av dessa kort visas de siffror som vi använder oss av i vårt talsystem
för att medvetandegöra eleverna om vilka siffror vi använder oss av. (Se, bilaga 6).

2.1.4 Din längd som ett tal

Detta pärlmåttband skapades först när jag började fundera på vad vi gjort under vår
utbildning. Några av mina klasskamrater hade skapat ett måttband med sådana pärlor, då de är
exakt 1 cm långa/breda. Därefter utvecklades detta till aktiviteten ”din längd som ett tal”.
Målet är att eleverna ska kunna urskilja det kritiska draget att vi endast räknar upp till nio
innan vi växlar till ett tiotal. Pärlmåttbandet är därför skapat så att entalen är blåa pärlor, rosa
står för ett tiotal och gult för hundratal. Ett annat syfte med detta ”pärlmåttband” är att skapa
en förståelse för att vårt talsystem grupperar tal om tio, detta genom jämförandet av det
”riktiga” måttbandet: På ett måttband går det 10 cm på 1 dm, 10 dm på 1m osv. (Se, bilaga 7).
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2.1.5 Konkret tallinje

Både McIntosh (2008) och Heiberg Solem (2011) beskriver att tallinjen är ett bra, konkret
material för att skapa en möjlighet till en god taluppfattning för eleverna. Denna konkreta
tallinje bygger bland annat på deras beskrivningar av hur en tallinje kan presenteras i ett
undervisningssammanhang. Jag har dock valt att presentera tallinjen mer konkret, där entalen
är färgade i blått och tiotalen i rosa. På pinterest.com fann jag frågor kopplade till
positionssystemet som jag har valt att använda som frågekort till denna tallinje (Se, bilaga 8).
2.1.6 Dragspelsremsor

McIntosh (2008) beskriver att ”dragspelsremsor” kan vara ett bra laborativt material för att
lära sig positionssystemet. Utifrån detta har jag skapat denna låda med dragspelsremsor.
Remsorna är färdigklippta så att eleverna endast genom att öppna lådan kan öva på att urskilja
de kritiska dragen i att dela upp ett tal.

2.2 Urval
Denna studie genomfördes i en årskurs 2 med 26 elever. Ett självklart valt, då jag antog att
lärare och elever i årskurs 3 har fullt upp med nationella prov under studieperioden. Årskurs 1
valdes bort på grund av att jag ansåg att de inte kommit lika långt i sin matematiska utveckling.

2.3 Datainsamlingsmetoder
Jag har använt mig av ett flertal kvalitativa insamlingsmetoder för att samla in data till denna
studie. Olsson och Sörensen (2011) menar att syftet med dessa metoder är att det är något som
ska karaktäriseras. Att söka beskrivningar, kategorier eller modeller som bäst skildrar ett
sammanhang eller fenomen i omvärlden är det centrala i de kvalitativa insamlingsmetoderna
(Olsson & Sörensen, 2011).
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Under arbetets gång har jag använt mig av skrivna dokument och texter i form av
studentlitteratur och viss forskning för att skapa mig en bredare förståelse för ämnena,
variationsteori och positionssystemet.
I nästa steg använde jag mig av undersökningsmetoden förtest som kommer från learning study.
Elevernas svar på frågorna har efter en anlytiska utvärdering legat till grund för planering av
lektioner med lärandeobjektet i fokus.
Ett eftertest gjordes i slutet av denna undersökningsprocess. Enligt Lo (2014) är ett eftertest ett
bra hjälpmedel för att försöka se vilka erfarenheter eleverna tagit med sig kring det gällande
lärandeobjektet.

2.4 Procedur
Jag hade först ett samtal med studierektorn på den utvalda skolan, då jag önskade ett
godkännande gällande att genomföra en learning study och att kontakta läraren i den uttänkta
klassen. Mötet mellan mig och läraren för klassen som jag genomförde min studie i ägde rum
den 21 februari 2019. Vidare såg proceduren ut enligt nedan:

Tabell 1: Studiens genomförande
Måndagen
den
11/3- 19 kl 8:30
befann jag mig i
klassen där förtestet
(se, bilaga 1) skulle
utföras. Den tid som
eleverna fick till sitt
förfogande
att
genomföra
testet
var 30 minuter.

Tisdagen den 2/4- 19
genomfördes lektion1;
matematikhistoria (se,
bilaga
4)
för
lärarhandledning.

Måndagen den 8/4-19
genomfördes lektion
2; test av det
laborativa materialet
(se, bilaga 5-8) för
lärarhandledning

Fredagen den 26/4
– 19 fick jag på
nytt prova på detta
laborativa material
med eleverna.

Den 29 april 2019
genomfördes
eftertestet (se,
bilaga 2) vilket gick
till ungefär på
samma sätt som
förtestet.

2.5 Analysmetoder
Jag har i denna studie både använt mig av kvantitativa och kvalitativa metoder. Gällande den
kvantitavia metoden har jag använt mig av data från för- och eftertest som sedan har
bearbetats i Excel för att skapa stolpdiagram där jämförelsen mellan rätt och fel gjorts i
procent. Vidare har jag använt mig av kvalitativ analys utifrån variationsteorins
variationsmönster. Dessa olika mönster är; kontrast, separation, generalisering och fusion.

