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SAMMANFATTNING 
________________________________________________________________ 

Johan Pettersson, Emil Sidenvik  

Talsystem i grundskolan  

Number systems in primary school 

     Antal sidor: 24 

___________________________________________________________________________ 

Syftet med den här litteraturstudien är att kartlägga forskning om hur kunskap om det hindu-

arabiska tiobassystemet påverkar elevers aritmetiska förmåga, samt vad forskning säger om vad 

undervisning om andra historiska talsystem har för påverkan på elevers förståelse av det hindu-

arabiska tiobassystemet. Syftet uppnåddes med att besvara följande frågeställningar. I vilken 

ålder bör elever undervisas om talsystem? Finns det ett samband mellan undervisning om olika 

talsystem och elevers förståelse av tiobassystemet, samt vilken betydelse har kunskap om 

tiobassystemet för elevers aritmetiska förmågor? Materialet samlades in genom en systematisk 

sökningsprocedur innefattande sex databaser, som resulterade i nio olika vetenskapliga texter.  

 

Studien visar att undervisning om talsystem bör äga rum så tidigt som möjligt, då kunskap om 

det hindu-arabiska tiobassystemet är viktigt för elevers aritmetiska förmåga. Studien visade 

också att undervisning om historiska kulturers talsystem främst har två positiva effekter. Dels 

kan undervisning med det romerska talsystemet hjälpa elever som har addition- och 

subtraktionssvårigheter, dels har sådan undervisning också en positiv effekt på elevers 

förståelse av det hindu-arabiska tiobassystemet. Slutligen spelar kunskap om det hindu-arabiska 

tiobassystemet stor roll för elevers aritmetiska förmåga eftersom den här kunskapen enligt flera 

studier har visat sig vara en grundläggande kompetens.  

___________________________________________________________________________ 
Sökord: Talsystem, Positionssystem, Platsvärde, Undervisning, Hindu-arabiska 
tiobassystemet 
___________________________________________________________________________ 
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1. Inledning 

Sedan 2011 står det i läroplanen att undervisningen i matematik skall omfatta olika 

talsystem (Skolverket, 2011). Man kan då ställa sig frågan vad syftet med detta skulle vara. 

Varför ska elever arbeta med andra talsystem än de system som de möter i vardagen? Syftet 

med denna litteraturstudie är tvådelat. Dels är syftet att belysa effekter av kunskap om det 

hindu-arabiska tiobassystemet, dels att undersöka hur undervisning om historiska 

talsystem eventuellt påverkar elevers förståelse av hindu-arabiska tiobassystemet.  

För att bli riktigt bra på något måste man förstå grunderna. Ska man lära sig att räkna 

matematik med olika algoritmer behöver man förstå varför algoritmerna ser ut som de gör. 

En av de fundamentala delarna i matematik är talsystem, och den här studien tyder på att 

forskare delar bilden av att förståelse av det hindu-arabiska talsystemet som vi använder 

idag är avgörande för elevers utveckling av aritmetiska förmågor. 

Det finns ett uttryck som säger att för att kunna förstå samtiden behöver man förstå 

historien. Kan detta uttryck även appliceras på matematiken, eller är de två helt skilda 

saker? Ett syfte med den här studien är att kartlägga forskning kring detta eventuella 

samband, det vill säga om matematikens historia är relevant för elevers förståelse av 

matematik idag.    

Matematik använder tal som är uppbyggda av siffror. Siffrorna, och sättet vi skriver talen 

på, har en historia. Att undervisa elever om matematikens historia och talsystem verkar 

vara ett effektivt sätt att göra elever fascinerade av matematik, men det är också ett sätt för 

eleverna att förvärva större förståelse av det tiobassystem vi använder idag (Zaslaysky, 

2001).   
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2. Syfte och frågeställningar   

Syftet med den här studien är att kartlägga vad forskning säger om hur kunskap om 

tiobassystemet påverkar elevers aritmetiska förmågor, samt hur undervisning om andra 

talsystem påverkar elevers förståelse av tiobassystemet. 

Det syftet vill vi uppnå genom att besvara följande frågor: 

• I vilken ålder bör elever undervisas om talsystem? 

• Vilka samband verkar det finnas mellan undervisning om historiskt relevanta 

talsystem och elevers förståelse av tiobassystemet? 

• Vilken betydelse har kunskap om tiobassystemet för elevers aritmetiska förmågor? 
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3. Bakgrund 

Här ges en bakgrund till vad begreppet talsystem innebär, genom beskrivningar och 

illustrationer. Styrdokuments riktlinjer i sammanhanget sammanfattas och begreppet 

taluppfattning beskrivs. Kunskap om tiobassystemet är centralt i den här studien och därför 

beskrivs här också hur man i presenterade studier har mätt den här kunskapen hos elever.  

3.1 Talsystem  
 
Ifrah (2002) har beskrivit talbeteckningssystem. Med hans ord skulle man kunna beskriva 
det såhär:   
 

Kort sagt är ett talbeteckningssystem ett synnerligen speciellt system för 

kommunikation mellan människor, med överenskomna tecken som har en 

väl definierad innebörd och ger ett språkligt uttryck åt talen. Dessa taltecken 

är sådana att de kan sändas och mottas, och förstås lika väl av båda parter. De 

förknippas med termerna i raden av naturliga heltal, enligt en tankestruktur 

som styrs av de båda principerna om rekursion och bas. (Ifrah, 2002, s. 370) 

 

I litteraturen används begreppen talbeteckningssystem och talsystem med samma 

betydelse och vi väljer att fortsättningsvis av den här studien använda ordet 

talsystem. Talsystem kan delas in i tre grundtyper; additionssystem, positionssystem 

och hybridsystem (Ifrah, 2001, s. 482). Den här studien berör dock inte hybridsystem 

eftersom dessa inte omnämns i litteratur som är relevant för den här studiens syfte.  

 

3.1.1 Additionssystem 
 

Ett additivt talsystem grundas på principen att varje taltecken har ett eget värde som inte 

är beroende av vilken plats den har i uttrycket (Ifrah, 2001, s. 482). Detta innebär att i ett 

additivt talsystem är exempelvis 16 och 61 samma tal eftersom de enskilda siffrornas 

position inte påverkar dess värde. Den här studien behandlar två additionssystem, det 

romerska och det egyptiska. 

 

Larsson och Larson (2011, s. 48) beskriver det egyptiska talsystemet som är uppbyggt med 

basen tio. De använde enbart tecken för varje tiopotens, det vill säga 1, 10, 100 och så 
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vidare. Det innebar att om de skulle teckna talet sju så fick de teckna sju stycken ettor.  

Figur 1 visar exempel på det egyptiska talsystemets symboler.  

 

 
Figur 1. [De egyptiska symbolerna] (u.å). Hämtad 5 mars från 

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

 

Det romerska talsystemet är också uppbyggt på basen tio, men har även fem som mellanbas 

(Larsson & Larson, 2011, s. 49). Idag använder vi det romerska talsystemet annorlunda 

mot hur det ursprungligen användes (Larsson & Larson, 2011, s. 49). Om man idag ska 

skriva talet nio med romerska tecken är det vanligt att man skriver IX, där I till vänster om 

X indikerar att man subtraherar ett ifrån X. På så vis har det likheter med det 

positionssystem som vi använder idag, där tecknens position påverkar dess värde. 

