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Sammanfattning 

I denna uppsats undersöks elevernas grundläggande taluppfattning i årskurs 3 med fokus på 

platsvärde och storlekssortering av talen. Undersökningen har genomförts med två typer av 

enkäter, en med flervalsfrågor och en med öppna svarsalternativ. Undersökningen ska synliggöra 

hur elevernas taluppfattning är jämfört med de undersökningar som gjorts internationellt och 

nationellt, eftersom att det är en skillnad i resultaten från nationella provet och TIMSS 2007. 

Studiens resultat visar att eleverna är något starkare än vad som påvisats i TIMSS 2007 och att det 

spelar roll om eleverna får frågorna med öppna alternativ eller i form av flervalsfråga.  

 

Nyckelord: Taluppfattning, flervalsfrågor, matematik, enkät 
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Inledning 

Bakgrund 

Matematik är ett kumulativt ämne där kunskapen bygger vidare på det man redan kan 

(Emanuelsson, Wallby, Johansson & Rydin, 1996). Taluppfattning är ett viktigt område att 

studera eftersom det lägger grunden för högre matematik (Häggblom, 2000). Knapphändig 

taluppfattning kan resultera i att eleven kan få en bristande förståelse för vad som egentligen 

utförts i hantering av tal. Om positionsvärdet och storleken på talen inte klargjorts för eleven kan 

det exempelvis försvåra räknandet med algoritmer och uppställningar (Löwing, 2008).  

När det gäller svenska elevers taluppfattning är det ett av de områden som undersöks i bland 

annat nationella proven för årskurs 3. Nationella proven för årskurs 3 infördes i samband med att 

man introducerade uppnåendemål för årskurs 3 år 2008 vilka skulle utvärderas. Elevernas 

individuella kunskapsbrister skulle synliggöras och därmed skapa förutsättningar för åtgärder 

tidigt. I proven 2009 och 2010 bedömdes eleverna i årskurs 3 ha goda kunskaper gällande 

taluppfattning, bland annat klarade mer än 90% av eleverna kravet för godkänd nivå vid båda 

provtillfällena (Skolverket, 2010, Skolverket, 2011).  

Även internationellt undersöks skolelevers kunskapsnivåer i matematik. Exempelvis 

utvärderade TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) första gången 

svenska elever i årskurs 4 år 2007. Eftersom det var första provomgången för elever i årskurs 4, 

går det inte att jämföra resultaten från TIMSS 2007 med tidigare TIMSS undersökningar. Elever i 

årskurs 8 har tidigare deltagit i studien och dessa resultat har påvisat en negativ 

kunskapsutveckling hos svenska elever i matematik (Skolverket, 2008). Svenska elever i årskurs 4 

presterade under EU/OECD-genomsnittet året 2007 (Skolverket, 2008). Ett av de områden som 

eleverna i årskurs 4 klarade mindre bra var aritmetik och taluppfattning. Problem fanns bland 

annat i förmåga att storleksordna tal och identifiera platsvärden (Bentley, 2008c). 

Man kan läsa i media att svenska elevers matematikkunskaper sjunker i internationella 

undersökningar. Som påtalats ovan har svenska elever i årskurs 4 brister i sin förståelse av 

taluppfattning enligt TIMSS 2007 (Bentley, 2008c). I motsats till detta står resultaten i nationella 

proven för årskurs 3, där eleverna bedöms av skolverket som starka i taluppfattning (Skolverket, 

2010; Skolverket, 2011). Nationella provet och TIMSS 2007 har både olika upplägg och olika 

resultat. Kontrasten mellan nationella provet och TIMSS 2007 gör att det är av intresse att se 

närmare på området grundläggande taluppfattning i årskurs 3 (Esaiasson et al. 2007).   

I denna uppsats undersöks svenska elevers kunskapsnivå utifrån nationella och internationella 

undersökningar när det gäller grundläggande taluppfattning i årskurs 3. I nationella provet från 

2009 utvärderas elevernas taluppfattning med hjälp av ett spel. TIMSS 2007s uppgifter som 

behandlar taluppfattning var i formen av 4 stycken flervalsfrågor. Eftersom skolverket tar upp 
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svenska elevers ovana att lösa flervalsfrågor som en möjlig faktor till resultaten i TIMSS 2007 är 

det en intressant faktor att betrakta (Skolverket, 2008). I denna undersökning får elever i årskurs 

3 därför svara på två stycken enkäter. Den ena enkäten är av typen flervalsfrågor som TIMSS 

2007 använt sig av. Den andra enkäten har motsvarande frågor med öppna svarsalternativ. 

TIMSS 2007 och nationella provet jämförs med de två enkättyperna som delats ut till elever i 

årskurs 3. Enkäterna ska nyansera bilden av resultaten från TIMSS 2007 och nationella provet 

ytterligare (Skolverket, 2008).  

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka grundläggande taluppfattning hos 

elever i årskurs 3. Utgångspunkten för denna undersökning är att resultaten av TIMSS 2007 

respektive nationella proven i årskurs 3 från 2009 samt 2010 skiljer sig åt gällande grundläggande 

taluppfattning. Det kommer undersökas om svenska elevernas ovana med flervalsfrågor kan vara 

en möjlig faktor till skillnaden mellan resultaten i TIMSS 2007 och nationella provet. Det är 

viktigt att undersöka om utformningen av frågor påverkar elevernas resultat eftersom det annars 

kan dras felaktiga slutsatser om elevernas taluppfattning.  

 

Frågeställningarna i detta arbete är följande:  

 

1. Vilken grundläggande taluppfattning uppvisar elever i årskurs 3 i fem klasser gällande 

förmågan att kunna storleksordna tal samt ange platsvärde? 

 

2. Hur relateras resultaten från de två enkäterna till resultaten i TIMSS 2007 och nationella 

provet i matematik i årskurs 3?  

 

3. Hur svarar eleverna på uppgifterna beroende på om enkäten har svarsalternativ i form av 

flervalsfrågor eller öppna svarsalternativ?  
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Teoretisk bakgrund 

Här redovisas begreppet taluppfattning och talens värden samt tidigare undersökningar av 

svenska elevers taluppfattning både internationellt och nationellt.  

Centrala begrepp 

Ett talsystem använder symboler för att beteckna tal. De symboler som används kallas siffror. 

Ett talsystem kan vara av typen positionssystem. Positionssystemet bygger dels på siffrornas 

tilldelade värde men är även beroende av vilken position siffran har i talet. Platsvärde definieras 

som värdet hos en plats i representationen av ett tal (Kiselman & Mowitz, 2008). Basen i det 

system som används i Sverige bygger på 10 potenser. Det är ett tio-bassystem vilket innebär att 

siffran med en position till vänster av en annan siffra alltid är tio gånger större och motsatt är en 

tiondel mindre om det är placerat till höger. Exempelvis i talet 222, så är tvåan längst till vänster 

10 gånger större än 2 placerad i mitten av talet, medan tvåan till höger har en tiodels värde av vad 

tvåan i mitten har.   

Taluppfattning kräver att man har en känsla för hur talen är uppbyggda (Löwing, 2008). 

Grundläggande taluppfattning definieras i denna uppsats som förmåga att kunna storleksordna tal 

och vara medveten om talens platsvärden. Detta är en förenklad definition av taluppfattning om 

man exempelvis jämför med Löwings (2008) definition som inkluderar aspekter som de 

kommutativa, associativa och distributiva lagarna i begreppet. I Kiselman & Mowitz (2008) 

definieras tal som ”grundläggande matematiskt begrepp som i sin enklaste form anger antal eller 

ordning”(s. 54). I detta arbete används samma definition för begreppet tal. Enligt 

uppnåendemålen för årskurs 3 ska eleven:  

[…] kunna läsa och skriva tal samt ange siffrors värde i talen inom heltalsområdet 0-1000  

kunna jämföra, storleksordna och dela upp tal inom heltalsområdet 0-1000 (Skolverket.se).  

Det finns således en koppling mellan uppnåendemålen och definitionen av grundläggande 

taluppfattning som används i detta arbete. 

Grundläggande taluppfattning är en förutsättning för att kunna räkna. Att våra elever har 

grundläggande matematiska kunskaper ”med flyt” behövs annars kan eleverna få svårigheter när 

de möter mer avancerad matematik (Löwing, 2009). För att kunna utföra beräkningar krävs det 

att eleverna har god taluppfattning. Om det finns brister i elevens känsla för talens värden kan det 

bli problem när de till exempel ska addera och subtrahera tal.  