2.6 Etiska överväganden
I och med denna studie har en del etiska överväganden gjorts. Enligt vetenskapsrådet (2017)
betyder detta att det finns olika intressen som är berättigade och mellan dessa måste det finnas
en rimlig balans. Vidare skriver vetenskapsrådet att i dagens samhälle har forskningen en
viktig roll och det finns höga förväntningar på forskningen. I och med detta så befinner sig
forskarna i blickfånget, då de har ett stort ansvar, dels till de som indirekt påverkas av
forskningen, dels mot djur och människor som medverkar i olika studier i forskningssyfte.
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De krav som ställs på en forskare är ändå förankrade i samhällets vanliga värderingar och
etiska normer. Vetenskapsrådet (2017) skriver att de regler som forskare ska förhålla sig till
snarare efterliknar mer generella livsregler, exempelvis:
1) ”Du ska tala sanning i din forskning”
2) ”Du ska inte stjäla forskning från andra”
6) ”Du ska hålla god ordning i din forskning, bland annat genom dokumentation och
arkivering”.
Sett till det vetenskapliga arbetet är det viktigt för forskaren att känna till vad olika kodexar
kräver samt känna till lagstiftningen. Jag som författare till denna studie har därmed förhållit
mig och tagit hänsyn till de olika kodexarna som vetenskapliga rådet tar upp i sin text; god
forskningssed. Eftersom jag har genomfört en learning study i en klass och befunnit mig bland
eleverna i klassrummet, har detta inneburit att jag tagit hänsyn till de etiska problem som
finns i samband med observationsstudier. Vetenskapsrådet (2017) menar att vid deltagande
observationer så är det etiska övervägandena extra viktiga. Exempelvis är bibevarandet av
samtliga deltagande elevers anonymitet nödvändigt.
Jag har även bejakat det som vetenskapsrådet (2017) skriver om att vara objektiv för att inte
påverka olika skeenden samt de medverkande. Vidare är det viktigt med ordning i min
”forskning”, det som har observerats dokumenterades med anteckningar m.m. Förutom
elevens samtycke till att medverka i studien krävdes även båda vårdnadshavarnas samtycke
enligt Vetenskapsrådet (20117 (se, bilaga 3), eftersom eleverna är under 15 år.
Jag har tagit hänsyn till det Vetenskapsrådet (2017) skriver angående att informationen om
studien ska vara på en nivå så att även eleverna kan tolka den. Detta är enligt
etikprövningslagen. Innehållet i det informationsbrev som skickades ut tilll elever och
vårdnadshavare svarade på frågor som att anonymisering och konfidentialitet kommer att råda
i mitt arbete på så vis att om namn finns med på för- eller eftertestet, tas detta bort vid
eventuell publicering.
Vidare kommer det insamlade materialet inte att spridas vidare och obehöriga kommer inte att
ta del av denna information. Efter avslutat examensarbete kommer mitt arbetsmaterial att
arkiveras på Högskolan i Gävle.

3 RESULTAT
I denna del av studien presenteras de resultat som har kommit fram genom förtest och
eftertest. En sammanfattning av de lektioner som genomfördes mellan för- och eftertest.
Resultatdelen avslutas med en sammanfattning av för- och eftertesten.

3.1 Vilka förkunskaper har eleverna i årskurs två om positionssystemet med basen
10?
Nedan beskrivs resultatet från förtestet.
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Analysresultat: Förtest
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Figur 2: Resultat från förtest, räknat i procent.

Fråga 1
Av de elever som är medräknade i detta resultat så var det endast 46 procent av elever som vet
vilka siffror vi använder oss av i vårt talssystem, de andra 54 procenten svarade att vi
använder oss av siffrorna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10. Eleverna skulle här svara på frågan
”vilka tio siffror använder vi oss av i vårt talssystem?”
Fråga 2
Eleverna skulle här svara på vilken bas vi räknar med. Det fanns olika alternativ (8, 6, 12, 10,
20 & 60). Det var endast 17 procent elever som vet att vi räknar med basen 10, jag tror dock
att denna fråga var svår för eleverna att förstå. Jag förklarade för klassen att det jag frågar
efter är hur vi grupperar tal när vi räknar, utan för den skull berätta själva svaret. Flera av
eleverna ringade in flera svar.
Fråga 3
Denna fråga visade en bild på ett hundratal, tre tiotal och tre ental i tiobasmaterial. Det som
efterfrågades var hur många tiotal som finns på bilden. Det var många av eleverna som
fastnade på denna fråga och jag oserverade att de försökte räkna alla de enheter de såg på
bilden. 21 procent av eleverna visste att det var tre tiotal på bilden, andra skrev ut hela talet
133, en elev skrev 13, några elever svarade inte och en elev svarade att det fanns 30 tiotal på
bilden. Enligt läraren hade eleverna tidigare inte arbetat med tiobasmaterial, så det kanske är
orsaken till att endast 21 procent av eleverna hade denna kunskap.
Fråga 4
Även denna fråga visade en bild på ett tal i tiobasmaterial. Det som efterfrågades var; vilket är
talet? Rätt svar skulle här vara 225. 25 procent av eleverna kunde svara på denna fråga.
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Fråga 5
Frågor:
Siffran 6 i 16 betyder _______ figurer.
Siffran 1 i 16 betyder _______ figurer,

71 procent av eleverna kunde svaret på denna fråga.

Fråga 6 & 8
Här skulle eleverna mentalt flytta sig över en tallinje. Här var det ganska jämnt fördelat. Cirka
hälften av klassen förstod denna uppgift medan den andra hälften inte visste svaret eller
förstod frågan. Dock var det många av eleverna som försökte skriva ut alla siffror mellan 20
och hundra, de hade alltså svårt att se denna tallinje framför sig.
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳………………………………………100

Fråga 7
Det var endast 29 procent av eleverna som förstod hur de utifrån beskrivningen på frågan
skulle skriva talet 36 med egyptiska siffror. Det de fick till sin hjälp var:
1= ǀ
10 = ∩
100 = ꞔ
Fråga 9
Flertalet av eleverna förstod att siffrorna i 3625 har ett speciellt värde beroende på sin plats i
talet, hela 88 procent.
Fråga 10
I efterhand så inser jag att denna fråga inte var den lättaste då det är svårt att med blotta ögat
kunna gruppera dessa ögon om tio. Dock hade ändå 58 procent rätt på denna. Denna fråga
togs bort till eftertestet.

3.2 Undervisningsmoment
Nedan följer en kort beskrivning av de lektioner som genomfördes mellan för- och eftertest.
Lektion 1; matematikhistoria.
Eleverna fick se ett kort youtube-klipp med namn. Siffrornas historia där det förklarades att vi
använder oss av de tio siffrorna visades; 0123456789, dvs. nollans betydelse, som i vårt
positionssystem betyder att en plats är tom. Vi skriver 101 som då indikerar att det inte finns
några tiotal och om nollan inte fanns så skulle det se ut så här: 11. Vidare belyste detta youtubeklipp att vi använder oss av för att beskriva ett antal av något. I slutet av detta klipp tas det upp
hur symboliska tecken för tal har sett ut genom historien samt i olika kulturer. De egyptiska
tecknen för 1, 10 och 100 antecknades på whiteboarden för att sedan jämföra dessa med vårt
siffersystem.

14
Jag förklarade att det är lätt att tro att vårt talsystem går från 1-10, då vi ofta pratar om tiotal,
att det går tio ental på ett tiotal osv, men att det är siffrorna 0 – 9 som ingår i vårt talsystem.
Dvs. att nollan i 10 betyder att det är noll ental och ett tiotal, för att vi räknar med basen 10
och grupperar antal om tio.
Jag visade därefter hur det kan se ut om vi skulle räknat med en annan bas än 10. Vad det är
för skillnad mellan basen 5 och 10 förklarades för eleverna, med hjälp av det magnetiska tiooch fembasmaterial. Vidare berättade jag att genom historien har det räknats med andra baser
än 10 som exempelvis 5 och 60.
Lektion 2; Eleverna testar det laborativa materialet.
Det laborativa materialet var utplacerade på olika stationer. Eleverna var indelade i grupper
och roterade varefter de provat på en produkt.
Lektion 3; Eleverna testar återigen det laborativa materialet.
Jag delade in klassen i olika grupper med ca fyra elever i varje grupp. Jag tog ut en grupp i
taget och vi satte oss på Fritids då det inte var några barn där.