Ursprungligen var dock romarnas talsystem rent additivt, och för att skriva talet nio 

använde man tecknet för fem (V) och fyra tecken för ett (I), alltså VIIII (Larsson & Larson, 

2011, s. 49). När det romerska talsystemet diskuteras i denna studie behandlas det enligt 

den gamla traditionen som ett rent additivt talsystem. De vanligaste romerska 

talsymbolerna visas i figur 2.  

 

 
Figur 2[De romerska talsymbolerna] (u.å). Hämtad 5 mars från http://www.enhancescape.com/J7eXPgVdp/ 
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3.1.2 Positionssystem 
 
Ett positionssystem bygger på idén att talens värde är bestämt av dess position i uttrycket 

som det står i. Talen 16 och 61, som i ett additivt talsystem är samma tal, skulle alltså i ett 

positionssystem vara två olika tal. Dessa system som kräver en nolla, för att indikera tom 

plats, indelas i två olika kategorier, typ 1 och typ 2 (Ifrah 2001, s.486). 

 

Positionssystem av typ 1 kännetecknas av att de bygger på positionsprincipen men bara 

använder två taltecken. De använde alltså ett tecken för talet 1 och ett annat för en bestämd 

divisor till basen, det vill säga ett tal som basen är delbar med (Ifrah, 2001, s. 487). Typ 2, 

som omfattar det hindu-arabiska talsystemet har ett grundläggande drag som innebär att 

varje heltal upp till systemets bas (10 i det hindu-arabiska talsystemet) har ett unikt tecken 

(Ifrah, 2001, s. 487). Detta betyder att skillnaden mellan de två typerna är att 

positionssystem av typ 2 har fler siffror att uttrycka tal med. I denna studie berör vi tre 

specifika positionssystem, det babyloniska talsystemet, maya-folkets talsystem och det 

hindu-arabiska talsystemet. 

 

Ifrah (2001, s. 487) beskriver det babyloniska talsystemet som ett positionssystem av typ 

1. Babylonierna använde 60 som bas och hade en aritmetisk uppdelning med två tecken 

som svarar mot talen ett och tio. Med aritmetisk uppdelning menas att för att uttrycka talet 

elva så sätter man talsymbolerna för tio och ett bredvid varandra. Se figur 3 för samtliga 

uttryck upp till 59. 

     

 
Figur 3[De babyloniska talsymbolerna] (u.å) Hämtad 5 mars från 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Babyloniska_talsystemet#/media/File:Babylonian_numerals.jpg 
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Det talsystem vi använder idag är det hindu-arabiska talsystemet som bygger på att 

gruppera och räkna i tiotal och där siffrans position avgör siffrans värde (McIntosh, 2008, 

s. 23). Eftersom det är ett positionssystem leder det till att alla tal kan beskrivas med bara 

tio symboler.  

Systemet använder 0 för att markera tomma platser och siffrorna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.  

 För att ta ett exempel: I talet 402 står 4 för fyra hundratal, 0 för avsaknad av tiotal och 2 

för två ental; 4 x 100 + 0 x 10 + 1 x 2 (fyrahundra och två).  

 

Maya-folkets system använde två grundtecken där det ena representerar talet 1 och det 

andra talet 5 (Ifrah, 2001, s. 487). De hade även en symbol för noll, en oval form, se figur 

4, för att markera tom plats (Larsson & Larson, 2011, s. 49–50). Maya-folkets talsystem 

är ett positionssystem av typ 1 (Ifrah, 2001, s. 487).  

 

 
Figur 4[Mayafolkets talsymboler] (u.å) Hämtad 5 mars 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Mayakulturens_matematik#/media/File:Maya.svg 

 

3.2 Styrdokument 
 
Enligt syftestexten till kursplanen i matematik ska undervisningen ge eleverna möjlighet 

att utveckla kunskap om historiska sammanhang i matematik. Skolverket har exemplifierat 

vad det kan innebära och beskriver att det i undervisningen om matematikens historia är 

relevant att inkludera historiska talsystem, såsom egyptiernas eller mayaindianernas 

talsystem (Skolverket, 2017b, s. 56).  
 

Enligt det centrala innehållet för matematik ska undervisningen i årskurserna 1-3  behandla 

positionssystemet, symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer 

genom historien (Skolverket, 2017b, s. 57). I årskurserna 4-6 ska undervisningen behandla 

om positionssystemet och dess anknytning till decimalformen, samt om talsystem som 
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använts i olika kulturer genom historien, exempelvis det babyloniska (Skolverket, 2017b, 

s. 58).  

I årskurserna 7-9 ska undervisningen behandla talsystemets utveckling från naturliga till 

reella tall, samt metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella 

sammanhang (Skolverket, 2017b, s. 60).  

 

I kommentarmaterialet till kursplanen i matematik nämns att i samband 

med positionssystemet ska eleverna få undervisning om hur olika talsystem har byggts upp 

och utvecklats genom historien. Eleverna ska också få möjlighet att förvärva kunskaper om 

hur man historiskt sett har representerat tal med olika föremål eller tecken (Skolverket, 

2017a, s. 13).  

 

3.3 Taluppfattning 
 
Vissa delar av vad man kallar taluppfattning är förknippade med förståelse av talsystemets 

uppbyggnad. Hur man definierar taluppfattning är dock inte helt självklart. Reys et al. 

(1995, s. 23) belyser den övergripliga förståelsen dels för tal i sig, dels för matematiska 

operationer. Förståelse är dock inte det enda kriteriet. Förmåga och färdighet är också 

viktigt, det vill säga att kunna tillämpa sin förståelse i någon form av matematisk aktivitet. 

Reys et al. (1995, s. 23) menar också att lust är en betydande faktor, det vill säga att man 

har en förståelse av nyttan och ser meningsfullheten i att hantera tal. De nämner också 

förmågan att kunna representera tal på olika sätt som en del av vad taluppfattning kan vara.  

 

En annan del av taluppfattning som tas upp i resultatet av Göbel, Watson, Lervåg och 

Hulme (2014) är ANS (Approximate Number System). ANS är en kognitiv förmåga som 

låter människan räkna utan att räkna. Med det menas att man kan uppskatta och jämföra 

mängder utan att behöva räkna, till exempel att man intuitivt kan se att en kö är längre än 

en annan (Curiosity, 2016).  

3.4 Kunskap om tiobassystemet 
 
De olika studierna har använt olika metoder och kriterier för att mäta elevers kunskap om 

tiobassystemet. Geary, Hoard, Nugent och Bailey (2013, s. 6) bedömde elevers kunskap 

om tiobassystemet genom att testa elevers förmåga att kombinera och dela upp tal i mindre 
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och större numeriska uttryck för att sedan använda den kunskapen till att lösa aritmetiska 

problem. Laski, Schiffman, Shen och Vasilyeva (2016, s. 236) bedömde elevers kunskap 

om tiobassystemet med hjälp av praktiska uppgifter där elever med klossar, vilka 

representerade tiotal och ental, skulle identifiera givna tal eller skapa största möjliga tal. 