Taluppfattning 

En central del i grundskolans tidigare år är att lära sig handskas med tal och utföra operationer 

med dessa (Kilpatrick, Swafford, Findell, 2001). Många barn har redan i förskolan skapat sig en 
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grundläggande förståelse för matematik. Både färdigheter och missuppfattningar är erfarenheter 

som barnet har med sig till grundskolan (Kilpatrick et al. 2001). Det finns stora skillnader mellan 

stark- och svagpresterande elever. Svagpresterande elever kan ha problem med att hantera tio-

bassystemet ända upp till högstadiet (Häggblom, 2000).  

Taluppfattning innebär att ha en förståelse för tals betydelse och storlek, för talens relativa 

storlek, känna till tals delbarhet samt förstå och använda sig av räknelagarna (Ahlberg, 2000). 

Taluppfattning i denna uppsats lyfter aspekterna av talens platsvärde och storlek. Att kunna de tio 

första naturliga talen kan tyckas simpelt, men det tar ungefär 5 år för ett barn att hantera dessa 

(Ahlberg, 2000). Utvecklingsperioden blir ännu längre om man ser till att barnet ska lära sig 

använda talen och kunna bygga upp tal enligt positionsprincipen (Ahlberg, 2000). Det sker en 

övergång från den ordinala aspekten av tal till den kardinala aspekten när barnen lär sig att det 

senast uppräknade talet motsvarar antalet i den mängd som räknades. Först lär sig barnet endast 

att det är sista talet som efterfrågas men efterhand ökar den kardinala förståelsen (Bentley, 

2008c).  Kardinaltal syftar till antalsuppfattning, talet bestämmer antalet av en bestämd mängd. 

(Ahlberg, 2000). Kardinaltal kan synas i barns användning av ett så kallat ”hel-del” schema.  

Genom att använda sig av ett sådant schema underlättas förståelsen av att ett tal är delar av 

talenheter, det vill säga ental, tiotal och så vidare. Nästa steg i ett sådant schema sker genom 

huvudräkning, och slutligen i steg tre av att använda sig av algoritmer. Förståelsen av värdet på 

talen är viktigt för eleverna för att förstå växling och lån vid utförandet av algoritmer. Redan 

innan skolåldern kan de flesta barn skriva siffrorna (Häggblom, 2000). Barnen möter i sin vardag 

matematik och kan lösa enkla additioner och subtraktioner. Strategierna barnen utvecklat räcker 

inte till när de ska räkna större tal. Innan de förstår tiotalssystemet och kan hantera större tal 

misslyckas deras strategier och tidigare utvecklade känsla för tal (Kilpatrick, 2001). 

Svårigheter i taluppfattning 

Genom att ha kunskap om tal ger det möjligheter för eleven att kunna manipulera tal. Att 

räkna enkla additioner är ett första steg, där eleven räknar genom uppräkning från början, alltså 

att om 2+3 ska räknas så räknar barnet först från början till två och fortsätter sedan upp till fem. 

Nästa steg blir att lära sig att räkna från ”delen”. Att barn förstår att tal kan delas upp i delar, 

exempelvis att talet 8 består av 2 och 6 men även 4 och 4 och så vidare är en viktig del i att 

komma vidare med beräkningsstrategier (Bentley, 2008c).  Ett misstag som är vanligt bland yngre 

elever är att reversera siffrorna i ett tal, det vill säga att eleven skriver talet baklänges, exempelvis 

blir talet 31 till talet 13. Det kan ha sin grund i att under de två första årskurserna i grundskolan 

ligger fokus ofta på talområdet 1-20. När talet femton ska skrivas med siffror hör barnet fem 

först. Det språkliga ljudet stämmer inte med sifferkoden, vilket ändras när talen är över 20. Det 

kan vara extra problematiskt för elever med annat modersmål än svenska då talraden är uppbyggd 

på olika sätt i olika språk (Bentley, 2008c). Platsvärde är nära förknippat med kunskap om vårt 

positionssystem, vilket är centralt för barnens förståelse av talbegreppet (Häggblom, 2000). Enligt 
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en kartläggning av elevernas kunskaper i aritmetik utifrån diamantdiagnoserna1 kan drygt 

varannan elev i förskoleklass behärska talraden upp till 100 och mer än 90 % kan räkna upp till 29 

(Löwing, 2009). Eleverna är väl förberedda att tillgodogöra sig undervisningen i årskurs 1 utifrån 

kartläggningen från diamantdiagnoserna. När eleverna kommer upp i årskurs 1 verkar 

grundskolan inte vara anpassad för en elevgrupp som har bättre matematikkunskaper än för 20 år 

sedan, utan börjar om på en nivå som eleverna redan klarar. I årskurs 3 har hälften av eleverna 

problem med uppgifter av typen 48-5 och i årskurs 4 har drygt en tredjedel fortfarande problem 

med sådana uppgiftstyper. Den elev som förstår att talet 48 består av delarna 40 + 8 borde 

relativt enkelt kunna lösa uppgiften (Löwing, 2009). När eleverna ska lära sig räkna med 

algoritmer och ska ställa upp tal antingen med addition eller med subtraktion är det viktigt att ha 

en säker kunskap om platsvärde i uppställningen samt tiobassystemet (Hägglund, 2000). En 

algoritm kan ge en korrekt lösning även om eleven inte förstår vad som utförts, men ger ingen 

direkt kunskap och förståelse om eleven inte vet om svaret är rimligt eller varför metoden 

använts (Boesen, 2006). När eleven använder sig av strategin ”skriftlig huvudräkning”2, sker 

räkningen entalsvis och tiotalsvis. Strategin kan användas för addition och subtraktion. Vid 

användning av skriftlig huvudräkning vid subtraktion omvandlas talet till motsvarande addition. 

En annan strategi elever kan använda sig av är kompensationsberäkning, där det första talet 

förändras till närmsta tiotal, något som kompenseras för det andra talet. Att ha en god 

talförståelse kan antagligen underlätta användandet av algoritmen (Bentley, 2008c). 

Former av utvärdering 

Det finns olika sätt att jämföra vilken sorts matematik som bedöms av ett test (Boesen, 2006). 

När det gäller ämnet matematik är enligt Stenhag (2010) bedömningen mer samstämmig jämfört 

med andra ämnen. Bedöms en uppsats i ett annat ämne finns det större risker att den bedöms 

olika av olika lärare. Bedömningen i matematik är inte entydig det kan vara svårt att bedöma 

elevers kunskaper i matematik (Stenhag, 2010). Det finns alltid en risk att olika bedömare ger 

olika omdömen. Det gör att en individ kan vara kompetent på ett område, även om det inte visas 

vid bedömningstillfället. Motsvarande att en individ som inte är kompetent lyckas av tillfällighet 

vid bedömningstillfället (Nyström, 2004).  

Vad som bedöms som kunnande utgår från våra styrdokument (Stenhag, 2010). Historiskt sett 

har proven förändrats från svar där det finns ett korrekt svar till uppgifter som kräver kreativa 

lösningar. Det blir vägen till svaret som är det viktiga, inte att producera ett korrekt svar. Idag ska 

inte våra elevers betyg jämföras med varandra, utan betygen skall sättas individuellt utifrån 

                                                 
1 Diamantdiagnoserna är ett diagnostiskt material i matematik för grundskolans tidigare år. 
2 I metoden skriftligt huvudräkning görs en förenkling av ett matematiskt uttryck med hjälp av mellanled. 

Mellanleden ser olika ut beroende på vilket räknesätt man använder sig av. Ett exempel är att räkna varje 

talsort för sig, vilket fungerar vid addition, subtraktion och multiplikation. Ett annat exempel är att flytta över 

ental från ena termen till den andra termen vid addition om ena termen ligger nära ett helt tiotal, hundratal 

osv.  
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aktuella betygskriterier.  Nationella prov ska inte agera betyg, utan läraren som ser hela elevens 

kunskaper ska bedöma vilken kunskap eleven har utifrån de mål och riktlinjer som skolverket har 

(Stenhag, 2010). Boesen (2006) menar att det är oklart om nationella proven kan påverka lärarens 

undervisning till sina elever.  

För att bedöma elever måste det finnas något att bedöma. Det kräver en bedömningssituation 

vilket kan alternera från informella situationer i klassrummet till mycket strukturerade uppgifter 

av typen flervalsfrågor. För att det ska finnas något att bedöma krävs det att eleven presterar 

något, där prestationen blir gensvaret på bedömningen. Det går inte att värdera det som inte 

uttrycks i bedömningssituationen (Nyström, 2004). Prestationen måste bedömas på något sätt för 

att kunna tolkas. Oftast stannar inte bedömningen vid direkta prestationen, utan svaren tolkas 

och generaliseras. Omdömet kan därför tolkas olika beroende på den som tolkar prestationen. 

Prestationen är beroende av kontexten, och det är inte alltid optimala förhållanden. Slutsatserna 

om hur en individ uppnår måluppfyllelsen bygger därför alltid på inferenser från en bedömning 

(Nyström, 2004). Enligt den dualistiska kunskapssynen utgår man från att personer alltid 

presterar det som är deras kompetens vilket medför konsekvenser i hur prestationer bedöms. 