3.3 Hur utvecklas elevernas förståelse för positionssystemet med basen 10 när de
får använda laborativt material?
Nedan beskrivs resultatet på det eftertest eleverna genomförde efter att de har arbetat med de
olika produkterna; positionsbingo, memory – positionssystemet, din längd som ett tal, tallinje
med frågekort, dragspelsremsor samt magnetiskt fem- och tiobasmaterial.

Analysresultat: Eftertest
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1

2

3

4

5
Rätt %

6

7

8

9

Fel %

Figur 3: Resultat från eftertest, räknat i procent

Fråga 1
Det är nu 59 procent av eleverna som har förståelse för vilka tio siffror vi har vårt talsystem.
Jämfört med förtestet har det skett en ökning på 13 procent.
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Fråga 2
Även här har det skett en ökning. På förtestet var det endast 17 procent som visste att vi
räknade med basen 10 jämfört med eftertestet då 86 procent av eleverna som har förståelse för
detta.
Fråga 3
21 procent av eleverna hade på förtestet förståelsen för hur många tiotal det var på en bild
som visade talet 133 i tiobasmaterial. Nu på eftertestet har detta ökat till att 45 procent av
eleverna kan urskilja att det finns tre tiotal på denna bild.
Fråga 4
Här har det skett en ökning med 57 procent.
Fråga 5
Däremot har det skett en minskning i procent på hur många elever som kan urskilja att siffran
6 i 16 betyder 6 figurer samt att siffran 1 i samma tal betyder 10 figurer. På Förtestet var det
71 procent av eleverna som hade rätt på denna fråga jämfört med 68 procent som hade rätt på
samma fråga i eftertestet.
Fråga 6 & 8
På dessa två frågor har det skett en ytterst liten procentökning i eftertestet jämfört med
förtestet. Eleverna skulle mentalt förflytta sig över en tallinje för att kunna besvara dessa
frågor.
Fråga 7
Här har det skett en ökning på 20 procent jämfört med förtestet. Fler elever kan utifrån en
beskrivning visa hur talet 36 skulle se ut med egyptiska tecken.
Fråga 9
Det är några procent fler jämfört med förtestet som förstår siffrornas värde i talet 3625.

3.4 Sammanfattning av för- och eftertest
Tabell 2: resultat av förtest och eftertest
Förtest (Antal rätt i %)
Fråga 1
Fråga 2
Fråga 3
Fråga 4
Fråga 5
Fråga 6
Fråga 7
Fråga 8
Fråga 9
Fråga 10

Eftertest (Antal rätt i %)
46 %
17 %
21 %
25 %
71 %
58 %
29 %
46 %
88 %
58 %

59 %
86 %
45 %
82 %
68 %
55 %
59 %
68 %
86 %
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Efter att eleverna genomfört förtestet rättades dessa. Ett poäng gavs för rätt svar och noll poäng
för fel svar. Den sammanlagda poängen på förtestet kunde således bli 10 poäng. Av 26
närvarande elever räknades endast resultaten för 24 elever, då dessa hade ett godkännande om
att få delta i denna studie. Även de två elever som inte kommit in med en samtyckesblankett
fick genomföra förtestet, av praktiska skäl. Dessa makulerades dock direkt efter, så de är varken
med i resultatet eller i analysen.
Eftertesten genomfördes på samma sätt som förtesten. Denna dag var alla eleverna
närvarande, dock blev det bortfall på två elever som skulle gå på specialundervisning liksom
två eleverna som inte lämnat in en samtyckesblankett.