Förmåga att kunna identifiera tiotal i flersiffriga tal, samt förmåga att kunna identifiera 

största tal av två olika tal som representeras på olika sätt (t.ex. 10101 och tre tiotal och 28 

ental), mättes också för att bedöma elevers kunskap om tiobassystemet. 
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4. Metod 

Under sökningsproceduren har vi använt databaserna ERIC, Libris, MathEduc, Proquest 

Central och Swepub. Vi har även använt sökmotorn Google Scholar. Våra sökord bestod 

av begrepp som var centrala för studiens syfte; talsystem, taluppfattning, positionssystem 

och numeral system. Vi sökte endast efter artiklar på svenska eller engelska. Efter en 

preliminär sökning läste vi igenom abstrakt i några publikationer som uppfattas relevanta 

för studien för att hitta fler och bättre sökord. Efter sökningar i olika databaser valde vi ut 

ovannämnda databaser på basis av relevansen av sökningarnas resultat.  

De sökord vi kom fram till på det viset var dessa: 

• Talsystem  

• Taluppfattning  

• Numeral system  

• Positionssystem  

• Number sense  

• Number system  

• Talbeteckningssystem  

• Use of numbers  

• Base  

• Base 10  

• Place value  

• Educ  

 

I sökning i databaserna användes trunkering bakom varje ord. Vi har använt AND och OR 

för att kombinera två eller fler sökord och för att höja sökningarnas precision. När vi 

kombinerade sökorden preciserades sökresultatet så att antalet träffar blev färre och mer  

relevanta för studien. Figur 5 visar schematiskt hur den systematiska sökprocessen har 

gått till. 

 

Första steget i en databassökning efter att fått en hanterbar mängd (100-400 träffar) träffar 

var att läsa titlarna och spara dem som är relevanta för vårt syfte. Nästa steg var att läsa 

igenom abstrakt och ta ställning till om det är relevant för vårt syfte. Här valdes även 

artiklar bort som inte var på engelska eller svenska. För att abstraktet skulle vara relevant 
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behövde det handla om minst ett av nyckelbegreppen för syftet. Nyckelbegreppen är 

number sense, number system, numeral system, talsystem, taluppfattning och place value. 
 

Om abstraktet bedömdes som relevant så eftersöktes fulltext. Dessutom kontrolleras om 

texterna var vetenskapligt granskade. Ett av inkluderingskriterierna är att fulltexten 

behandlar nyckelbegreppen i ett undervisningssammanhang. Från början bedömdes att 

texter som behandlar specialpedagogik skulle exkluderas. Detta för att vi ville att studien 

skulle behandla ordinär undervisning. Det var också ett exkluderingskriterie eftersom att 

texter som behandlar området i ett specialpedagogiskt sammanhang är vinklat mot den 

typen av undervisning vilket således hade vinklat resultatet åt ett oönskat håll. Fulltexter 

analyserades först individuellt av författarna och diskuterades sedan gemensamt för att 

bedöma texternas relevans för vår studie. I de enstaka fall då vi inte var överens om 

fulltextens relevans presenterade vi våra argument för att sedan komma fram till ett 

gemensamt beslut. Under analysen av materialet ställde vi oss kritiska inför samtliga texter 

genom att bedöma texternas innehåll samt analysera deras vetenskapliga kvalitéter. 

Exempel på vetenskapliga kvalitéter som analyserades var eventuella vinklingar, 

tendenser, språk och struktur. Texternas innehåll analyserades genom att kontrollera 

huruvida det korrellerade med studiens syfte. Utifrån analysen kunde vi sedan dela in de 

vetenskapliga texterna i tre kategorier som resultatdelen sedan strukturerades efter.   

En översikt över samtliga källor som presenteras i denna studie finns i tabell 1 och en 

översikt över sökningsproceduren med fokus på inkluderingskriterier finns i figur 5.   

 

Lista över inkluderingskriterier: 

• Titeln bedöms relevant, om den behandlar något av nyckelbegreppen eller ord som 

kan ses som synonymer.  

• Abstraktet bedöms relevant, om det behandlar nyckelbegreppen i ett 

undervisningssammanhang.  

• Fulltexten bedöms relevant, om den behandlar nyckelbegreppen i ett 

undervisningssammanhang, samt om texten bedöms kunna besvara eller bidra till 

ett svar på någon av våra frågeställningar.  

• Artikeln skall vara vetenskapligt granskad. 

Lista över exkluderingskriterier: 

• Titeln bedöms irrelevant, om den behandlar nyckelbegreppen i ett sammanhang 

som är kopplat till specialpedagogik. 
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• Abstraktet bedöms irrelevant, om det behandlar nyckelbegreppen i ett 

specialpedagogiskt sammanhang. 

• Fulltexten bedöms irrelevant, om den behandlar specialpedagogik.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Figur 5. Samtliga inkluderingssteg i vår sökning. 

 
 

 
Totalt antal 
sökträffar i 
databaser 

och 
sökmotorer: 

657 

Totalt antal 
träffar med 

relevant titel: 
69 

Totalt antal 
träffar med 

relevant 
abstrakt: 21 

Totalt antal 
träffar med 

relevant 
fulltext och 

vetenskapligt 
granskad: 9 

Inkluderingskriterier för titel är att den 
behandlar minst ett av nyckelorden number 
sense, number system, numeral system, 
talsystem, taluppfattning och place value. 

Inkluderingskriterier för abstrakt är att det 
behandlar minst ett av nyckelorden number 
sense, number system, numeral system, 
talsystem, taluppfattning och place value.  

Det sista inkluderingskriteriet är att fulltexten 
behandlar nyckelbegreppen i ett 
undervisningssammanhang samt att den kan 
bidra till att besvara någon av frågorna. Den 
skall också vara vetenskapligt granskad. 
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Tabell 1. Översikt över de vetenskapliga källor den systematiska sökningen gav. Samtliga är vetenskapliga artiklar.  

Författare 
 

Titel År 

Zaslaysky, C. Developing number sense: what c
an other cultures tell us? 

2001 

 Nataraj, S.M. Thomas, M. 
O.J. 

 

Developing the Concept of Place 
Value. 

2007 

Nataraj, S.M. Thomas, M. 
O.J. 

 

Developing Understanding of Nu
mber System structure from 
the History of Mathematics. 

2009 

Lengnink, K. Schlimm, D. 
 

Learning 
and understanding numeral syste
ms: Semantic aspects of number r

epresentations from 
an educational perspective. 

2010 

Cooper, L.L. Tomayko, 
M.C. 

Understanding Place Value 2011 

Mack, N.K Enriching Number Knowledge. 2011 
Geary, 

D.C. Hoard, M.K. Nugent, 
L. Bailey, D.H. 

 

Adolescents' Functional Numerac
y is predicted by their School Entr

y Number System Knowledge. 

2013 

Göbel, S.M. Watson, 
S.E. Lervåg, A. Hulme, C. 

 

Children's Arithmetic Developme
nt: It is Number Knowledge, Not 
the Approximate Number Sense, 

that counts. 

2014 

Laski, E.  
Schiffman, J.  

Shen, C.  
Vasilyeva, M. 

 
 

Kindergartners’ base 10 knowled
ge predicts arithmetic accuracy co

ncurrently and longitudinally. 

2016 
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5. Resultat 

Här presenteras forskningsresultat relaterade till frågeställningarna. Resultatet är 

strukturerat efter frågeställningarna och behandlar således kunskap om talsystem i tidig 

ålder, vad andra kulturers talsystem kan bidra med i undervisningen, samt en del om vilken 

roll kunskap om det hindu-arabiska talsystemet spelar för elevers aritmetiska utveckling. 