Denna syn tillåter inte att en fråga missuppfattas eller att personer som bedöms har en dålig dag. 

En annan kunskapssyn är den konstruktivistiska som säger att var och en konstruerar sin egen 

kunskap, vilket skulle göra det svårt att göra sig en bild av individens kunskap utifrån en 

bedömningssituation (Nyström, 2004).  

Under slutet av åttiotalet och början av nittiotalet publicerades artiklar där bedömningarnas 

kvalitet inte ansågs tillräckliga. Det debatterades mellan den dominerande testkulturen, som i 

huvudsak använde flervalsfrågor, och förespråkare för alternativ bedömning. Flervalsfrågor, som 

är standardiserade och strukturerade, prövar oftast fakta och grundläggande begreppsförståelse 

(Nyström, 2004). De ”objektiva” proven ansåg vara för endimensionella och inte visa på de 

komplexa kompetenser som undervisningen strävar mot. De nationella proven ska utformas efter 

att målen i läro- och kursplaner är fastställda, för att kunna spegla de kunskaper som uttrycks i 

målen. Bedömningen av kunskaperna är tänkta som underlag för fortsatt undervisning och ska 

förbättra lärandet (Nyström, 2004).   

TIMSS 2007 

TIMSS är en förkortning av ”Trends in International Mathematics and Science Study” och är 

en internationell utvärdering av matematik och naturvetenskapliga ämnen i årskurs 4 och årskurs 

8. TIMSS möjliggör jämförelser mellan olika länder och kunskapsförändringar över tid. De 

resultat som framkommit utifrån de undersökningar som TIMSS hittills genomfört har lett till 

debatt i media angående den svenska skolan. Enligt TIMSS har svenska elevers resultat 

försämrats under de tre gånger Sverige deltagit i studien (1995, 2003 samt 2007). Första gången 

Sverige deltog med elever från årskurs 4 var i undersökningen från 2007, vilket gör det svårt att 

tala om utveckling över tid för elever i årskurs 4. Det som kan utläsas är att andelen elever i 



10 

 

Sverige i årskurs 8 som inte når upp till den grundläggande kunskapsnivån i matematik har ökat 

under perioden 1995 – 2007. Resultaten från TIMSS 2007 utgår från medelvärden från de EU- 

och/eller OECD-länder som deltog i TIMSS 2007. Medelvärdena bygger på en skala som 

fastställdes 1995. Svenska elevers medelvärde för TIMSS 2007 ligger på 503 poäng medan 

EU/OECD-genomsnittet låg på 515 poäng, vilket är en statistiskt signifikant skillnad. I Sverige är 

det en mindre spridning mellan de som är högpresterande och lågpresterande, vilket indikerar att 

Sverige har mindre skillnader i resultat än i flera andra länder som t.ex. Australien och Italien. 

Sverige är ur ett internationellt perspektiv inte det land med minst skillnader i resultaten. I 

området taluppfattning och aritmetik har svenska elever ett medelvärde på 490 poäng, vilket är 

signifikant lägre än EU/OECD-genomsnittet som låg på 508 poäng. I skolverkets kommentarer 

till resultaten i TIMSS nyanseras faktorer som kan ha påverkat de svenska skolelevernas resultat, 

bland annat uttrycks att motivation samt ovana med tillvägagångssättet flervalsenkät kan ha 

bidragit till resultaten. Svenska elever är enligt lärarnas uppgifter inte lika vana vid att besvara 

flervalsfrågor jämfört med andra länders elever. Enligt en analys av data från TIMSS 2003 är 

Sverige ett av de länder där formen av uppgifterna spelat störst roll för skillnader mellan flickor 

och pojkar. Resultatnedgången anses vara så stor att den inte helt kan vara ett resultat av 

omständigheter utan det talar för att kunskapsnivån på det sätt som TIMSS mäter, har sjunkit. 

PISA, som är en förkortning av Programme for International Student Assessment, är en annan 

internationell undersökning som undersöker elevers kunskaper. PISA har svårt att visa samma 

kunskapsnedgång som TIMSS har påvisat. TIMSS och PISA undersöker elevers kunskaper på 

olika sätt. I TIMSS ligger fokus på prestationer i de traditionella skolämnena medan PISA mäter 

det som kan tänkas nödvändigt kunnande inför vuxenlivet. Enligt PISA 2006 ligger svenska 

elevers resultat på en nivå som motsvarar OECD-genomsnittet. I relativa termer har det dock 

skett en nedgång även av resultaten i PISA från åren 2000 till 2006, om än inte lika stor som den 

som påvisats i TIMSS (Skolverket, 2008). 

Proven i TIMSS består av flervalsfrågor och öppna frågor, där eleverna ska ange egna svar. 

Den del av provet som tar upp taluppfattning består av 4 stycken flervalsfrågor i provet från 

2007. Den första frågan gäller talens platsvärde och frågan är formulerad så att ordningen är en 

annan än ordningen i svaret.  

”Vilket tal motsvarar 3 ental + 2 tiotal + 4 hundratal?” (Bentley, 2008c, s. 50).  

79,5% av eleverna valde det korrekta svarsalternativet. Det vanligaste felet i den uppgiften var 

att eleverna vände på ordningen av siffrorna, vilket 14,7% av eleverna gjorde. Den andra 

uppgiften handlade om att veta vilket decimaltal som är närmast 10, men eftersom detta inte 

faller inom uppnåendemålen för årskurs 3 utelämnas den i denna uppsats. Den tredje uppgiften i 

TIMSS 2007 handlar om att storleksordna fyra stycken tvåsiffriga tal från det största talet till det 

minsta talet. 10,3% av eleverna kunde inte storleksordna tal upp till 100 och 12,3% av eleverna 

storleksordnade från det minsta talet till det största talet när motsatsen efterfrågades. Den fjärde 
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uppgiften utesluts även den, på grund av att den inte faller inom uppsatsens definition av 

taluppfattning (Bentley, 2008c). 

Nationella prov 

I november 2006 fick skolverket i uppdrag av regeringen att föreslå mål att uppnå för årskurs 

3 i ämnena matematik och svenska. Därefter skulle nationella prov utformas för att kunna 

utvärdera elevernas måluppfyllelse. Det första nationella provet för årskurs 3 infördes 2009 med 

en provomgång. Provet i matematik bestod av nio delprov, där delen ”J” är den som behandlar 

taluppfattning. Detta delprov är utformat som ett spel och utförs i grupp. Eleven ska läsa och 

skriva tal, samt kunna ange talens värden och storleksordna tal inom talområdet 0-1000. Eleverna 

för in sina svar i ett protokoll och läraren iakttar eleverna under tiden som spelet pågår. Resultatet 

visar att över 90% av eleverna klarade kravnivån för detta moment (Skolverket, 2010). Spelets 

uppgifter är utformade i 4 områden. En av uppgiftstyperna är att korrekt kunna skriva ett tal med 

hjälp av ett pricksystem. Först visas ett tal upp med prickar i tre kolumner och en hänvisning till 

det tal som prickarna symboliserar. Eleven ombeds sedan skriva ett annat tal med samma 

pricksystem (se figur 1).  

 

Figur 1. Bild från nationella provet 2009, uppgift från del ”J”. 

De andra frågorna i spelet handlar om att korrekt ange siffrans värde i ett tal, storleksordna 

tresiffriga tal från minsta talet och uppåt samt att eleven ska kombinera tre siffror till så stort tal 

som möjligt. Alla elever ska svara på två frågor från respektive område. För att svaren skall anses 

nå kravnivån krävs det att eleven har minst 6 poäng av 8 möjliga (Nationella provet, 2009). 70% 

av eleverna erhöll maxpoäng på delprovet om taluppfattning (Skolverket, 2010). Uppgifterna i 

delprov ”J” kopplar till uppnåendemålen nedan: 

kunna läsa och skriva tal samt ange siffrors värde i talen inom heltalsområdet 0-1000  

kunna jämföra, storleksordna och dela upp tal inom heltalsområdet 0-1000 (Skolverket.se). 
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Provet 2010 bestod av 6 delprov i matematik. I den provomgången var det delprov ”D” som 

tog upp talens värden inom heltalsområdet 0-1000 och delprov ”E” som tog upp färdigheten att 

storleksordna tal.  

 

Delprov D tal och talens beteckningar prövar om eleven kan läsa och skriva tal samt ange tals värde 

inom heltalsområdet 0–1 000, beskriva mönster i enkla talföljder och hantera matematiska likheter inom 

talområdet 0–20. 

Delprov E tal och talens beteckningar ger eleven möjlighet att visa om han/hon kan jämföra, 

storleksordna och dela upp tal inom heltalsområdet 0–1000. I delen prövas också om eleven kan dela 

upp helheter (Skolverket, 2011, s. 6). 