4 DISKUSSION
I denna avlsutande diskussion presenteras en sammanfattning av de resultat som för- och
eftertesten genererade. Resultatens tillförlitlighet redogörs, teoretiska tolkningar diskuteras.
Som ett tredje steg och som avslutande del i denna diskussion kommer det presenteras hur
dessa produkter kan avändas i det befintliga klassrummet med eleverna.
Mitt syfte redogjordes i inledningen av detta arbete. Syftet med denna studie var dels att ta reda
på vilka förkunskaper elever i årskurs 2 har i taluppfattning och då främst positionssystemet
med basen 10. Ett annat syfte var att skapa ett laborativt material som går att använda vid
undervisningen för att lära eleverna om positionssystemet med basen 10.
Sammanfattning
Resultaten från förtestet visade att mer än 50 procent av eleverna hade svårt med förståelse för
de frågor som behandlade vårt positionssystem med basen 10. För att besvara den första
frågeställningen utifrån dessa resultat anser jag att eleverna i denna grupp inte har särskilt goda
förkunskaper inom positionssystemet med basen 10. Detta resulterade sedan till nästa steg i
denna studie; skapande av produkter, planering och genomförande av lektioner (testa de olika
produkter). Sett till resultatet från eftertesten har det skett en ökning, där mer än 50 procent
visade på en förståelse för de frågor som behandlade positionssystemet med basen 10. Som svar
på den andra frågeställningen för denna studie anser jag att eleverna utvecklar en förståelse för
positionssystemet med basen 10 genom att använda olika typer av laborativt material, som i
denna studie har varit positionsbingo, memory – positionssystemet, din längd som ett tal,
tallinje med frågekort, dragspelsremsor samt magnetiskt fem- och tiobasmaterial.
Tillförlitlighet:
Resultatet är enligt min mening representativt för den grupp jag har valt att undersöka. Dock
kan resultaten inte generaliseras utifrån denna studie eftersom den är gjord i en årskurs två och
det finns otaliga årskurs tvåor i vårt land. Sett till urvalet ser jag inte att det finns en tydlig grupp
som är över- eller underrepresenterade. Validitet beskrivs av Johansson och Svedner (2010).
Om det finns validitet i studien så ska reslutatet svara mot en sann bild av det som har
undersökts. Resultaten på för- och eftertest visar på validitet då det är exakt samma frågor på
båda testen (förutom fråga 10, som är borttagen på eftertest 2). Bryman (2008) beskriver
validitet så här:
”Validitet rör frågan om huruvida en eller flera indikatorer som utformats i syfte att mäta ett
begrepp verkligen mäter just det begreppet” (Bryman, s. 162, 2008).
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Denna studies förtest har jag själv utformat med syfte att mäta elevernas förkunskaper om
positionssystemet med basen 10. Det anser jag visar på att det finns validitet i arbetet.
Däremot kan reliabiliteten diskuteras; vissa av frågorna kan jag i efterhand anse var svåra för
eleverna att läsa, de blev för abstrakta. Det kan därför inte uteslutas att vissa frågor har
missuppfattats av eleverna. Vidare är de frågor som jag utformade till för- och eftertesten
(samma frågor) mina egna konstruerade frågor. Enligt Johansson och Svedner (2010) rymmer
reliabiliteten om test, enkät osv. alla viktiga aspekter. Förmodligen har jag inte täckt alla dessa
viktiga aspekter av positionssystemet med basen 10, i de för- och eftertest som varit aktuella
för studien. Dock har allt material samlats in på samma sätt. För- och eftertest har rättats
likadant, med en etta för rätt svar och noll för felaktigt svar. Analysen av detta material har
sedan sammanställts i Excel. Hänsyn har tagits till bortfall genom att resultaten presenteras i
procent.
Teoretisk tolkning:
Vikström (2015) beskriver att learning study är en cyklisk process med olika steg. Även min
learning study följer olika steg i en cyklisk process. Lo (2014) uttrycker att vid användandet
av en learning study, måste även hänsyn tas till tre olika typer av variationer som uttrycks
enligt V1, V2 och V3.
Lärandeobjektet i denna studie är positionssystemet med basen 10. Enligt V1 ska elevernas
förkunskaper utforskas. Detta gjordes med ett förtest där frågorna berörde vårt talsystem;
positionssystemet med basen 10. Vid analys av förtest har hänsyn tagits till både V1, V2 och
V3. Hur skiljer sig eleverna i gruppen åt, rent kunskapsmässigt? Vid denna analys ansåg jag
att de flesta av eleverna låg på ungefär samma nivå, vissa lite över och vissa lite under. Enligt
V2, så är även lärarens kunskap av vikt när det gäller själva lärandeobjektet. Då jag har varit
både lärare och forskare i denna studie har jag tagit hänsyn till det jag själv behärskar för att
kunna handleda eleverna på ett korrekt sätt. Utifrån informationen från V1 och V2, så
synliggjorde jag de kritiska dragen i detta lärandeobjekt (V3). Utifrån detta beslutade jag att
de aspekter som ska hållas konstanta var färgerna på entalen, tiotalen och hundratalen (blå,
rosa och gul). Produkterna skapades utifrån variationsteorins variationsmönster. Även
lektionerna planerades utifrån dessa variationsmönster. Genom eftertestet undersöktes
elevernas kunskaper på nytt: Vad har eleverna lärt sig om det aktuella lärandeobjektet? Min
learning study avslutades med utvärdering och analys av eftertest, frågan jag då ställde mig
själv var; är resultatet tillförlitligt?
Utifrån studiens ena frågeställning var syftet att ta reda på elevernas förkunskaper om
positionssystemet med basen 10. Resultatet visade att eleverna hade vissa svårigheter med
frågor som: vilka siffror har vi i vårt talsystem, vilken bas vi räknar med, förståelse för en, tiooch hundratal samt hur vi mentalt kan förflytta oss över tallinjen. Sett till olika studier om
positionssystemet har det visat sig att just positionssystemet med basen 10 är svårt för elever
att lära sig. Det Empson (2014) beskriver, att elevers bristande taluppfattning kan bero på att
de saknar förståelse för basen 10, anser jag stämmer överens med den grupp jag har valt att
undersöka. Jag tror att ifall de hade förståelsen för denna struktur skulle de inte visat på
svårigheter med att svara på de frågor som efterfrågar vilka siffror vi har i vårt talsystem samt
att besvara hur många tiotal det finns på en bild som visar ett tal i tiobasmaterial.
Jag ser en viss problematik i detta, då det enligt skolverket (2018) är viktigt med en god
taluppfattning för att kunna vidareutvecklas inom matematik. Då positionssystemet är en del i
god taluppfattning blir det problem om eleverna inte förstår den struktur som
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positionssystemet med basen 10 innebär. Ett ytterligare problem uppstår om läraren inte har
förståelse för hur barn kan bygga upp kunskapen kring positionssystemet då de själva har
automatiserat denna process.
Cady et al. (2014) belyser vikten av att både befintliga lärare och blivande lärare behöver
göras medvetna om hur elever lär. Något även Thanheiser och Melhuish (2018) anser är
viktigt. De ger olika exempel på hur detta kan gå till. Genom att arbeta med Orpda som är ett
system där enheter grupperas om fem, anser Cady et al. (2014) att lärares medvetenhet kan
öka för hur elever tar till sig basen 10. Thanheiser och Melhuish (2018) menar i sin tur att
blivande lärare förstår hur elever lär sig denna struktur med basen 10, genom att studera hur
matematiken har sett ut genom historien. Jag håller med om ovanstående resonemang, dels för
att det är så jag har arbetat i min egen studie, dels för att det är ett problem att våra elever
ligger under genomsnittet i matematikresultat jämfört med våra grannländer. Vi behöver göra
något för att ändra denna trend. En medvetenhet hos eleverna kan, enligt variationsteorin,
skapas när läraren tar hänsyn till och analyser de olika delarna av ett lärandeobjekt. I min
analys har jag tagit hänsyn till det iscensatta-, planerade- och det erfarna lärandeobjektet.
Att arbeta med laborativt material anser jag också kan hjälpa eleverna till en förståelse för
strukturen med basen 10. Då vårt talsystem baserat på positionssystem med basen 10 är
väldigt abstrakt, tror jag att det blir svårt för eleverna att lära enbart genom att räkna i en
mattebok. För att nå det abstrakta tror jag att ett konkret material är en bra hjälp på vägen.
Både Van Bommel (2016) och McIntosh (2008) menar att ett konkret material kan hjälpa
eleverna att förstå positionssystemet med basen 10.
Lärandeobjektet som jag har valt att utgå ifrån är positionssystemet med basen 10. Efter
analys av förtestet, är det kritiska draget enligt min mening att de inte förstår strukturen med
vad basen 10 innebär. När vi räknar med basen 10 grupperar vi tal om tio och strukturen är
multiplikativ. Då denna struktur med stor sannolikhet är automatiserad hos lärare, behövs ett
synsätt som är bortom denna automatisering för att se helheten (positionssystemet). Den
består av olika delar; siffror i vårt talsystem, basen 10, en, tio- och hundratal, och att värdet
multipliceras med tio varje steg åt vänster. De kritiska dragen måste separeras från de olika
delarna. Enligt Lo (2014) behöver eleverna hjälp med att urskilja varje enskilt drag. Detta sker
med variation.
Jag anser att eleverna i och med förtestet fick erfara den odelade helheten, fusion - i detta fall
positionssystemet. För att möjliggöra för eleverna att erfara de olika delarna av
positionssystemet har jag använt mig av variationsteorins olika variationsmönster; kontrast,
generalisering, separation och fusion. Till min hjälp har jag de produkter som jag skapat till
denna studie.
Kontrast: Detta variationsmönster använde jag mig av genom att dels jämföra vårt
siffersystem med egyptiska tecken för tal, dels att jämföra basen 10 med basen 5, med
magnetiskt tio- och fembasmaterial. Min förhoppning var att eleverna här skulle uppleva en
variation för att sedan kunna urskilja basen 10 samt siffrorna 0–9.
Separation: Genom att kontrastera vårt siffersystem med egyptiska tecken har vi nu separerat
siffrorna 0 till 9 från den odelade helheten (positionssystemet). Genom att kontrastera basen
10 med basen 5 har nu basen 10 separerats från den odelade helheten (positionssystemet).
Generalisering: När ett värde har separerats från den odelade helheten, kan därefter en
generalisering ske. Då basen 10 har separerats från positionssystemet, kan jag nu visa på hur
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basen 10 kan se ut med olika presentationsformer. Här använder jag mig av Memory – tiobas
kontra siffror för att visa att siffran 23 är lika med bilden av 23 i tiobasmaterial. Bingo –
positionssystemet visar att värdet av en siffra varierar beroende på var den är positionerad.
Vidare använder jag mig av ”pärlmåttbandet” som med hjälp av ett vanligt måttband öppnar
upp för en variation där det går urskilja att ett efter nio ental, blir ett tiotal.
Fusion: I och med dessa produkter är förhoppningen att fusion upplevs då de visar på delar av
helheten. Vidare är förhoppningen att eleverna vid eftertestet upplevde fusion. För att öppna
upp för fusionen har jag valt att hålla färgerna konstanta i mina produkter.
Förslag till fortsatt praktisk tillämpning:
Med tanke på att en viktig förutsättning för att kunna vidareutvecklas inom matematik är en
god taluppfattning. För att få det behöver eleverna förstå positionssystemet. Utifrån detta ser
jag att de produkter jag har skapat kommer vara till hjälp för att utveckla elevernas förståelse
för positionssystemet. Det magnetiska tiobasmaterialet ser jag redan har uppfyllt en funktion
genom att det är lätt att laborera med och gör att eleverna lättare kan erfara exempelvis att
talet 123 består av 1 hundratal, två tiotal och tre ental. De övriga produkterna kommer jag
använda mig av, då eleverna visade på att lära sig genom spel ökade deras förståelse för
positionssystemet. Genom att hålla färgerna på entalen, tiotalen och hundratalen konstanta (i
min studie blå, rosa och gul) så upplever jag att eleverna förstår sambandet mellan de olika
produkterna.
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BILAGOR
Bilaga 1: Förtest
Bilaga 2: Eftertest
Bilaga 3: Informationsbrev/ samtyckesblankett
Bilaga 4: Matematikhistoria
Bilaga 5: Bingo - Positionssystemet
Bilaga 6: Memory – tiobas kontra siffror
Bilaga 7: Din längd som ett tal
Bilaga 8: Konkret tallinje – 0 till 100
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Bilaga: 1