För en detaljerad sammanställning över studierna, se bilaga 1.  

5.1 Talsystem i tidig ålder  
 
Att elever som tidigt besitter kunskap om talsystem, kommer att ha generellt lättare för 

matematik och aritmetiska operationer under sin skolgång finns det flera studier som 

stödjer (Laski, er. al., 2016; Geary, et. Al., 2013; Göbel et. al, 2014). En longitudinell studie 

av Laski et al. (2016) med 90 barn från årskurs 1 i USA undersökte relationen mellan 

elevers kunskap om tiobassystemet och elevens matematiska förmågor. Studien hade som 

syfte att utforska en eventuell relation mellan kunskap om tiobassystemet i tidig ålder, och 

matematiska förmågor senare i livet, det vill säga om den här kunskapen kan ha en positiv 

effekt för utvecklingen av en elevs aritmetiska förmågor (Laski et al., 2016, s. 235). 

Studien visar att elever med goda kunskaper om tiobassystemet tenderar att ha bättre 

förståelse av positionssystemet, vilket visades genom att dessa elever presterade bättre på 

de elevtester som studien omfattade (Laski et al., 2016, s. 238). De drar därför slutsatsen 

att undervisning i tidig ålder om tiobassystemet har en positiv effekt på elevers 

matematiska förmågor samt att det kan ha en långvarig positiv effekt på elevers aritmetiska 

prestationer (Laski et al., 2016, s. 238). 

 
 

En liknande studie av Geary et al. (2013), vars syfte var att identifiera viktiga kompetenser 

i tidig ålder som kan ge goda förutsättningar för bland annat matematiklärande och 

prestation senare i livet, visar också på vikten av kunskap om tiobassystemet (Geary, et al., 

2013, s. 1). Deras studie visar att elever med låga kunskaper om tiobassystemet i årskurs 1 

löper större risk att prestera sämre i årskurs 7 (Geary et al., 2013, s. 5). Vidare drar Geary 

et al. (2013, s. 6-7) slutsatsen att kunskap om tiobassystemet är en av de absolut viktigaste 

kompetenserna för matematisk utveckling, men det som skiljer denna studie från andra är 

att en slutsats indikerar att fortsatt undervisning om tiobassystemet inte påverkar elevers 

matematiska förmågor. Det som poängteras i denna studie, som i Laski et al. 
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(2016), är vikten av kunskap om tiobassystemet i tidig ålder. Det särskiljande påståendet, 

jämfört med Laski et al. (2016), är att fortsatt undervisning om talsystem som någon slags 

fortbildning eller kompetensutveckling inte verkar ha nämnvärd effekt på elevers 

aritmetiska utveckling (Geary et al., 2013, s. 6-7). 

5.2 Historiska kulturer och deras talsystem 
 
Det finns studier som antyder att undervisning om talsystem från andra kulturer och 

historiska epoker är ett effektivt sätt att öka elevers förståelse av det hindu-arabiska 

talsystemet, men sådan undervisning kan också tjäna som redskap att lära sig aritmetiska 

strategier (Nataraj & Thomas, 2009; Lengnink & Schlimm, 2010; Zaslaysky, 2001; Cooper 

& Tomayko, 2011; Mack, 2011).  

 
Nataraj och Thomas (2007, s. 523) har undersökt hur undervisning om talsystems 

utveckling och utformning påverkar elevers förståelse av platsvärde.  Deras resultat visar 

att elevernas förståelse av nollan ökat. De menar att eleverna insåg hur viktig nollan är i 

det hindu-arabiska talsystemet, eftersom de lade märke till hur omständigt det är att skriva 

stora tal i additiva talsystem, såsom i det egyptiska och romerska talsystemet (Nataraj & 

Thomas, s. 528-529). Cooper och Tomayko (2011, s. 566) belyser effekter av undervisning 

om specifikt maja-folkets talsystem. Eleverna i deras studie fick också större förståelse av 

nollans roll i vårt tiobassystem och hur viktig den är för ett positionssystem. 
 

På samma vis menar Lengnink och Schlimm (2010, s. 261-262) att undervisning om det 

additiva romerska talsystemet kan gynna elever med additionssvårigheter. De menar att 

vissa vanliga fel (se nästa stycke) som elever begår när de räknar med addition genom 

tiobassystemet kan undvikas om läraren visar eleverna hur addition i det romerska 

talsystemet går till. Anledningen skulle vara att reglerna som måste följas vid addition med 

romerska siffror är enklare att förstå eftersom det inte existerar något platsvärde i det 

systemet. Istället lägger man ihop samtliga symboler och "förkortar" siffrorna till andra 

siffror, som att exempelvis fem stycken I blir ett V. Detta är ett sätt att få elever att förstå 

relationen mellan siffror och dess värde (Lengnink & Schlimm, 2010, s. 245). 

   

Ett av elevers vanligaste problemområden vid uppställning med addition är att hantera de 

olika kolumnerna, det vill säga hanterandet av platsvärden. Vid addition med romerska 

siffror kan man ignorera kolumnkomponenten eftersom det är ett rent additivt system 
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(Lengnink & Schlimm, 2010, s. 246). Undervisning med romerska talsystemet skulle 

därmed vara ett sätt att koncentrera undervisningen till att handla om de matematiska 

operationerna och ge eleven större förståelse av hur de ska manipulera siffrorna på korrekt 

sätt (Lengnink & Schlimm, 2010, s. 246). 

 

Eftersom undervisning om det romerska talsystemet kan hjälpa elever att förstå addition 

och matematiska manipulationer från ett annat perspektiv, menar Lengnink och Schlimm 

(2010, s. 261–262), att det stöder argumentet att undervisning om olika talsystem och sätt 

att representera tal, kan ha positiva effekter på elevers matematikinlärning. 

 

Zaslaysky (2001) beskriver också undervisning om andra kulturers talsystem men från ett 

annat perspektiv jämfört med Lengnink och Schlimm (2010). Zaslaysky (2001, s. 

312) använder argumentet att undervisning om andra talsystem förbättrar elevers 

taluppfattning eller känsla för tal. Hon förklarar att barns taluppfattning utvecklas genom 

att de bekantar sig med tal, det vill säga att ju mer elever arbetar med vissa tal, desto 

bättre känsla får eleverna för talens värde (Zaslaysky, 2001, s. 312). Genom observation 

av undervisning om antika talsystem kunde Zaslaysky identifiera flera positiva effekter. 

Eleverna fick större förståelse av vad ett talsystem är och att alla människor i alla tider har 

räknat. De utvecklade också bättre förståelse av platsvärde (Zaslaysky, 2001, s. 315-316). 
 

Både Laski et al. (2016) och Geary et al. (2013) fäster stor vikt vid att kunskap om vårt 

tiobassystem är avgörande för elevers framtida matematiska förmågor. Nataraj och 

Thomas (2009, s. 96) har också kommit fram till denna 

slutsats. Både Zaslaysky och Nataraj och Thomas (2009, s. 96) menar att förståelse av 

talsystem är viktigt för elevers taluppfattning. 
 