 

Resultaten visar att 94% av eleverna klarade kravnivån för ett godkänt resultat på delprov ”D” 

och 96% av eleverna klarade kravnivån för delprov ”E”. Delprov ”E” var det prov som flest 

elever klarade av (Skolverket, 2011). Det nationella provet för årskurs 3 från 2010 är 

sekretessbelagt fram till juni 2014. Varför kommer utformningen av dessa uppgifter inte 

redovisas i denna uppsats.   

 



13 

 

Metod 

Detta avsnitt är disponerat så att först redovisas urval därefter genomförande och enkäter. Sist 

redogörs för forskningsetiska principer. 

Urval  

Enkäten riktar sig till elever som går i årskurs 3 på fyra skolor i en medelstor stad i Sverige, 

vårterminen 2011. Det krävdes skriftligt informerat samtycke från föräldrarna för att delta. Valet 

att kontakta fler än en skola beror på att undersökningen inte ska undersöka hur kunskapsnivån 

ser ut på en specifik skola. Eftersom tid och ekonomi är begränsad väljs fem klasser ut. Två 

klasser fick göra enkäten med flervalsfrågor och tre klasser gjorde enkäten med öppna 

svarsalternativ. Detta för att jag ska jämföra data och inte ha ett resultat från en klass som avviker 

väldigt mycket och på det sättet ge extremvärden. Kontakten togs via e-post och urvalet blir 

slumpmässigt utifrån de skolor som finns på kommunens hemsida och har e-postadress. De 

enskilda eleverna blev inte slumpmässigt utvalda då urvalet är gjort på skolnivå. Detta kan göra 

att resultatet påverkas utifrån att de lärare som är mer intresserade av matematik eventuellt var 

mer benägna att svara på e-postbrevet, samt att välkomna studenter till klassrummet för att 

genomföra undersökningar. Det är tveksamt att detta stickprov representerar alla elever i årskurs 

3 och därmed blir representativt för hela populationen. För att vara representativt krävs det att 

varje individ i populationen har lika stor sannolikhet till att delta (Ejlertsson, 2005). En risk med 

denna typ av urval är att det blir en snedfördelning av respondenter. I urvalet kan det finnas 

väldigt svaga klasser alternativt ovanligt starka klasser, socioekonomiska skillnader beroende på 

upptagningsområde eller andra faktorer som kan tänkas påverka resultatet. Det är alltid att 

föredra ett slumpmässigt urval eftersom detta ger större möjligheter att generalisera resultaten till 

hela befolkningen.I det här fallet är det inte aktuellt att generalisera till hela befolkningen men för 

att undvika snedfördelning i urvalet har olika klasser på olika skolor deltagit (Esaiasson et al. 

2007). Jag har valt att kalla klasserna A, B, C, D och E. Nedan redovisas för klassernas 

sammansättning utifrån den statistik som finns om skolorna på skolverkets hemsida.  

Klass A kommer från en skola där cirka 70% av föräldrarna har eftergymnasial utbildning och 

lite mer än 10% har utländsk bakgrund. Totalt deltog 20 av 24 elever från klass A deltog.  

I klass B deltog 20 av 26 elever. Andelen elever från klass B med utländsk bakgrund är cirka 

60% och lika stor andel av eleverna har föräldrar med eftergymnasial utbildning.  

I Klass C har 15% utländsk bakgrund och över 90% av föräldrarna har eftergymnasial 

utbildning. Det deltog 26 av 28 elever från klass C.  
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I klass D och klass E som kommer från samma skola har lite mer än 10% utländsk bakgrund 

och nästan 50% har föräldrar med eftergymnasial utbildning. Från klass D deltog totalt 16 av 25 

elever och i klass E deltog 12 av 26 elever (Skolverket.se).  

I den aktuella kommunen har totalt 58% av eleverna föräldrar med eftergymnasial utbildning 

och 19% av eleverna har utländsk bakgrund (Skolverket.se). Klass A, D och E ligger närmast 

genomsnittet av elevsammansättning i staden. Klass B och C avviker på olika sätt, där klass B har 

en hög andel elever med utländskbakgrund medan klass C har en hög andel föräldrar med 

eftergymnasial utbildning. Deltagandet har inte varit fullständigt i någon av klasserna. I vissa av 

klasserna valde några av eleverna att inte delta i undersökningen. Vissa elever saknade tillstånd 

från föräldrarna och fick således inte delta i undersökningen. Totalt deltog 94 stycken elever, 

fördelat på 53 pojkar och 41 flickor. 51% av eleverna gjorde flervalsenkäten och 49% av eleverna 

gjorde enkäten med öppna svarsalternativ. 

Genomförande och sammanställning 

När urvalet var klart fick de kontaktade lärarna dela ut informerat samtycke (se bil. 1) till 

eleverna. Efter en till två veckor besökte jag klasserna och genomförde undersökningen av de 

elever som lämnat in samtycke från föräldrarna och själva valde att genomföra enkäten. Enkäten 

är av typen gruppenkät det vill säga att den delas ut till hela klassen i deras vanliga klassrum. Att 

dela ut enkäten till hela gruppen vid ett tillfälle gör att jag får översikt på vilka elever som har 

samtycke att svara samt möjlighet att kontrollera att alla svar kommer in. Det är även praktiskt 

med tanke på att svarsfrekvensen ofta är hög när det gäller gruppenkäter (Ejlertsson, 2005). 

Informationen i enkäten har sammanställts i statistikprogrammet SPSS där varje svar har en 

kod, beroende på om det är rätt svar eller ej samt vilken typ av fel som gjorts. Varje klass har en 

egen kod för att programmet ska kunna jämföra resultaten enkätvis. Jag utgår från flervals-

enkäten vid sammanställningen och jämförde med svaren i enkäten med öppna svarsalternativ. 

Exakt vilka kategorier som kommer att finnas i enkäten med öppna svarsalternativ går inte att 

säga innan.  

Enkäterna 

Syftet med enkäterna är att få egna data över elevernas kunskaper i årskurs 3 gällande 

grundläggande taluppfattning. Fokus ligger på kunskapsnivåer och skillnader mellan enkäterna 

och svarens utformning. Enkäten ger möjlighet att se hur eleverna förhåller sig gentemot de 

resultat som framkommit i TIMSS 2007 och de nationella proven för år 3. Den ger möjlighet att 

jämföra mellan enkäterna samt ge ett generellt resultat för hela undersökningen. 

För att studera på vilken nivå elevernas grundläggande taluppfattning ligger användes en 

respondentundersökning. Det var elevernas kunskap som undersökningen gällde, vilket gjorde 

eleverna till studieobjekten (Esaiasson et al. 2007). I uppsatsen undersöktes om utformningen av 



15 

 

testuppgifterna påverkat elevernas resultat, vilket gjorde det nödvändigt att använda sig av en 

enkät som liknar utformningen av TIMSS 2007 samt en alternativt utformad enkät. Att använda 

enkät som metod gav möjlighet att enkelt jämföra gruppernas resultat. En enkätundersökning är 

en kvantitativ metod som ger en mängd data att analysera (Ejlertsson, 2005). Kvantitativ i 

bemärkelsen att den ger jämförbara uppgifter som kan uttryckas och analyseras med hjälp av 

siffror (Esaiasson et al. 2007). Alternativet hade kunnat vara att intervjua elever för att få en 

djupare syn på hur deras taluppfattning är (kvalitativt) eller observerat uppgifter från 

matematikboken för att studera hur eleverna löst dessa. Eftersom jag ville undersöka 

taluppfattning ur ett mer övergripande perspektiv var enkät ett bättre verktyg (Esaiasson et al. 

2007).  Frågorna var konstruerade för att fånga upp hur eleverna kan sortera tal och veta talens 

värden. 

Enkäten som användes finns i två varianter, en där svaren gavs med flervalsfrågor (se bil. 2) 

och ett alternativ med öppna svarsfrågor (se bil. 3). TIMSS 2007s flervalsfrågor angående 

taluppfattning liknar de uppgifter som användes i denna uppsats flervalsenkät. Enkäten med 

öppna svarsalternativ blev något omformulerad i de fall det behövdes och innehöll inga alternativ 

för eleven utan gav möjlighet till att svara fritt på frågan. Frågorna var konstruerade till att vara 

likvärdiga. Avsikten med detta är att kunna se hur svaren skiljer sig åt eller stämmer överens 

beroende på om det fanns fasta svarsalternativ eller inte.  