Förtest 1
Namn:
1. Vi använder oss av 10 siffror i vårat talsystem, vilka är dessa tio siffror?
Svar:
2. Vilken talbas använder vi oss av när vi räknar? Ringa in rätt svar nedan.
8

6

12

10

20

60

3. Hur många tiotal finns på bilden nedan?

Svar:

4. Titta på bilden nedan, vilket är talet?

Svar:
5. Här ser du 16 figurer

☺☺ ☺ ☺☺☺ ☺
☺ ☺☺☺☺☺
☺☺ ☺
Frågor:
Siffran 6 i 16 betyder _______ figurer.
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Siffran 1 i 16 betyder _______ figurer

6. Nedan ser du ett pärlband med siffror, tänk dig att den fortsätter med siffror ända
fram till siffran 100.
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳………………………………………100
Fråga: Om du startar på 13 och hoppar uppåt tre tiotal, var hamnar du då?
Svar:

7. De gamla egyptierna använde olika tecken för siffror
1= ǀ
10 = ∩
100 = ꞔ
Om du hade levt för 4500 år sedan i Egypten och skulle skriva talet 36, hur skulle det se ut?
Svar:

8. Nedan ser du ett pärlband med siffror, tänk dig att den fortsätter med siffror ända
fram till siffran 100.
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳………………………………………100
Fråga: Om du startar på 29 och hoppar nedåt två tiotal, var hamnar du då?
Svar:

9. I talet 3625 så har varje siffra ett speciellt värde. Vad står de olika siffrorna för?
Svar:

10. Nedan ser ni flera ögon. Hur många tiotal finns det utav dessa ögon?

Svar:
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Bilaga: 2

Eftertest 1
Namn:
1. Vi använder oss av 10 siffror i vårat talsystem, vilka är dessa tio siffror?
Svar:
2. Vilken talbas använder vi oss av när vi räknar? Ringa in rätt svar nedan.
8

6

12

10

20

60

3. Hur många tiotal finns på bilden nedan?

Svar:

4. Titta på bilden nedan, vilket är talet?

Svar:
5. Här ser du 16 figurer

☺☺ ☺ ☺☺☺ ☺
☺ ☺☺☺☺☺
☺☺ ☺
Frågor:
Siffran 6 i 16 betyder _______ figurer.
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Siffran 1 i 16 betyder _______ figurer

6. Nedan ser du ett pärlband med siffror, tänk dig att den fortsätter med siffror ända
fram till siffran 100.
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳………………………………………100
Fråga: Om du startar på 13 och hoppar uppåt tre tiotal, var hamnar du då?
Svar:

7. De gamla egyptierna använde olika tecken för siffror
1= ǀ
10 = ∩
100 = ꞔ
Om du hade levt för 4500 år sedan i Egypten och skulle skriva talet 36, hur skulle det se ut?
Svar:

8. Nedan ser du ett pärlband med siffror, tänk dig att den fortsätter med siffror ända
fram till siffran 100.
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳………………………………………100
Fråga: Om du startar på 29 och hoppar nedåt två tiotal, var hamnar du då?
Svar:

9. I talet 3625 så har varje siffra ett speciellt värde. Vad står de olika siffrorna för?
Svar:
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Bilaga: 3