Mack (2011, s. 108) visar att undervisning om andra kulturers talsystem stärker elevers 

kunskap om siffror samt fördjupar deras förståelse av platsvärde. Undervisningen 

utmanade eleverna att tänka mer flexibelt kring tal, menar hon. Deras kunskap om att 

representera tal på olika ekvivalenta sätt utvecklades. Deras matematiska resonemang blev 

mer utförliga och de kunde ge bättre förklaringar till deras beräkningar.  
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5.3 Hur kunskap om tiobassystemet påverkar aritmetisk förmåga 
 
Göbel et al. (2014) har undersökt talsystem från en annan vinkel. Syftet med deras 

undersökning var att avgöra vilket av ANS (se 3.3) kontra kunskap om tiobassystemet som 

har störst betydelse för elevers aritmetiska utveckling. Deras undersökning visar att 

kunskap om tiobassystemet är en indikator för utveckling av aritmetiska kunskaper. Denna 

kunskap framhävs som en del av en bra grund. De menar således också att förståelse av 

platsvärde är viktigt, eftersom platsvärdeförståelse är en del av talsystemskunskap 

(Göbel et al., 2014, s. 795).   

 

Förståelse av platsvärde lyfts också upp av Lengnink och Schlimm (2010, s. 238). De 

menar att förståelse av platsvärde är en viktig kompetens för att kunna lära sig räkna med 

algoritmer, såsom addition- och subtraktionsalgoritmer. De motiverar det med att en 

avsaknad av förståelse av platsvärde och positionssystemet kan få algoritmerna för enkla 

matematiska operationer att verka slumpmässiga och på ett nästan ”magiskt” sätt leda fram 

till rätt svar. Avsaknad av sådan förståelse leder ofta till att dessa elever gör systematiska 

fel (Lengnink & Schlimm, 2010, s. 261). Nataraj och Thomas (2007, s. 531-532) drar 

samma slutsats om hur viktig förståelse av platsvärde är, eftersom elever får svårt att lära 

sig matematik utan denna förståelse. En slutsats som Göbel et. al (2014, s. 795) drar är att 

ANS inte är en lika bra indikator för elevers aritmetiska utveckling, såsom kunskap om 

talsystem är. 

 

En förståelse av platsvärde och talsystemsstruktur är också viktigt för förståelsen av 

operationer och algebra. Förståelse av talsystem är således grunden för både grundlig och 

mer avancerad matematik med de fyra matematiska operationerna (Nataraj & Thomas, 

2009, s. 113).   
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6. Diskussion 

Metoddiskussionen behandlar för- och nackdelar med metoden som använts för att hitta 

material till arbetet. Resultatdiskussionen har som syfte att besvara frågeställningarna.  

6.1 Metoddiskussion 
 
Vårt val av sökord och kriterier för inkludering och exkludering baserades på syfte och 

frågeställningar. Kriterierna användes för att på ett effektivt sätt avgränsa sökträffarna till 

material som var relevant för vår studie. Efter den preliminära sökningen kunde vi välja ut 

mer preciserade sökord då vi stötte på nya infallsvinklar och perspektiv. Det gjorde att 

sökresultatet blev bättre. Att materialet vi använder innehåller främst nyare forskning beror 

på att vi hittade en begränsad mängd forskning som var relevant för vår studie. Det här 

skulle delvis kunna bero på att området är relativt outforskat då den äldsta källan vi har är 

från 2001. Med hjälp av vår bilaga (Översikt över analyserad litteratur) kunde materialet 

analyseras utifrån dess reliabilitet och innehåll. 

 

Materialet består av nio vetenskapligt granskade publikationer. Samtliga källor är från 

engelskspråkiga länder (anglo-saxiska utbildningstraditioner). En orsak till det här skulle 

kunna vara att vi begränsade sökningen till publikationer på enbart svenska eller engelska. 

Vi fann ingen svensk forskning om talsystem och därmed endast forskning skriven på 

engelska. Eftersom forskningen inriktar sig mot undervisning i engelskspråkiga länder kan 

det skilja sig mot den svenska undervisningen och möjligheten finns att vår studie fått ett 

annat resultat om vi funnit svensk forskning, men eftersom vi har samma talsystem som 

de engelskspråkiga länderna tror vi inte att det kommer påverka vår studies resultat 

negativt, utan istället berika den eftersom resultatet får ett internationellt perspektiv. 

 

Alla publikationerna har vetenskapligt granskats vilket gör artiklarna legitima att använda. 

Vi har dock varit medvetna om att de kan vara vinklade, eftersom författarna till 

publikationerna generellt har en positiv attityd till kunskap om talsystem och dess påverkan 

på elevers aritmetiska utveckling från början. Därför finns risken att bara positiva delar 

nämns i deras resultat och negativa utlämnas. Därför kan den här studien framstå som 

vinklad och partisk, det vill säga att vi har gått in i den här studien med förutfattade 

meningar om detta område. Därmed kan även vårt resultat verka vinklat eftersom det bara 

nämner de positiva effekterna av kunskap om det hindu-arabiska tiobassystemet. Samma 
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sak kan man säga om undervisning om historiska talsystem. Den forskning vi presenterar 

i arbetet är genomgående positiv till denna typ av undervisning. Anledningen till detta är 

att den forskning vi har hittat inte tar upp eventuella negativa aspekter. Detta hade vi 

möjligtvis kunnat påverka om vi modifierat sökorden till att inkludera ord som ”nackdel” 

eller termen ”pros and cons”.   

 
 

6.2 Resultatdiskussion 
 
Resultatdiskussionen är strukturerad efter frågeställningarna och det är i detta kapitel som 

frågeställningarna besvaras genom att dra slutsatser utifrån det forskningsmaterial som 

presenteras i resultatet. Slutligen presenteras idéer om fortsatt forskning inom området. 

6.2.1 I vilken ålder bör elever undervisas om talsystem?  
 
Denna studie tyder på att undervisning om talsystem är att rekommendera i så unga år som 

möjligt. Laski et al. (2016), Geary et al. (2013) och Göbel et al. (2014) har alla kommit 

fram till att kunskap om tiobassystemet i så tidig ålder som möjligt är en av grunderna till 

en god utveckling av elevers aritmetiska förmågor.  Det betyder att det kan finnas 

anledning för att man som lärare ska lägga resurser på att utveckla sina elevers kunskaper 

om tiobassystemet, eftersom den här kunskapen har visat sig vara en nödvändig kompetens 

för fortsatt god utveckling av aritmetisk förmåga.  

 

Det är dock viktigt att nämna en slutsats av Geary et al. (2013, s. 6-7), att vidare 

kompetensutveckling inom detta område, det vill säga att fortsatt kontinuerlig 

undervisning om tiobassystemet inte verkar ha någon nämnvärd påverkan på elevers 

utveckling. Det betyder alltså att man kan argumentera för att man som lärare inte behöver 

ha detta område som ett återkommande inslag i sin undervisning. En idé skulle istället vara 

att hålla sig uppmärksam på om eleverna besitter den grundliga kunskapen om 

tiobassystemet. Visar det sig att denna kunskap är bristande kan man utifrån Geary et al. 