Forskningsetiska reflektioner 

Det är bra att redan under det inledande skedet av problemformuleringen och urvalet fundera 

över vilka etiska frågeställningar man kan tänkas möta (Ejlertsson, 2005). Forskare bör ha en 

yrkesetik, det innebär att arbetet ska hålla en god kvalité samt vara moraliskt acceptabel 

(www.codex.vr.se).  Redlighet i forskning är något varje forskare bör tänka på, att förfalska data 

och fabricera hör inte till god forskningsanda (www.codex.vr.se). Frågor som handlar om 

personuppgifter går under etiklagen. Handlar ens frågeställning om exempelvis sexuell läggning 

eller brott måste man ansöka om tillstånd enligt etiklagen (Ejlertsson, 2005). Detta är inte aktuellt 

för denna studie, inget material som kan anses stötande eller känsligt ska samlas in.  

Vetenskapsrådet (www.vr.se) har forskningsetiska principer som rör individskyddskravet: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och utnyttjandekravet. Deltagarna 

blev informerade om syftet med undersökningen via informerat samtycke innan enkäten delas ut 

(Informationskravet). Eftersom eleverna är under 15 år måste målsman informeras och godkänna 

deltagandet i studien (Samtyckeskravet). Målsman och elev blev informerade om att det är 

frivilligt att delta i studien och att eleverna kommer vara anonyma (Konfidentialitetskravet). När 

enkäten delas ut blev eleverna påminda om att det är frivilligt med deltagande och att de kan 

avböja att vara med när som helst, även då föräldrarna redan godkänt deltagandet.   

För att säkert kunna säga att föräldrarna fått ta del av informationen om enkäten/studien finns 

en ruta på informationspappret som eleverna fick hemskickat för godkännande att barnet deltar i 

http://www.codex.vr.se/
http://www.codex.vr.se/
http://www.vr.se/
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studien och ytterligare en ruta för att inte delta. Det insamlande materialet kommer endast att 

användas till examensarbetet (Utnyttjandekravet). 

PUL (personuppgiftslagen) ska skydda personuppgifter hos alla individer. I undersökningen är 

det inte relevant vilka de enskilda individerna är eftersom resultaten sammanställs klassvis. Därför 

har varje elev fått en kod och kan inte identifieras (Ejlertsson, 2005). Enskilda personer är inte av 

intresse i denna uppsats och kommer därför att utelämnas. Däremot kan intressanta svar på 

enkäten lyftas in i uppsatsen, men frågorna är av sådan art att det inte bedöms som möjligt att 

identifiera respondenterna. Jag har valt att benämna staden som eleverna kommer ifrån ”en 

medelstor stad i Sverige”, samt anonymiserat klasserna. Eleverna är anonyma, och uppgifterna 

innehåller inget känsligt material.  
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Resultat  

Resultatet av undersökningen redovisas under delpunkterna nedan utifrån de frågeställningar 

som ställts. Vilken grundläggande taluppfattning uppvisar elever i årskurs 3 i fem klasser gällande 

förmågan att kunna storleksordna tal samt ange platsvärde, Hur relateras resultaten från de två 

enkäterna till resultaten i TIMSS 2007och nationella provet i matematik i årskurs 3 och Hur 

svarar eleverna på uppgifter beroende på om enkäten har svarsalternativ i form av flervalsfrågor 

eller öppna svarsalternativ. Testuppgifterna undersökte elevernas förmåga att storleksordna och 

förstå talens värde.  

Vilken grundläggande taluppfattning uppvisar elever i årskurs 3 i fem klasser gällande 

förmågan att kunna storleksordna tal samt ange platsvärde? 

Resultaten från båda enkäterna sammanställs och redovisas för i detta stycke. Uppgift 1 löd 

”vilket tal motsvarar3 summan: 3 ental + 5 tiotal + 4 hundratal?” i enkäten med öppna 

svarsalternativ och ”vilket tal beskrivs4 av summan: 3 ental + 5 tiotal + 4 hundratal?” i 

flervalsenkäten redovisas enligt figur 2. 

 

 

Figur 2. Fördelning av alla elever i undersökningens svar på uppgift 1 uttryckta i procent. 

 

90,4% av eleverna valde korrekta alternativet 453. Den största distraktorn utgör 354 vilket 

motsvarar det reverserade talet 453, alternativet valdes av 5,3%  av eleverna. Under kolumnen 

annat fanns svaret ”450” samt svaret ”4 hundratal + 5 tiotal + 3 ental” vilket motsvarar den 
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korrekta ordningen av siffrorna men som inte svarar på frågan. Uppgift 1 förutsätter en förståelse 

av platsvärde.  

Uppgift 2 i flervalsenkäten är utformat enligt följande ”I vilket alternativ är talen sorterade 

från det STÖRSTA talet till det MINSTA?”. Den öppna enkätens fråga lyder ”Sortera talen från 

det STÖRSTA talet till det minsta: 54, 33, 13, 80”. En majoritet av eleverna (77,7%) uppgav det 

korrekta alternativet. Det vanligaste misstaget som eleverna gjorde var att sortera från minsta till 

största talet, vilket 13,8% valde att göra. 2,1% lämnade frågan obesvarad och 1,1% skrev endast 

13 som svar. 5,3% tog det felaktiga alternativet 80, 54, 13, 33 där de två sista talen inte står i 

storleksordning. Svarsfrekvensen redovisas i figur 3. 

 

 

Figur 3. . Fördelning av alla elever i undersökningens svar på uppgift 2 uttryckta i procent. 

 

 

Figur 4. . Fördelning av alla elever i undersökningens svar på uppgift 3 uttrycka i procent.  
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Uppgift 3 ”Vilken av summorna nedan är lika med talet 639?” och motsvarande för den 

enkäten med öppna svarsalternativ: ”Hur många hundratal, tiotal respektive ental består 639 av?”. 

91,5% svarade 600+30+9 på uppgiften. De elever som svarade ”6 hundratal, 3 tiotal och 6 ental” 

redovisas under samma alternativ. Svaret 600+90+3 valdes av 2,1% av eleverna. Under 

alternativet som redovisas som ”annat” (Figur 4) finns svaret ”600tal och 3 tiotal” samt ”6 

hundratal och 3 ental” och valdes av 3,2 % av eleverna. 3,2 % av eleverna valde alternativet 

600tal, 30 tiotal och 9 ental. 

Den avslutande uppgiften på enkäten är uppgift 4. Eleverna svarade på frågan ”Vilket av talen 

är minst: 475, 832, 379, 288?” i båda enkäterna. 96,8% valde 288, övriga alternativ låg på 1,1% 

vardera. Alternativet 378 skrevs av en elev på enkäten med öppna svarsalternativ och fanns inte 

med bland de tal som utgjorde uppgiften (se figur 5).  

 

 

Figur 5. Fördelning av alla elever i undersökningens svar på uppgift 4 uttrycka i procent.  

Hur relateras resultaten från de två enkäterna till resultaten i TIMSS 2007och nationella 

provet i matematik i årskurs 3?  

Resultatet från TIMSS 2007 angående uppgiften som behandlar platsvärde ”Vilket tal motsvarar 

3 ental + 2 tiotal + 4 hundratal?” (Bentley, 2008c, s. 52) hade 79,5% av eleverna korrekt svar. I 

motsvarande uppgift från min egna undersökning hade 90,4% valt det rätta svaret. I uppgiften 

där eleverna ska sortera tvåsiffriga tal från det största talet till minsta talet valde 77,4% eleverna i 

TIMSS 2007 rätt svar och den största distraktorn utgjordes av 12,3% av svaren. 10,3% av 

eleverna kunde inte storleksordna tal upp till hundra. I motsvarande fråga i den egna 

undersökningen valde 77,4% av eleverna ett korrekt svar, det är samma andel som i TIMSS 2007. 

13,8% av eleverna som gjorde uppsatsens enkäter valde att sortera från minsta talet och uppåt. 

8,5% av eleverna kunde inte storleksordna talen korrekt.  Det går inte att jämföra de enskilda 

frågorna från nationella proven i årskurs 3 med enkätens frågor då enskilda resultaten inte 
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redovisats utan bara den andel som uppnått kravnivån med 6 av 8 poäng. Samt att 70% hade 8 

poäng totalt (Skolverket, 2010). Det gör att det inte blir tydligt vart eleven som har klarat 

kravnivån men inte har alla rätt har sina fel ett eller två fel. Det blir då otydligt om felen finns är 

inom samma område eller om det är utspridda fel eleven gjort. Av eleverna i den egna 

undersökningen hade 61,7% alla rätt, det vill säga 4 korrekta svarsalternativ.  

Hur svarar eleverna på uppgifterna beroende på om enkäten har svarsalternativ i form av 

flervalsfrågor eller öppna svarsalternativ?   