Förfrågan om ditt barn får medverka i en studie
Jag heter Jessica Berglund och är lärarstuderande på Gävle Högskola och ska nu skriva mitt
examensarbete inom matematik. Detta examensarbete kommer leda till att jag får min
lärarbehörighet. Examensarbetet ska vara klart i slutet på maj 2019 och motsvarar 20 veckors
heltidsstudier.
Syftet med studien är att ta reda på vilka förkunskaper elever har i årskurs två för
positionssystemet med basen 10. Det andra syftet är undersöka hur elevernas förståelse
utvecklas om positionssystemet med basen 10, när de får använda laborativt material.
Jag kommer att använda mig av en metod som heter Learning study för att undersöka detta.
Learning study kommer från en teori som heter variationsteorin. I en Learning Study sker
undervisningen oftast i olika antal steg, exempelvis enligt följande:
1. Det som ska studeras väljs ut, i detta fall positionssystemet med basen 10.
2. Se vilka förkunskaper eleven har inom detta ämne, detta sker med ett test som heter förtest.
3. Analysera testen för att förstå vad som är svårt/ kritiskt för eleverna i detta ämne.
4. Planera lektioner.
5. Utföra lektioner.
6. Se vad eleverna har lärt sig, detta sker med ett test som kallas eftertest.
7. Utvärdera om lektionerna har hjälpt till att utöka förståelsen för positionssystemet.
Det som skulle krävas för att vara med i studien är att medverka på förtest, vara delaktiga på
observationslektionerna samt att medverka på ett eftertest. Det kan även förekomma
intervjuer med eleverna. Detta kommer i så fall INTE spelas in (varken ljud eller bild).
Anonymitet och konfidentialitet kommer att råda i mitt arbete. Med detta menas att skolans
namn, klass och elevens namn, om det är med på för, eftertestet el intervju, kommer att tas
bort vid eventuell publicering. Mitt insamlade material inklusive samtyckesblanketten
kommer inte att spridas vidare och obehöriga kommer inte att ta del av denna information.
Efter att jag genomfört denna undersökning och när mitt examensarbete är avslutat kommer
mitt arbetsmaterial att arkiveras på Högskolan i Gävle.
Jag vill förtydliga att deltagandet i denna studie är frivilligt.
Har ni ytterligare frågor ber jag er kontakta mig på nedanstående telefonnummer och
mailadress:
Med vänliga hälsningar
Jessica Berglund

070–3440823
Ofk15jbl@student.hig.se
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Samtyckesblankett till att medverka i en learning study
Inlämnad senast den 4 mars 2019
Datum………………………………………………………………………………………..
Elevens namn………………………………………………………………………………
Vårdnadshavare namnteckning……………………………………………………………...
Vårdnadshavares namnteckning……………………………………………………………

När barn under 15 år deltar i forskning ska båda vårdnadshavarna ge samtycke.
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Bilaga: 4

Matematikhistoria
Tid: 60 min
Material: Smartboard + penna, internet (youtube), magnetiskt fem- och tiobasmaterial samt
en-, tio- och hundratalsabakus.
Mål
Att eleverna ska få en förståelse för vilka siffror vi har i vårat talsystem, varför vi räknar med
basen 10 samt nollans betydelse.
Syfte
För att eleverna ska kunna se matematikens relevans och sammanhang så ska eleverna enligt
Skolverket (2018) ges möjligheter att utveckla en förståelse för hur olika talsymboler har
använts och vuxit fram utifrån ett historiskt och kulturellt perspektiv. Ifrah (2002) menar att
barn har många frågor om hur siffrors uppkomst m.m. När han undervisade i matematik och
fick dessa frågor bestämde han sig för att skriva en bok om matematikens historia då detta
enligt honom inte fanns. Boken resulterade i räknekonstens kulturhistoria. Det är en väldigt
omfattande och intressant samling han har skapat. Med bakgrund av detta skapades denna
lektion. Vidare menar Grevholm (2014) att det finns vissa paralleller mellan den historiska
utvecklingen och elever och barns matematiska utveckling.
Lärarhandledning
• Inled lektionen med att ställa frågor såsom – vad tänker ni på när ni hör ordet
matematikhistoria? Gör en tankekarta på smartboarden med elevernas tankar.
•

Gå vidare med att förklara målen för denna lektion för eleverna samt förklara
upplägget för lektionen.

•

Visa klippet: siffrornas historia (4:24 min, avsluta vid ca 3:40)
https://youtu.be/5rGyhy2KupU

•

Efter detta är det bra att visa det positiva med vårt decimala positionssystem. Skriv
upp 0123456789 på tavlan för att sedan jämföra detta med de gamla egyptiernas
tecken för siffror: 1= ǀ ,10 = ∩ och 100 = ꞔ. Skriv olika tal med våra siffror samt hur
de talen skulle se ut med de egyptiska talsymbolerna. Förslag på tal; 453, 36, 293
m.m.

•

Visa på nollans betydelse, diskutera gärna med eleverna hur det skulle vara om vi inte
hade ett tecken för nollan. Tiobasmaterialet kan användas här för att visa på siffrornas
värde, exempelvis talet 304. Beskriv att det betyder att det inte finns några tiotal.

•

Visa eleverna hur det skulle vara om vi inte räknade med basen 10. Ta gärna hjälp av
fem- och tiobasmaterialet för att visa dels på skillnaderna att i bas5 grupperas föremål
om fem samt att med bas5 är endast siffrorna 01234 giltiga. Ett tal i bas5 kan således
inte se ut så här: 6435, utan så här: 4321. Likheterna mellan de olika baserna är att
varje siffra har olika värde beroende på vilken position den har och att värdet ökar för
varje steg till vänster. Värdet multiplicerat med basen, se nedan:
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Bas5
5⁰ = 1

Bas10
10⁰ = 1

5¹ = 5

10¹ = 10

5² = 25

10² = 100

5³ = 125

10³ = 1000

5⁴ = 625

10⁴ = 10 000

Visa hur olika tal i bas10 skulle se ut i bas5. För att det ska bli så konkret som möjligt
för eleverna så används med fördel fem- och tiobasmaterialet. Det är lättare att
konvertera talen från bas5 till bas10 än tvärtom.
3421₅ = 486₁₀.
För att konvertera från bas5 till bas10: 3*125 + 4*25 + 2*5 + 1*1 = 486
För att konvertera från bas10 till bas5: det går 3 hela 125-tal på 486 med 111 i rest, det
går 4 hela 25-tal på 111 med 11 i rest, det går 2 hela 5-tal på 11 med 1 ental i rest =
3421.

Figur 4: till vänster; talet i bas5 och till höger; talet i bas10.