(2013) argumentera att det är viktigt att man lägger tid på att hjälpa dessa elever med att 

förvärva den här fundamentala kunskapen. Ju tidigare desto bättre, eftersom resultatet visar 

att kunskap om tiobassystemet i tidig ålder indikerar god matematisk utveckling (Laski et 

al., 2016, Geary et al., 2013, & Göbel et al., 2014). För att identifiera nivån på denna 

kunskap hos sina elever kan man dra nytta av de metoder som beskrivs i 3.4. Till exempel 
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att använda konkret material (tiobasmaterial) som Laski et al. (2016) eller också med 

teoretiska metoder som Geary et al. (2013) där elever får visa sin kunskap genom 

uppdelning av tal. Det är givetvis viktigt att man som lärare är medveten om olika metoder 

för hur man kan mäta den här kunskapen, därav kan det vara givande att utnyttja dessa 

metoder.  

 

Man kan därför argumentera att man som lärare, tidigt, behöver identifiera elevers kunskap 

om tiobassystemet, för att avgöra hur mycket undervisning man behöver ägna åt att öka 

elevers kunskap om tiobassystemet. Man kan också argumentera att det här området är 

något man bör prioritera och betrakta som en av de grundläggande kunskaperna man 

behöver utveckla hos sina elever, innan man ägnar tid åt mer avancerade matematiska 

områden (såsom ekvationer och funktioner).  Kunskap om tiobassystemet ligger ju till 

grund för att man ska förstå även de mest grundläggande operationerna, såsom addition 

och subtraktion, som Lengnink och Schlimm (2010) påpekar.  

 

För att sammanfatta svaret på frågeställningen kan man alltså konstatera att undervisning 

om talsystem bör äga rum så tidigt som möjligt i skolstadiet. Man kan alltså arbeta med 

detta redan i förskoleklass (6-7 år), men att den kan äga rum i ett senare skede om man 

som lärare bedömer att sina elever har bristande kunskaper inom detta område. 

6.2.2 Samband mellan undervisning om olika historiska talsystem och 
förståelse av det hindu-arabiska tiobassystemet?  

 
Att utrusta elever med kunskap och förståelse om det hindu-arabiska tiobassystemet kan 

man nu konstatera är fundamentalt för att ge dem bra förutsättningar för utveckling av sin 

aritmetiska förmåga. Frågan som vi ställde oss inför detta arbete var huruvida undervisning 

om talsystem från andra kulturer och historiska epoker kan hjälpa elever att förstå det 

hindu-arabiska tiobassystem vi använder oss av idag i stora delar av världen. Vi ville alltså 

veta om kunskap om andra talsystem och hur dessa fungerar, strukturellt och visuellt, kan 

skapa ett utifrånperspektiv på tiobassystemet. Med utifrånperspektiv menas att eleven kan 

relatera kunskap om och förståelse av andra talsystem till tiobassystemet och på så sätt få 

en djupare förståelse av hur tiobassystemets olika komponenter fungerar, såsom 

positionssystemet. 

 

Studien visar att det huvudsakligen finns två positiva effekter av undervisning om andra 
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talsystem än det hindu-arabiska talsystemet. Det kan det vara ett effektivt sätt att hjälpa 

elever med addition och subtraktionssvårigheter, speciellt om undervisningen omfattar det 

romerska talsystemet (Lengnink & Schlimm, 2010). Det kan också ge elever större 

förståelse av det hindu-arabiska talsystemet. 

 

Som lärare betyder det här att man kan dra nytta av undervisning om olika talsystem i 

främst två olika situationer: Till exempel om man har elever som har svårigheter med 

addition och subtraktion. Då finns det anledning att utnyttja det romerska talsystemet i sin 

undervisning för att se om det får en positiv effekt. Det kan också vara ett sätt att rikta 

undervisningen mot ett specifikt innehåll. Addition med det romerska talsystemet skulle 

kunna vara ett effektivt sätt att koncentrera undervisningen till att behandla de matematiska 

operationerna och hur man hanterar siffror. Det innebär att man som lärare kan välja att 

rikta in undervisningen mot det här området specifikt, om sina elever har svårigheter med 

operationerna och sifferhantering.  

 

Den andra positiva effekten av undervisning om andra talsystem är att elever kan få en 

ökad förståelse av vårt hindu-arabiska tiobassystem. Nataraj och Thomas (2007) och 

Cooper och Tomayko (2011) nämner båda att undervisning om maja-folkets, det egyptiska 

och det romerska talsystemen kan vara ett effektivt sätt att öka elevers förståelse av nollan 

i tiobassystemet. Det betyder att den andra situationen man har nytta av undervisning om 

andra talsystem är om elever har svårigheter att förstå nollans funktion i tal eller 

positionssystemet generellt. I samband med detta kan eleven få bättre förståelse av 

platsvärde, eftersom det krävs en nolla för att markera tom plats i ett positionssystem. Även 

Zaslayskys (2001) och Macks (2011) studier visar hur undervisning om olika talsystem har 

ökat elevers förståelse av platsvärde i det hindu-arabiska tiobassystemet, vilket ytterligare 

motiverar att man som lärare bör överväga att utnyttja andra talsystem i sin undervisning. 

 

I bakgrunden under 3.1.1 beskrivs additionssystem, och ett tydligt kännetecken för dessa 

är ineffektiviteten, vilket påpekas av Nataraj och Thomas (2007). För att skriva höga tal 

behöver man oftast många symboler, och genom att låta elever upptäcka detta i 

undervisning med exempelvis det egyptiska eller det romerska talsystemet kan man få 

eleverna att inse fördelen av positionssystem av typ 2 som beskrivs i 3.1.2. Eleverna skulle 

således kunna få bättre förståelse av det hindu-arabiska talsystemets effektivitet, som har 

både fler siffror och använder sig av platsvärde.  
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Zaslayskys (2001) slutsats att undervisning om olika talsystem ökar elevers taluppfattning, 

ger lärare ytterligare anledning att se bortom det hindu-arabiska tiobassystemet i sin 

undervisning. Eftersom taluppfattning är något som utvecklas genom att man bekantar sig 

med tal, det vill säga att man i matematiska sammanhang, frekvent och på olika sätt 

använder tal, kan man argumentera att möte med andra talsystem är ett sätt för elever att 

bekanta sig med tal och därmed öka sin taluppfattning.  

6.2.3 Vilken betydelse har kunskap om det hindu-arabiska 
tiobassystemet för elevers aritmetiska förmågor?  

 
Studien visar att kunskap om det hindu-arabiska tiobassystemet ligger till grund för en god 

utveckling av aritmetiska förmågor eftersom det ger elever den grundläggande kunskap 

som krävs för att förstå algoritmer, och att algoritmerna därmed inte verkar slumpmässiga, 

vilket de kan framstå som för elever utan denna kunskap. Flera studier indikerar att elever 

utan kunskap om tiobassystemet och förståelse av platsvärde generellt får sämre utveckling 

av sin aritmetiska förmåga (Göbel et al., 2014; Lengnink & Schlimm, 2010; Nataraj & 

Thomas, 2007). Utan förståelse av talsystemsstruktur och platsvärde saknar man grunden 

för att hantera de fyra räknesätten på både ett grundläggande och avancerat sätt (Nataraj 

och Thomas (2009). Det betyder att man som lärare behöver ge eleverna möjlighet att 

bygga förståelse av det hindu-arabiska talsystemet.  