Resultaten från uppgift 1 visar att 93% av de 46 elever som svarade på den öppna enkäten 

angav det rätta svarsalternativet. Den motsvarande uppgiften i flervalsenkäten resulterade i att 

87,5% av de 48 eleverna valde rätt alternativ. Det är en skillnad på 5,5 procentenheter mellan de 

olika enkäterna. Ingen av eleverna som svarade på den öppna enkäten angav alternativet 354 

medan 10,4% av eleverna som svarade på flervals enkäten valde det alternativet. Den öppna 

enkäten gav även svar som inte fanns med i flervalsenkäten, dessa redovisas under kolumnen 

”Annat” och motsvarar 4,3% av eleverna som svarade på den öppna enkäten (se figur 6).  

  

 

Figur 6. Svar på uppgift 1 utifrån procentuell fördelning inom varje enkättyp.  

 

Uppgift 2, där eleven skulle storleksordna talen, angavs rätt svar av 80,4% av eleverna som 

svarade på den öppna enkäten och 75% av eleverna som svarade på flervalsenkäten. Fler elever i 

den öppna enkäten storleksordnade från det minsta till största talet, 17,4% gentemot 10,4% i 

flervalsenkäten. En elev från den öppna enkäten svarade ”13” vilket motsvarar 2,2%. 4,2% av 

eleverna som svarade på flervalsenkäten gav inget svar på uppgift 2, och 10,4% svarade ”80, 54, 

13, 33” (se figur 7). 
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Figur 7. Svar på uppgift 2 utifrån procentuell fördelning inom varje enkättyp.  

 

 

8. Svar på uppgift 3 utifrån procentuell fördelning inom varje enkättyp.  

 

I Uppgift 3 (se figur 8 ovan) på den öppna enkäten svarade 87% av eleverna det rätta svaret 

medan 95,8% av eleverna som svarade på flervalsenkäten tog samma alternativ. En skillnad på 

8,8 preocentenheter i svarsfrekvens. Resterande 4,2% av eleverna som svarade på flervalsenkäten 

valde alternativet ”600+90+3”, ingen av eleverna med den öppna enkäten svarade detta 

alternativ. 6,5% av eleverna som gjorde den öppna enkäten valde alternativet ”600tal 30 tiotal, 9 

ental” och 6,5% av svaren på den öppna enkäten placerades under annat. 

93,5% av eleverna som hade enkäten med öppna alternativt prickade in rätt svar och 100% av 

eleverna som hade flervalenkäten tog rätt svar på uppgift 4. Övriga alternativ som valdes på den 

öppna enkäten är jämt fördelade på 2,1% (se figur 9).  
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Figur 9. Svar på uppgift 4 utifrån procentuell fördelning inom varje enkättyp.  
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Diskussion 

En sammanfattande slutsats om studiens huvudresultat kommer först att beskrivas. Därefter 

kommer metoddiskussion som följs av resultaten i förhållande till frågeställningar och tidigare 

forskning. Utifrån de resultat som diskuterats ges slutligen förslag på fortsatt framtida forskning 

Resultatsammanfattning 

Det är svårt att få entydiga resultat över kunskapsnivån angående taluppfattning. De flesta 

eleverna svarade generellt sett rätt på uppgifterna. De fel som gjorts behöver inte nödvändigtvis 

betyda att eleverna inte förstått talens värden. Det verkar som att de allra flesta elever den egna 

undersökningen har en god uppfattning om platsvärden och har en förmåga att kunna 

storleksordna tal. Det är intressant eftersom att det skulle visa sig i en större undersökning att 

eleverna är starkare än vad TIMSS 2007 iakttagit i sin undersökning angående taluppfattning. 

Egentligen skulle man nog velat ha ett resultat som närmar sig 100 % när det gäller att kunna 

identifiera det minsta talet samt kunna sortera talen i talföljd i årskurs 3. Eleverna i den egna 

undersökningen presterade bättre än i TIMSS 2007 men något sämre än på nationella provet och 

det verkar således som att eleverna i den egna undersökningen ligger någonstans mellan dessa 

resultat. Det blev en skillnad i resultaten beroende på om eleverna svarade på flervalsenkäten eller 

den öppna enkäten, men till bådas favör och nackdel då olika frågor gynnades av de olika 

formerna. En av de två frågor som liknar de i TIMSS 2007 påverkades positivt av att eleven inte 

hade några alternativ. Det verkar således som att utformningen av svarsalternativen skulle kunna 

vara en bidragande faktor till svenska elevers resultat i TIMSS 2007. 

Metoddiskussion  

En svaghet med att använda sig av enkät som metod är att respondenten inte har möjlighet att 

ställa kompletterande frågor vilket gör att om eleven missuppfattar frågan finns det inte möjlighet 

att korrigera det i efterhand. Den svagheten kan försvinna genom att frågorna och 

svarsalternativen är tydliga och genomarbetade (Ejlertsson, 2005). Genom att använda sig av 

tidigare forskares tillvägagångssätt kan det stärka studiens validitet. (Esaiasson et al. 2007). 

Ejlertsson (2005) menar att det många gånger kan vara bra att använda sig av frågor som 

konstruerats av andra.  Jag vill jämföra mina resultat med TIMSS 2007 och har därför utformat 

enkäten så att den liknar den i TIMSS 2007 (se bil. 2-3) för att det ska kunna gå att jämföra 

resultaten (Eljertsson, 2005). Genom att utforma frågorna efter tidigare studier kan kvaliteten på 

frågorna säkerställas (validitet och reliabilitet) men man ska vara uppmärksam på att bara för att 

frågorna varit publicerade innebär det inte per automatik att de håller en hög kvalitet (Ejlertsson, 

2005). När det gäller frågan som formulerades ”Hur många hundratal, tiotal respektive ental 
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består 639 av?” kan valet att använda sig av ordet ”respektive” ifrågasättas då det är ett ord som 

inte alltför många i årskurs 3 är bekanta med, vilket märktes tydligt när eleverna skulle svara på 

enkäten. Jag förtydligade frågan muntligt genom att korrigera meningen med ordet ”och” istället 

för ”respektive” för att elevens ordförråd inte ska inverka på resultatet. Den muntliga 

korrigeringen skedde i alla klasser.  Angående bedömningen av uppgifterna var flervalsfrågorna 

enkla att bedöma, medan de öppna uppgifterna genererade olika svar. När ingen tydlig kategori 

kunnat urskiljas har dessa svar hamnat under ”Annat” och redogjorts för enskilt i resultatdelen. 

Uppgifterna bedömdes utifrån rätt eller fel. Den externa validiteten handlar om hur resultaten är 

generaliserbara till hela populationen. Det är ett litet urval och det gör att det är tveksamt om 

man kan generalisera resultaten. Om resultaten harmoniseras med tidigare forskning kan 

eventuellt paralleller till hela befolkningen dras. Man kan inte utesluta att resultaten möjligen med 

stor försiktighet kan generaliseras till resten av befolkningen. 

Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultaten utifrån uppsatsens frågeställningar där varje avsnitt avslutas 

med en kort sammanfattning. De tre frågeställningarna i ordningen: Vilken grundläggande 

taluppfattning uppvisar elever i årskurs 3 i fem klasser gällande förmågan att kunna storleksordna 

tal samt ange platsvärde, Hur relateras resultaten från undersökningen till resultaten i TIMSS 

2007 och nationella provet i matematik i årskurs 3. Hur svarar eleverna på uppgifter beroende på 

om enkäten har svarsalternativ i form av flervalsfrågor eller öppna svarsalternativ. 

Vilken grundläggande taluppfattning uppvisar elever i årskurs 3 i fem klasser gällande 

förmågan att kunna storleksordna tal samt ange platsvärde?  

Studiens starkaste resultat visar att alla utom 3 av 94 (96,8%) elever kan identifiera det minsta 

talet när så efterfrågas (Uppgift 4). Detta pekar på att elever har en känsla för vilka värden talen 

har. Förståelsen av värdet på tal är viktigt för att komma vidare i matematik (Häggblom, 2000). 

Att tre elever i årskurs 3 inte kunde svara på frågan är ändå värt att notera trots den höga andelen 

korrekta svar. Det är den fråga som man skulle kunna tänka att alla elever i årskurs 3 ska ha rätt 

på. Eleven som svarade 379 valde det näst minsta talet, så det skulle kunna bero på att eleven 

missade att det fanns ytterligare ett mindre tal, och eleven som skrev 378 vilket inte fanns som 

alternativ kanske eventuellt skulle skriva 379 men skrev fel. Det svar som avvek mest är 832 

vilket motsvarade det största talet av alternativen, möjligheten finns att eleven missförstod frågan 

och eventuellt antog att det var det största talet som efterfrågades. Det är tveksamt om man kan 

få så mycket större andel korrekta svar på den frågan eftersom det kräver att alla elever presterar 

sitt bästa den dagen och att ingen av eleverna slarvar eller missuppfattar frågan. Nyström (2004) 

menar att en elev kan ha kompetens inom ett område även om det inte visas vid provtillfället.  
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Uppgift 2 där eleverna skulle storleksordna från största till minsta talet hade något mindre 

procentandel rätta svar, 77,7% av eleverna svarade korrekt. 13,8% av eleverna sorterade från 

minsta till största talet, vilket ger en indikation på att 91,5% av eleverna kan storleksordna. En 

anledning till att vissa elever sorterade i talföljdsordning kan vara att det var mer naturligt för dem 

att sortera i talföljdsordning. Det kan även vara att eleverna inte uppfattat frågan korrekt. Det är 

svårt att veta om eleverna svarar på det de tror att de gjort (Nyström, 2004). Det kvarstår 8,5% 

som inte kan storleksordna talen alls, vilket kan tyckas vara en orimligt stor andel när det gäller att 

kunna storleksordna tvåsiffriga tal.  