2222₅ = 312₁₀.
För att konvertera från bas5 till bas10: 2*125 + 2*25 + 2*5 + 2*1 = 312
För att konvertera från bas10 till bas5: det går 2 hela 125-tal på 312 med 62 i rest, det
går 2 hela 25-tal på 62 med 12 i rest, det går 2 hela 5-tal på 12 med 2 ental i rest.
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Figur 5: till vänster; talet i bas5 och till höger; talet i bas10.

•

Avsluta lektionen med en gemensam diskussion kring lektionen. Återknyt till
tankekartan; finns det något vi kan lägga till eller ta bort? Låt denna nya tankekarta
vara ett hjälpmedel för framtida lektionsplanering.
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Bilaga: 5

Bingo - Positionssystemet

Tid: 10–30 min.
Material: Bingo - positionssystemet.
Mål
Målet är att eleverna ska få en djupare förståelse för de naturliga talen samt för det talsystem
vi använder oss av, att det är ett positionssystem med basen 10. Ett ytterligare mål med detta
spel är att med hjälp av det konkreta materialet utveckla en förståelse hos eleverna att
exempelvis siffran 4 i talet 3452 betyder 4 hundratal.
Syfte
Syftet med denna bingo är att erbjuda eleverna ett konkret material av lärandeobjektet
positionssystemet med dess olika delar. Enligt variationsteorin är en viktig del att kunna
urskilja kritiska drag i ett lärandeobjekt. Vidare ska all undervisning bygga på en medveten
handling. Detta görs möjligt genom att använda sig av variationsmönster såsom kontrastering,
separation, generalisering samt fusion för att urskilja de kritiska dragen (Lo, 2014). Att kasta
en tärning med siffror, en tärning som visar värdet, kontrasteras med bilden på bingobrickan.
Vidare sker det även en seperation genom exempelvis att gul och 7 är lika med 7 hundratal att
det kan ses som delar av en helhet. Generaliseringen sker om eleverna kan se de kritiska
aspekterna att siffran 5 antingen kan vara 5 ental eller 5 tiotal beroende på vilken plats 5 har i
talen, och att 5 tiotal är 10 gånger större än 5 ental. Fusionen kommer att ske om eleverna har
lyckats urskilja olika kritiska aspekter av ett lärandeobjekt och se de olika delarna som en
helhet.
Bedömning
Formativ bedömning, i synnerhet informell bedömning, ligger som grund för denna
aktivitet/produkt. Grevholm (2014) skriver att formativ bedömning syftar till elevers fortsatta
lärande och att informell bedömning sker när lärare observerar det som sker när eleverna är i
en matematisk aktivitet. Vidare skriver Grevholm (2014), att för att kunna bedöma elevers
kunskap i matematik måste de visa sina kunskaper.
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Lärarhandledning
•

Innan eleverna startar spelomgången, förklarar du som lärare målen med detta spel.

•

När alla grupper har fått prova på detta spel är det fördelaktigt med en lärarledd
klassrumsdiskussion. Använd er gärna av en tankekarta på smartboarden, för att öppna
upp för de kritiska dragen i detta lärandeobjekt. Här kan det komma upp nya kritiska
aspekter som lärare och elev inte tidigare tänkt på.

Spelinformation
Innehåll
4 spelplaner med siffror ritade som tiobasmateriel
4 spelplaner med siffror
1 tärning med siffror 0–9
1 tärning som visar position
Plastmarker
Antal spelare
2–4 spelare, alternativt parvis
Förberedelser
Varje spelare blir tilldelad en spelplan. Plastmarkerna ska vara placerade i mitten så att alla
spelare kan nå dessa. Den som slår högst siffra på en tärning får börja.
Ett speldrag
Varje spelare, kastar i tur och ordning två tärningar; en med siffrorna 0–9 + en tärning som
visar på vilken position siffran hör hemma. Om siffra och position inte stämmer överens med
spelplanen går det vidare till nästa spelare.
Vem vinner
Den som först får bingo enligt nedan vinner:

Lycka Till!
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Bilaga: 6

Memory – tiobas kontra siffror

Tid:10–20 minuter
Material: Positionsmemory och delaktiga lärare
Mål
Målet är att eleverna utvecklar en ytterligare förståelse för positionssystemet. McIntosh
(2008) menar att eleverna kan uppleva vissa svårigheter med positionssystemet. Det kan
exempelvis handla om att föremål som är grupperade om tio både kan ses som en enhet samt
betyda en grupp, uttryckt med talet 1. Andra kända svårigheter enligt McIntosh (2008) kan
vara att exempelvis talet 21 kan stå för 21 föremål och 2:an står för 2 tiotal och 1:an för 1
ental.
Syfte
McIntosh (2008) menar att förståelsen för positionssystemet tar lång tid för eleverna att bygga
upp och att det krävs olika aspekter och varierade erfarenheter av positionssystemet för att få
förståelse att växa. Syftet med detta memory är att genom att para ihop en bild som är mer
abstrakt (exempelvis siffran 21) med en bild som är mer konkret (siffran 21 i tiobasmaterial)
utveckla förståelse hos eleverna att 21 i detta fall både kan vara två tiotal och ett ental samt att
det även är 21 ental. Enligt Grevholm (2014) minimeras risken att matematiken blir alltför
abstrakt eller att eleverna inte blir tillräckligt stimulerade om vi i undervisningen använder oss
av olika uttrycksformer och kommunikation. Vidare menar Grevholm (2014) att eleverna
utvecklas om de får ta del av andras strategier och sätta ord på sina egna om de får möjlighet
att vara delaktiga i lärarledda gruppsamtal.
Bedömning
Formativ bedömning och då särskilt informell bedömning ligger som grund för denna
aktivitet/produkt. Grevholm (2014) skriver att formativ bedömning syftar till elevers fortsatta
lärande och att vid informell bedömning observerar läraren det som sker. Detta görs när
eleverna är i en matematisk aktivitet. Det är tre punkter som kännetecknar formativ
bedömning. Dessa är att lärandemålen ska vara tydliga inte bara för läraren utan även för
eleverna, var eleven befinner sig i sitt lärande samt hur man går vidare för att eleven ska
uppnå målen. Vidare skriver Grevholm (2014) att för att kunna bedöma elevers kunskap i
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matematik måste de visa sina kunskaper. För att bedöma denna aktivitet krävs det att läraren
använder sig av observation och då gärna delaktig observation, att ställa öppna frågor m.m.
Lärarhandledning
• Då detta inte enbart är ett spel utan också ett lärandeobjekt är det viktigt som lärare att
vara delaktig.
•

Efter avslutad spelomgång, ge eleverna utrymme för diskussion där de sedan kan
skriva ner några punkter kring upplevelsen av spelet. Dessa kan sedan ligga till grund
för analys av lärandeobjektet.