 

Studien visar att kunskap om det hindu-arabiska tiobassystemet påverkar elevers 

aritmetiska förmågor både direkt och indirekt. Kunskapen ligger till grund för att eleverna 

ska förstå de matematiska operationerna, och på så sätt få algoritmerna att inte verka 

slumpmässiga, som Lengnink och Schlimm (2010) påpekar. Därav påverkar den här 

kunskapen de aritmetiska förmågorna direkt. Den kan också påverka de aritmetiska 

förmågorna indirekt, eftersom både Laski et al. (2016) och Geary et al. (2003) i sina studier 

kommit fram till att kunskap om talsystem i tidig ålder visar sig ha positiva effekter 

långsiktigt.    

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att kunskap om det hindu-arabiska tiobassystemet 

har stor betydelse för att utveckla elevers aritmetiska förmåga. Den förser elever med de 

grundläggande verktygen för att utveckla aritmetisk förmåga och förståelse.  Det betyder 

att man kan argumentera för att lärare bör lägga resurser på att utveckla den här kunskapen 
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hos sina elever. Det kräver tid och resurser av lärare, och kommer därmed ta tid ifrån andra 

matematiska områden, men i och med att studien visar att det är en grundläggande kunskap 

kan man argumentera för att det är en värdefull långsiktig investering. 

6.3 Idéer om fortsatt forskning 
 
En idé om fortsatt forskning är att undersöka svenska elevers kunskap om olika talsystem, 

dels det hindu-arabiska, dels de andra etablerade historiska talsystemen. Undersökningar 

om både den generella kännedomen men också den djupare förståelsen kan vara 

intressanta. Det skulle vara intressant och relevant eftersom denna kunskap är viktig för 

elevens aritmetiska utveckling. Eftersom talsystem inte har nämnts i styrdokumenten före 

Lgr11 är det också ett relevant område att undersöka närmare. Något som också kan vara 

intressant är att undersöka om det finns ytterligare fördelar med att undervisa om olika 

talsystem, förutom de som presenteras i detta arbete.  

 

Eftersom kunskap om tiobassystemet har visat sig vara viktig kan det också vara relevant 

att hitta nya metoder att mäta elevers kunskap om talsystem. Det kan också vara intressant 

att få lärares syn på området. Till vilken utsträckning undervisar de om olika talsystem? 

Hur stor vikt lägger de vid att utveckla sina elevers kunskap om det hindu-arabiska 

tiobassystemet, och vad är lärarnas attityd till området?  

 

I detta arbete presenteras främst vad forskningen säger om kunskap om talsystem i tidig 

ålder. Något som således skulle vara intressant är vad undervisning om talsystem och 

kunskap om talsystem i de högre åldrarna, till exempel högstadiet, har för betydelse för 

elevernas matematiska utveckling.  
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Bilaga 

Översikt över analyserad litteratur 
 

Författare 
Titel 
Ev. tidskrift 
Publikationsår 
Databas 

Syfte Design 
Urval 
Datainsamling 
 
 

Resultat 

Författare: Zaslaysky, Claudia 
Titel: Developing number sense: 
what can other cultures tell us? 
År: 2001 
Tidsskrift: Teaching childern mat
hematics 
Databas: Proquest central 
Publikationstyp: Artikel  
Tidskrift: Teaching Childerns Mat
hematics. 

 

Syftet är att visa på vad 
eleverna i en klass har fått 
ut av att läraren undervisar 
om matematik genom 
andra kulturer och deras 
talsystem.  

En femte klass på 
Salome Urena Middle 
Academies, IS218M, 
i New York City. Hon 
har undersökt vad för 
effekter det blir på 
elevers 
taluppfattningsförmåga 
vid undervisning om 
andra kulturers 
talsystem. Det var ett  
tiotal lektioner om 
olika kulturers 
talsystem där läraren 
antecknade elevernas 
utveckling och skrev 
ner egna observationer.  

 

Eleverna i studien har fått en 
ökad förståelse av talsystem och 
en förstärkt taluppfattning.  

Författare: Mala Saraswathy Nata
raj.  
Michael O. J. Thomas  
Titel: Developing the Concept of 
Place Value.  
År: 2007.  
Databas: MathEduc.  
Publikationstyp: Artikel  
Tidskrift: MERGA  

 

Att undersöka hur använd
ning av den historiska utve
cklingen av talsystem och 
användandet av konkret m
aterial för att representera 
talsystem fördjupar  
elevers förståelse av positi
onssystemet. 

Det är en fallstudie på 2
7 13-åringar 
i en skola i Auckland N
ya Zeeland. Klassen var 
en så kallad "global" 
klass med elever 
från 15 olika länder 
och kulturell bakgrund. 
Det genomfördes 
ett test före  
undervisningen med 
talsystem och ett test eft
er undervisningen där 
de sedan jämförde med 
en kontrollgrupp.  

Resultatet visar att 
kombinationen av ett historisk 
och konkret förhållningssätt 
hjälpt eleverna förstå 
platsvärdesystemet i en större 
grad jämfört med 
kontrollgruppen. Eleverna i 
studien gjorde bättre på samtliga 
frågor i testet efter 
undervisningen med talsystem. 

Författare: Saraswathy Nataraj, 
Mala. Thomas, Michael O.J.   
Titel: Developing Understanding 
of Number System structure from 
the History of Mathematics.   
År: 2009.  
Databas: Proquest central.   
Publikationstyp: Artikel  
Tidskrift: Mathematics Education 
Research Journal. 

 

Syftet är att ta reda på hur 
man kan få elever 
att bättre förstå talsystem, 
med ett historiskt 
perspektiv.   

En undersökning som 
innefattade bade en 
historisk översikt över 
hur man använt stora tal 
följt av en fältstudie. 

27 13-åringar i USA.   

 

Hävdar i abstract att man 
behöver förstå talsystemets 
struktur för att utveckla 
taluppfattning.   

 Resultatet visar att ett historiskt 
och konkret förhållningssätt 
hjälpte eleverna att förstå och 
använda stora tal.   
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Författare: Lengnink, 
Katja. Schlimm, Dirk.   
Titel: Learning 
and understanding numeral syste
ms: Semantic aspects of number r
epresentations from 
an educational perspective.   
År: 2010.   
Land: Storbritannien.   
Databas: Google Scholar.   
Publikationstyp: Paper.   
Tidskrift: Philosophy of Mathema
tics: Sociological Aspects and Ma
thematical Practice  

 

Syftet är att diskutera och 
”dissekera talsystem för 
att ge läsaren en större 
förståelse i vårt decimala 
tiobassystem samt hur 
förståelse av andra 
talsystem, som det kan 
romerska, kan hjälpa en att 
förstå hur exempelvis 
addition fungerar.  

 

Litteraturstudie.  
En studie av de 
matematiska 
operationerna (förutom 
division) i förhållande 
till talsystem.  
Presentation av vanliga 
svårigheter och fel som 
elever begår, följt av 
diskussion som 
behandlar hur man 
åtgärda dessa problem.  

En förståelse av strukturen av 
ett positionssystem går hand i 
hand med lärandet av 
aritmetiska strategier.  