Frågorna som behandlar talens platsvärden och positioner fick högt stöd. 90,4 % av eleverna 

svarade rätt på uppgift 1. Frågans utformning har en annan ordning än svarets därför gäller det 

att eleverna förstått frågan för att kunna svara korrekt. En elev uttryckte den korrekta ordningen 

men svarade inte på frågan, genom sitt svar ”4 hundratal+ 5 tiotal + 3 ental”. Den eleven visar 

upp en förståelse för vilka positionsvärden talen har. Att eleverna förstår positionssystemet och 

vilka värden våra siffror har är en del av att lära sig handskas med talen (Löwing, 2008). 91,5 % av 

eleverna kunde dela upp talet 639 i dess olika delar och ange hur många hundratal, tiotal och ental 

talet består av. Att förstå att ett tal är delar av talenheter kan underlätta när eleven ska arbeta med 

större tal (Häggblom, 2000) Hanteringen av talet blir enklare för eleven som kan dela upp talet i 

dess delar då eleven kan fokusera på den information som är viktigt i uppgiften (Löwing, 2009). 

Eleverna som svarade 600tal 30 tiotal och 9 ental (3,2%) visar att de inte riktigt förstått de 

enskilda delarna ett tal består av. 600tal låter som 6 hundratal, och 9 ental är korrekt men att 

skriva 30 tiotal visar däremot på en bristande förståelse för vilket värde 30 tiotal har. Det är 

intressant eftersom att det visar på brister i elevers uppfattning av positionsvärdena. En central 

del av förståelsen av talbegreppet är att ha kunskap om vårt positionssystem (Häggblom, 2000). 

Det kan vara så att eleverna börjar till förståe men inte har arbetat fram en förtrogenhet med hur 

platsvärdena värderas. Alternativt har eleverna kunskapen men kan inte uttrycka den i 

provsituationen (Nyström, 2004).  

Sammanfattningsvis kan man säga att eleverna i undersökningen överlag vet värdet på siffror 

och kan sortera tal eftersom de flesta svar är korrekta. Det finns enstaka elever som gör enstaka 

fel, vilket kan innebära att de har kompetenser som inte synliggörs i enkäterna eller att det finns 

brister som behöver åtgärdas. Stenhag (2010) uttrycker problematiken med att bedöma elevers 

kunskaper i en provsituation då bedömningen kan påverkas av den som bedömer provet.      

Hur relateras resultaten från de två enkäterna till resultaten i TIMSS 2007och nationella 

provet i matematik i årskurs 3?  

Resultaten visar att 61,7% av eleverna svarar korrekt på alla uppgifterna i enkäterna, det vill 

säga att de svarade totalt 4 korrekta svar. Vilket är betydligt mindre än de 70% av eleverna som 

skrev nationella provet 2009 som klarade alla 8 uppgifter. Här är det svårt att säga hur resultatet 

utfallit om fler uppgifter funnits i enkäten, procentandelen skulle möjligtvis ha kunnat sjunka 
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ytterligare. Det är intressant att eleverna på i princip alla uppgifter i de egna enkäterna fick 

resultat där över 90% av eleverna valde korrekta svar på varje fråga. Fler elever gjorde fel på 

någon fråga än i nationella proven, men resultaten per fråga ligger ändå högt, med över 90% 

korrekta svar (undantagsvis uppgift 2, där 77,7% av eleverna valde korrekt alternativ, men över 

90% av eleverna ändå storleksordnade i en korrekt följd). Samtidigt är det viktigt att tänka på att 

frågorna i uppsatsens enkäter och uppgifterna från nationella provet skiljer sig åt, genom att 

nationella provet från 2009 är utformat som ett spel och uppgifterna i enkäterna angående 

taluppfattning är i form av flervalsfrågor och öppna alternativ. I nationella provet skiljer sig 

frågan angående storleksordning jämfört med TIMSS 2007 och den egna undersökningen till att 

eleverna ska sortera från minsta talet till det största (Skolverket, 2010).  

I uppgift 1 där eleverna testades på platsvärden från enkäterna svarade 90,4% av eleverna det 

korrekta alternativet vilket endast 79,5% av eleverna i TIMSS 2007 svarade på motsvarande fråga. 

Detta skulle kunna antyda att resultaten från nationella provet ligger närmare elevernas 

taluppfattning, där eleverna bedömdes som starka i sin taluppfattning i motsats till vad TIMSS 

2007 påvisat. Det skulle även kunna visa att eleverna i uppsatsens undersökning är starkare än 

urvalet i TIMSS 2007, något som skulle kunna tyda på en snedfördelning i urvalet. Alternativt att 

TIMSS 2007 ger en missvisande bild över elevernas taluppfattning. Genom att procentandelen på 

uppgift 2 var nästintill lika för TIMSS 2007 och den egna undersökningens enkäter verkar urvalet 

dock vara representativt. En något större del i de egna enkäterna valde att sortera från minsta 

talet till det största (13,8% mot 12,3%). Det betyder att en mindre andel i enkätfrågorna inte alls 

kunde storleksordna talen korrekt, 8,5% mot TIMSS 10,3% av eleverna. Dessa resultat visar att 

eleverna till något större del kan sortera tvåsiffriga tal i storleksordning än vad TIMSS 2007 visat. 

Bland uppnåendemålen för årskurs 3 står det att eleven ska kunna storleksordna tal inom 

talområdet 0-1000 (Skolverket.se). Om det målet vore uppfyllt borde alla elever kunna visa att de 

kan sortera talen i storleksordning.  

Det är viktigt att notera att eleverna som deltog i TIMSS gick i årskurs 4, medan eleverna som 

svarat på enkäterna går i årskurs 3 och har större andel korrekta svar än vad TIMSS 2007 visat på. 

Underlaget i den egna undersökningen är något torftigt men borde inte utvecklingen gått framåt 

till årskurs 4 istället för bakåt? Det är ett område som är intressant att titta närmare på för 

framtida forskning. 

Resultaten stöder till viss del de resultat som kommit fram både i TIMSS 2007 samt nationella 

proven i årskurs 3 i matematik. I uppgift 2 var det inte någon större skillnad mellan TIMSS 2007s 

resultat och den egna undersökningens resultat, men i uppgift 1 fick 10,9% fler rätt svar i den 

egna undersökningen. Eleverna verkar vara starkare i taluppfattning än vad TIMSS 2007 visat. 

Det är svårt att på samma sätt visa om eleverna är starkare eller svagare än vad resultaten från 

nationella provet visat. En önskan vore att alla elever i årskurs 3 skulle kunna få minst 6 av 8 

poäng i nationella provet angående taluppfattning, det vill säga att 100% når kravnivån för 

nationella proven i de områden som rör taluppfattning.    
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Hur svarar eleverna på uppgifter beroende på om enkäten har svarsalternativ i form av 

flervalsfrågor eller öppna svarsalternativ?   