Spelinformation
Innehåll
Memorykort i olika valörer
Antal spelare
2–4 spelare
Förberedelser
Lägg ut alla kort med siffrorna i vårt talsystem uppåt och blanda runt korten. Den kortaste
spelaren får börja.
Ett speldrag
Spelaren som börjar startar med att ta upp ett kort och försöker sedan hitta paret till det kortet.
Om siffran 21 kommer upp i tiobasmaterial så är paret siffran 21. Lyckas spelaren hitta rätt
par får hen fortsätta, annars går det vidare till nästa spelare osv.
Vem vinner
Den som har flest par när alla kort är upplockade vinner.
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Bilaga: 7

Din längd som ett tal

Tid: 30–40 minuter.
Material: Måttband, ”positions”-måttband (där varje pärla är en centimeter), papper och
penna samt små algoritmhus.
Mål
Målet är att eleverna ska få en ökad förståelse för att vi i vårt talsystem använder oss av
siffrorna 0–9, att 10 består av 1 tiotal och noll ental och efter vi räknat till 9, 19, 29 osv.
växlar till ett ”nytt” tiotal. De ska också få en bredare förståelse för det talsystem vi använder
oss av, att det är ett positionssystem med basen 10. Ett ytterligare mål med detta spel är att
med hjälp av det konkreta materialet utveckla en förståelse hos eleverna att exempelvis siffran
4 i talet 3452 betyder 4 hundratal.
Syfte
Små barn räknar ofta tjugotio efter 29 (enligt min erfarenhet) och inte trettio. Detta problem
har jag dock hittills inte stött på i årskurs 1–3 men ser att denna svårighet finns vid uträknande
av algoritmer, främst subtraktionsalgoritmen med växling. Enligt min erfarenhet är det då
svårt för eleverna att se helheten av positionssystemet (ental, tiotal, hundratal osv.) när vi
endast räknar upp till nio innan vi växlar till ett tiotal. Syftet med detta ”positions”- måttband
är att se om eleverna med hjälp av denna och ett vanligt måttband kan uppnå målet, samt att
medvetandegöra eleverna om att vi räknar med basen 10.
Bedömning
Formativ bedömning och då särskilt informell bedömning, ligger som grund för denna
aktivitet/produkt. Grevholm (2014) skriver att formativ bedömning syftar till elevers fortsatta
lärande och att informell bedömning sker genom att läraren observerar det som sker. Detta
görs när eleverna är i en matematisk aktivitet. Det är tre punkter som kännetecknar formativ
bedömning. Dessa är att lärandemålen ska vara tydliga inte bara för läraren utan även för
eleverna, var eleven befinner sig i sitt lärande samt hur man går vidare för att eleven ska
uppnå målen. Vidare skriver Grevholm (2014), att för att kunna bedöma elevers kunskap i
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matematik måste de visa sina kunskaper. För att bedöma denna aktivitet krävs att läraren
använder sig av observation, gärna delaktig observation, att ställa öppna frågor m.m.
Lärarhandledning
• Denna aktivitet är tänkt som en gruppaktivitet, gärna med ca fyra elever i en grupp.
•

”Positions”-måttbandet är skapat av pärlor (varje pärla är 1cm) så att den svarta färgen
står för noll, blå för ental, rosa för tiotal och gult för hundratal.

•

Eleverna får börja att mäta sig själva med måttbandet, detta kan göras antingen genom
att den elev som ska mätas ligger på golvet alternativt står mot en vägg. I båda fallen
krävs samarbete genom att en elev mäter och en annan elev dokumenterar längden
skriftligt på ett papper.

•

När eleverna är klara med ovanstående mätning är det dags att mäta sig med
”positions”-måttbandet. Själva mätningen går till på samma sätt som med det vanliga
måttbandet. Även här ska eleverna dokumentera, men då istället för meter, decimeter
och centimeter blir det i hundra-, tio-, och ental.
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Bilaga: 8

Konkret tallinje – 0 till 100

Tid: En lektion på ca 30–40 minuter.
Material: Konkret tallinje, 0–100, frågekort samt material för att skapa egna frågekort.
Mål
Målet är att eleverna ytterligare utvecklar sin förståelse för vårt talsystem, som McIntosh
(2008) förklarar enligt följande; vårt talsystem som också benämns som det hindu–arabiska,
bygger på att siffrans värde avgörs av vilken position den har samt att vi räknar och grupperar
i tiotal. Ytterligare mål är att eleverna utvecklar sin abstrakta tankeförmåga kring tallinjen så
att de inte behöver se den framför sig för att veta exempelvis var jag hamnar om jag står på 12
och hoppar fram två tiotal.
Syfte
Denna tallinje är skapad så att färgen blå symboliserar ental, siffran rosa symboliserar tiotal
samt gul står för hundratal. Detta för att ge eleverna möjlighet att se de kritiska dragen med
vårt talsystem som är ett positionssystem med basen 10. De tillhörande frågekorten är här
tänkta som ett hjälpmedel för att se de kritiska aspekterna. Frågekorten bidrar förhoppningsvis
till att eleverna tvingas tänka kring hur vi kan röra oss över tallinjen. Frågorna kan exempelvis
vara enligt följande; gissa vilket tal jag är? Mitt ental är större än mitt tiotal och jag är mindre
än tre tiotal och större än två tiotal.
Lärarhandledning
• Inled med att förklara för eleverna vilka mål som är tänkta att uppnå med denna
aktivitet.
•

Dela i klassen i olika grupper, ca 3–4 i varje grupp. Det är bra om grupperna inte är för
stora då det också är tänkt att det kan uppstå givande diskussioner eleverna emellan.

•

Förklara för eleverna hur de ska gå tillväga för att genomföra denna aktivitet. Det är
tänkt att de tillsammans ska komma fram till svaret. När de gjort detta så drar de
pärlan till rätt tal.

•

Gå runt mellan grupperna för att observera hur eleverna går tillväga för att lösa svaren
till frågekorten.
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•

Bedöm om de lyckas att på egen hand skilja ut vissa kritiska drag, har de funderingar
kring varför vissa siffror är blå och vissa är rosa? Anser de att frågekorten är för svåra,
så det är svårt att urskilja de kritiska dragen m.m.? Om så är fallet, starta gärna en
lärarledd diskussion i gruppen för att öppna upp för nya tankar.

•

För att stimulera eleverna ytterligare till just detta lärandeobjekt, låt dem skapa egna
frågekort som kan användas vid ett senare tillfälle.

.
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[Få läsarens uppmärksamhet med ett bra citat från dokumentet eller använd
det här utrymmet för att framhäva en viktig poäng. Dra den här textrutan om du
vill placera den någonstans på sidan.]