Om man inte fullt förstår hur ett 
positionssystem fungerar kan 
enkla matematiska operationer 
verka "slumpmässiga" som på 
ett magiskt sätt ger rätt svar. En 
oförståelse av positionssystemet 
kan också leda in elever på att 
begå misstag när de utför 
matematiska operationer, och de 
inser inte att de gör fel, eftersom 
de inte har förstått 
positionssystemet fullt ut.  

Analysen av algoritmer som 
används i additiva system, som 
det romerska, har visat att 
många misstag som elever gör 
med vårt tiobassystem inte 
skulle hända ifall de räknade 
med additiva system.  

Författarna hävdar att 
deras diskussion gällande 
jämförelsen mellan 
elevers systematiska fel när de 
räknar med vårt tiobassystem 
och hur dessa hade skiljt sig 
ifall de räknat i ett additivt 
system stödjer undervisning om 
olika talsystem.    

Författare: Cooper, Linda 
L. Tomayko, Ming C.  
Titel: Understanding Place Value  
År: 2011  
Databas: MathEduc  
Publikationstyp: Artikel  
Tidskrift: Teaching Children  
Matemathics  

 

Följer tre elever som går 
ett berikningsprogram 
under sommaren där de 
ska stärka sin förståelse av 
positionssystemet. 

Tre elever från förorten 
som precis gått klart 
andra eller tredje klass. 
Den insamlade data är 
genom observationer 
från  
sommarprogrammet 
ifrån Linda och Ming 
som var ansvariga för 
det.   

Att arbeta med Det egyptiska 
och majaindianska talsystemen 
hjälpte eleverna att bättre förstå 
vikten av att ha symbolen 0, 
och stärkte elevernas förståelse 
av positionssystemet tex att 
siffran 1 i tio representerar en 
tia och inte bara ett. Eleverna 
lärde sig även styrkan av att 
använda ett talsystem med plats-
värden när man skriver stora 
tal.  

Författare: Mack, Nancy K.  
Titel: Enriching Number Knowled
ge.  
År: 2011.  
Databas: MathEduc.  
Publikationstyp: Artikel  
Tidskrift: Teaching Children Mat
hematics  

 

Syftet är att Nancy vill 
hjälpa eleverna hon har en 
gång i veckan att utveckla 
den djupa kunskap om 
nummer som 
"principles and standards" 
beskriver. Hon 
vill framför allt att 
eleverna ska få en djupare 
förståelse av 
positionssystem och att 
eleverna skulle bli mer 

Studien är hos de elever 
Nancy hjälper till att 
undervisa för i fjärde 
och femte klass.   

Datainsamling har varit 
genom observationer 
som Nancy gjort i 
hennes undervisning.  

 

Att utforska olika talsystem från 
andra kulturer har berikat elevers 
kunskap för talsystem och 
nummer. Utforskande av andra 
talsystem kan även fördjupa 
elevernas förståelse av 
platsvärde och positionssystem. 
Eleverna har 
även utmanats att tänka mer 
flexibelt kring nummer.  
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flexibla i deras tänkande 
av vad som representerar 
nummer.  

Författare: Geary, 
David C. Hoard, Mary K. Nugent, 
Lara. Bailey, Drew H.   
Titel: Adolescents' Functional Nu
meracy is predicted by their Scho
ol Entry Number System Knowled
ge.   
År: 2013.   
Land: USA.  
Databas: Google Scholar.  
Publikationstyp: Artikel  
Tidskrift: PLOS ONE  

 

Att undersöka vad som är 
nyckeln gällande 
kompetenser i de lägsta 
åldrarna, för att elever ska 
klara av matematiska 
problem i de högre 
åldrarna. 

En longitudinell unders
ökning av 180 
elever som började i 
förskolestadiet och 
avslutades i sjunde 
klass. Datainsamlingen 
bestod av insamlade 
matematiska tester. 
Testerna skiljde sig åt 
beroende på årskurs.  
Testerna testade elevers 
val av additionsstrategi, 
förmåga att para 
ihop en mängd objekt 
(exempelvis stjärnor) 
med rätt tal, förmåga att 
kunna placera ut tal på 
en tom tallinje, samt 
andra matematiska 
tester med addition, 
subtraktion, 
multiplikation och 
division.       
USA.   

Resultatet visade att elever med 
låga kunskaper om talsystem 
vid förskoleklassåldern 
presterade sämre i sjunde klass. 
Dock visade resultatet att en 
tillväxt av kunskap inte spelade 
någon större roll. Med det sagt 
så är fortfarande kunskapen om 
talsystem viktigt. Kriterier 
för att bedöma en elevs 
kunskaper om talsystemet var 
förmågan att jämföra olika tals 
storlek, talordning, och 
förmågan att kombinera och 
dela upp tal och sedan använda 
denna kunskap för att lösa 
aritmetiska problem.     

Författare: Göbel, Silke M. 
Watson, Sara E. Lervåg, 
Arne. Hulme, Charles.   
Titel: Children's Arithmetic Devel
opment: It is Number Knowledge, 
Not 
the Approximate Number Sense, t
hat counts.   
År: 2014.   
Databas: Google Scholar.   
Publikationstyp: Artikel  
Tidskrift: Psychological science  

 

Att undersöka inflytandet 
av ”ANS” kontra kunskap 
om det hindu-arabiska 
tiobassystemet och hur det 
påverkar elevers 
aritmetiska förmågor. 

 

165 barn i 
Storbritannien, årskurs 
1 (senare årskurs 
2) testades i två 
omgångar med 11 
månaders mellanrum.   
(173 elever första 
omgången, 165 av 
dessa var med vid andra 
tillfället). Testen var 
utförda med penna och 
papper.   

Resultatet visar att goda resultat 
på testet att kunna para ihop rätt 
tal (numeriska symboler, 
siffror) med ett uttalat tal, som 
prövar elevers kunskap om våra 
siffror, samt positionssystemet, 
indikerar god framtida 
utveckling av aritmetiska 
förmågor.    

Författare: Laski, Elida.  
Schiffman, Joanna.  
Shen,Chen.  
Vasilyeva, Marina.   
Titel: Kindergartners’ base 10 kn
owledge predicts arithmetic accur
acy concurrently and longitudinal
ly.   
År: 2016.  
Databas: MathEduc.   
Publikationstyp: Artikel  
Tidskrift: Journal of Psychology a
nd Education 

 

Att undersöka huruvida     
förskolebarns                      
talsystemskunskap (bas 
10) kan förutspå deras för
måga att lösa uppgifter me
d flersiffriga tal I år 2. 

Undersöka elevers mate
matiska förmågor I två 
omgångar. Först I försk
oleklass, 
sedan två år senare för a
tt bedöma resultatet. Bå
de privat och offentlig s
kola. I USA.  
Antal elever första 
omgången: 90.  
Andra omgången: 21.  
Eleverna kommer från 
familjer med medel till 
höginkomsttagare.   

Resultatet visar att elever med 
god kunskap om tiobas-
systemet i större utsträckning 
är bättre på att lösa problem 
med flersiffriga tal, då de 
tenderar att använda talsorterna 
för sig. (Är det ett tecken på god 
taluppfattning, egentligen?). En 
elevs kunskaper om 
tiobassystemet definierades 
genom tester med "10-klossar" 
och "1-klossar", deras förmåga 
att identifera tiotalssiffran i 
mångsiffriga tal, samt förmåga 
att kunna skapa största möjliga 
tal med ett antal givna siffror. 
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