Det är intressant att det blev en skillnad på svaren beroende på om eleven fick svara fritt eller 

ej. På uppgift 1 skiljde resultaten med 5,5 procentenheter. 93% av eleverna som svarade rätt på 

den öppna enkäten mot 87,5% av eleverna som svarade rätt på flervalsenkäten. Att skriva 

reverserade tal är ett vanligt misstag bland yngre elever, eftersom sifferkoden inte stämmer 

överens med det språkliga ljudet (Bentley, 2008c). Eftersom ingen av eleverna som svarade på 

den öppna enkäten skrev det reverserade talet verkar inte det vara skälet till att 10,4% av eleverna 

som svarade på flervalsenkäten valde alternativet som utgjorde det reverserade talet. Det kan vara 

så att eleverna blir störda av alternativen och väljer det första som känns igen, det vill säga 

siffrorna i den följd som står i uppgiften. Kanske ser eleven siffrorna i uppgiften och siffrorna i 

svaret och kryssar snabbt i rutan att reflektera vidare. 2,2% lämnade inget svar i den öppna 

enkäten. Alla som svarade på flervalsenkäten gav något svar på den frågan. Det kan tyda på att 

det är lättare att chansa när det finns fyra olika alternativ. Svaren ”450” samt svaret ”4 hundratal+ 

5 tiotal+ 3 ental” gavs även på den öppna enkäten, vilket motsvarar 4,3% av de elever som 

svarade på den öppna enkäten. Eleven som svarade ”450” har fått hundratalet och tiotalet på 

plats, och vi kan endast spekulera om att det helt enkelt är en miss att personen glömde entalet 

eller om det ligger något annat bakom som att personen inte förstått frågan. Eleven verkar dock 

ha en förståelse för positionens värde. Eleven som svarade ”4 hundratal+ 5 tiotal+ 3 ental” vilket 

motsvarar den korrekta ordningen av siffrorna men som inte svarar på frågan, tyder på att den 

eleven förstår platsvärdet, men missförstod frågan. Alla elever som svarade på den öppna enkäten 

utom de 2.2% av som lämnade obesvarat på uppgiften visade att de har en uppfattning om vilket 

värde siffrorna har. Det är en intressant kontrast mot eleverna som svarade på flervalsenkäten där 

87,5% av eleverna svarade korrekt, men övriga svar var mer orimliga än de alternativ som kom 

upp i den öppna enkäten. 20,5 % av eleverna i TIMSS 2007s undersökning misslyckades på 

samma uppgift och 14,7% av de som inte klarade uppgiften angav det reverserade talet (Bentley, 

2008c). Utifrån detta verkar det som att när man tar bort alternativen i flervalsenkäten påverkar 

det således resultaten i en positiv riktning i den typen av fråga.  

Även i uppgift två valde fler elever rätt svar i de öppna enkäterna, 80,4% av eleverna svarade 

rätt i den enkättypen, mot 75% av eleverna som svarade på flervalsenkäten. Fler elever i den 

öppna enkäten gjorde felet att de storleksordnade från det minsta till det största talet, 17,4% 

gentemot 10,4% i flervalsenkäten, vilket är en skillnad på 7 procentenheter. Av eleverna som 

svarade på flervalsenkäten gav 4,2% av eleverna inget svar på uppgift 2, och 10,4% av eleverna 

svarade ”80, 54, 13, 33”. Över 10% av eleverna som gjorde flervalsenkäten kunde inte 

storleksordna talen. Men det kan vara så att det är rent slarv, eleven skulle kunnat ha sortera de 

första talen och sedan slarvat på slutet och valt fel alternativ även om kunskapen eventuellt skulle 

kunna finnas där. Här blev det ett resultat som visar att det blir en skillnad även när det är samma 
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fråga beroende på om det finns alternativ eller ej. Det är intressant att fördelen i det här fallet är 

till den öppna enkäten, då eleven inte kan få någon ledtråd av alternativen.  

På uppgift 3 ser vi en motsatt tendens. 87% som svarade på den öppna enkäten angav rätt 

svar medan 95,8% av eleverna som gjorde flervalsenkäten gjorde samma sak. Det är den största 

procentuella skillnaden som visats i denna undersökning. Övriga av eleverna som svarade på 

flervalsenkäten tog alternativet ”600+90+3” vilket ingen av eleverna med den öppna enkäten 

svarade. Det är intressant att de felen som görs i flervalsenkäten ofta är när talet är uppdelat och 

eleverna får första delen av talet rätt, men så blir det fel i mitten. 6,5% av eleverna som besvarade 

den öppna enkäten valde alternativet ”600tal, 30 tiotal, 9 ental” och 6,5% av svaren på den öppna 

enkäten hamnade under annat. 

Även på uppgift 4 har fler av eleverna med flervalsenkäten rätt. 100% av eleverna som 

besvarade flervalsenkäten valde rätt svar på uppgift 4 medan 93,5% av eleverna som besvarade 

enkäten med öppna alternativ prickade in rätt svar. En skillnad på 6,5 procentenheter. Övriga 

alternativ som valdes på den öppna enkäten är jämt fördelade på 2,1% vardera. 

Sammanfattningsvis kan man säga att det blir olika svar beroende på om det är en öppen fråga 

eller ett flervalsalternativ, men beroende på vilken fråga det är så blir det till olikas favörer. Den 

öppna enkäten verkar fördelaktigt för eleverna i storlekssorteringsfrågan (Uppgift 2), vilket skulle 

kunna vara för att eleverna får tänka igenom varje steg själv och påverkas inte av vilka alternativ 

som finns. Även frågan där eleverna skulle skriva talet i uppgift 1 har den öppna enkäten en 

större andel rätt svar, vilket skulle kunna vara av samma skäl som i uppgift 2. När det gäller 

uppgift 3 och 4, uppmärksammades ett annat resultat. Dessa uppgifter verkar eleverna gynnas av 

när det är flervalsfrågor. Det kan vara för att frågorna i uppgift 3 och 4 eventuellt blev tydligare 

när alternativen blev synliggjorda. Mer forskning krävs dock för att kunna se ett tydligare mönster 

och säkerhetsställa resultaten. Det går inte att utesluta att flervalsfrågor kan vara en bidragande 

faktor till resultaten i TIMSS 2007.  

Fortsatt forskning 

För att säkerställa resultaten skulle ett ökat antal uppgifter samt fler försökspersoner 

undersökas. Detta skulle kunna ge mer tillförlitliga resultat. I en större studie kan det finnas 

möjlighet att titta närmare på orsak och verkan vilket inte studerats i denna uppsats. Det vore 

intressant att titta närmare på vad som händer mellan årskurs 3 och 4 eftersom resultaten verkar 

försämras mellan årskurserna. Mer forskning inom området krävs.  
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Bilaga 1 

Hej! 

Jag heter Lina Ingels och läser min examenstermin på lärarprogrammet i Uppsala. Jag ska ta examen 

mot skolans tidigare år med inriktning i matematik.  

Under examensterminen ska alla studenter göra ett examensarbete, och jag kommer skriva om hur 

den grundläggande taluppfattningen ser ut hos elever i år 3, samt jämföra resultaten mot 

internationella och nationella resultat (t.ex TIMSS, diamantresultat och uppnåendemålen). 

För att göra det, vill jag dela ut en enkät med 4 matematikuppgifter, som behandlar grundläggande 

taluppfattning, till elever i år 3. Undersökningen är frivillig och materialet kommer inte användas till 

något annat än till mitt examensarbete. Inget barn kommer nämnas vid namn eller kunna identifieras 

i arbetet. Namnet på blanketten är endast för att jag ska kunna veta vilka barn som ska få enkäten. 

Om du som vårdnadshavare vill veta mer går det bra att kontakta mig på *** *** ** **. 

Om du godkänner att ditt barn deltar i undersökningen skriv på nedanstående blankett och lämna in 

till skolan.  

Mvh 

Lina Ingels 

Lärarstudent 

 

 

 

 

 

        Jag godkänner att mitt barn svara på enkäten.  

   Jag godkänner inte att mitt barn svarar på enkäten. 

 

Barnets namn:__________________________________ 

 

 

 

_________________________  _______________________________ 

Vårdnadshavares underskrift   Namnförtydligande och datum 
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Bilaga 2. 

      Nr:_______ 

Tjej              Kille 

 

Läs uppgiften och ringa in rätt svar. 

Uppgift 1.  

Vilket tal beskrivs av summan:  3 ental + 5 tiotal + 4 hundratal? 

A) 354 

B) 453 

C) 534 

D) 543 

 

Uppgift 2. 

I vilket alternativ är talen sorterade från det STÖRSTA talet till det MINSTA? 

A) 13, 33, 54, 80 

B) 54, 33, 13, 80 

C) 80, 54, 33, 13 

D) 80, 54, 13, 33 

 

Uppgift 3. 

Vilken av summorna nedanför är lika med talet 639? 

A) 900 + 30 + 6 

B) 600 + 30 + 9 

C) 300 + 90 + 6 

D) 600 + 90 + 3 

Uppgift 4. 

Vilket av talen är minst: 475, 832, 379, 288? 

A) 475 

B) 832 

C) 379 

D) 288 
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Bilaga 3. 

 
      Nr:_______ 

Tjej              Kille 

 

 

Läs uppgiften och skriv svar. 

 

Uppgift 1.  

Vilket tal motsvarar summan: 3 ental + 5 tiotal + 4 hundratal? 

Svar: 

 

 

Uppgift 2. 

Sortera talen från det STÖRSTA talet till det MINSTA:  54, 33, 13, 80 

Svar: 

 

 

Uppgift 3. 

Hur många hundratal, tiotal respektive ental består talet 639 av? 

Svar:  

 

 

Uppgift 4. 

Vilket av talen är minst: 475, 832, 379, 288 

Svar: 

 


