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Syftet med litteraturstudien är att beskriva elevers förståelse för platsvärde och vilka svårigheter 

och missuppfattningar som finns. Därefter jämförs olika forskningsbaserade 

undervisningsaktiviteter. Syftet besvarades med hjälp av följande forskningsfrågor: Vilka 

svårigheter och missuppfattningar finns när elever ska förstå en siffras värde i ett skrivet tal? 

Vad beror dessa svårigheter och missuppfattningar på och varför uppstår de? Hur kan 

undervisningen läggas upp för att förhindra att dessa svårigheter och missuppfattningar 

uppstår? Materialet samlades in genom en informationssökning via tre databaser som gav ett 

resultat på tretton forskningspublikationer.  

 

Förståelsen för platsvärde och dagens positionssystem är en viktig del för att kunna utveckla 

den aritmetiska förmågan. Studien visar på ett flertal olika svårigheter och missuppfattningar 

kring platsvärde. Dessa är viktiga att som lärare vara medveten om i olika 

undervisningssituationer. Studien visar också på ett antal olika undervisningsaktiviteter som 

kan användas för att förhindra dessa fallgropar. Resultatet visar på att elever gynnas av 

undervisning om andra talsystems funktion i förhållande till dagens positionssystem. Även 

användning av olika representationsformer fungerar väl vid inlärning av platsvärde.  

___________________________________________________________________________ 

Sökord: Platsvärde, Positionssystem, Hindu-arabiska tiobassystemet, Missuppfattningar, 

Svårigheter, Undervisning. 
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1 Inledning 
Efter en längre period med ständigt nedåtgående resultat har matematikkunskaperna hos 

svenska elever nu istället börjat öka (Skolverket, 2016, s.20). Trots detta kan vi fortfarande se 

att svenska elever presterar sämre i undersökningen Trends in International Mathematics and 

Science Study (TIMSS) än genomsnittet i de övriga länderna i Europa (Skolverket, 2016, s.20). 

Studien har i uppgift att pröva elevers kunskaper i naturvetenskap och matematik i årskurs fyra 

och åtta, var fjärde år. En av de grundläggande byggstenarna i matematik är taluppfattning och 

positionssystemet och detta är ett stort problemområde för många elever (Skolverket, 2016, 

s.32). Provet i matematik är uppdelat i tre olika delar; geometriska former och mått, 

datapresentation samt taluppfattning och aritmetik. De flesta elever presterar bättre inom 

geometriska former och mått samt datapresentation än de gör inom taluppfattning och aritmetik 

som innefattar kunskap om platsvärde och dagens positionssystem (Skolverket, 2016, s.32). 

Detta resultat tydliggör vikten av att utveckla elevers förståelse för platsvärde. Elevers 

förståelse inom positionssystem och platsvärde är central för att kunna utveckla de aritmetiska 

förmågorna. Två av förmågorna som ska utvecklas är att kunna föra och följa matematiska 

resonemang samt formulera och lösa matematiska problem (Skolverket, 2018, s.55). För att 

utveckla dessa förmågor behöver elever ha kunskap om hur platsvärde används, det vill säga 

hur tal byggs upp utifrån positionsprincipen. 

Efter egna erfarenheter under verksamhetsförlagd utbildning har vi båda två upplevt att elever 

kan ha svårt att förstå siffrornas position, det vill säga vilket värde siffran har beroende på var 

den står i det skrivna talet. De har således svårt att förstå platsvärdet. God taluppfattning innebär 

att elever har kunskap om hur tal tolkas och används. För att lyckas med detta är det viktigt att 

förstå positionssystemet och dess principer (Häggblom, 2013, s.57). Målet är att beskriva vilka 

svårigheter och missuppfattningar som finns inom området samt hur lärare kan undvika och 

förebygga dessa svårigheter och missuppfattningar. Detta på grund av att vi upplever att det 

kan vara ett stort problem hos många elever.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte med denna litteraturstudie är att beskriva elevers besvär med platsvärde samt vad 

som kan göras i undervisningen för att möjliggöra lärande.  

Vi har riktat in oss på följande forskningsfrågor: 

- Vilka svårigheter och missuppfattningar finns när elever ska förstå en siffras värde i ett 

skrivet tal?  

- Vad beror dessa svårigheter och missuppfattningar på och varför uppstår de?  

- Hur kan undervisningen läggas upp för att förhindra att dessa svårigheter och 

missuppfattningar uppstår?  
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3 Bakgrund  

3.1 Talsystem 
Det tiobas-system som används idag härstammar från Indien och kallas för det Hindu-arabiska 

talsystemet. I Indien användes ett talsystem där symboler för siffrorna ett till nio användes. 

Därefter utökades talsystemet och en nolla lades till och fick därmed en betydande roll. Det 

innebar att det talsystem som användes utvecklades till ett positionssystem (Häggblom, 2013, 

s.63). Ett positionssystem innebär att en siffras värde beror på vilken position den har i det 

skrivna talet (Kieselman & Mouwitz, 2008, s.50). Positionssystemet bygger på tio olika 

grundsiffror som kombineras på olika sätt för att bygga tal. För att kunna använda endast tio 

siffror krävs en positionsprincip där siffrans värde ändras beroende på platsen, också kallat 

platsvärde. Positionssystemet bygger således på att gruppera och räkna i exempelvis ental, tiotal 

och hundratal (Häggblom, 2013, s.63-64).  Det talsystem som används idag bygger på 

grupperingar i tiotal och kallas därför även tiobassystemet på grund av att basen tio används. 

Systemet benämns ibland som decimalsystemet efter det latiska ordet decem (Häggblom, 2013, 

s.77). Eftersom det talsystem som används idag uttrycker alla heltal med tio stycken 

grundsiffror och platsvärde är det Hindu-arabiska talsystemet intellektuellt sett överlägset de 

äldre talsystemen (Ifrah, 2001, s.217).   

Innan människan började använda diverse olika talsystem användes fingrarna till att räkna 

vilket fortfarande idag används som en strategi vid olika matematiska beräkningar (Häggblom, 

2013, s.58). Därefter utvecklades andra metoder för att kunna räkna med större tal som inte fick 

plats på människans tio fingrar. Ett exempel på detta är räknestreck där streck markerades på 

olika typer av föremål. Denna metod kan kopplas till situationer där människan behövde hålla 

reda på olika ägodelar (Häggblom, 2013, s.58). En annan metod som användes var att kasta 

stenar i en hög där högens storlek angav mängden. Sättet att räkna var därmed att jämför 

högarnas storlek (Häggblom, 2013, s.58). Därefter utvecklades olika talsystem för att underlätta 

sättet att räkna på.  

Ett talsystem bygger på en princip som anger tal med hjälp av olika symboler (Kieselman & 

Mouwitz, 2008, s.55). Ett talsystem kan alltså bygga på positionsprincipen och därmed vara ett 

positionssystem men det behöver inte alltid göra det. Ett talsystem kan också bygga på 

principen av olika symboler som kombineras. Ett exempel på ett tidigt positionssystem är det 

maya-indianska talsystemet som bygger på ett 20-system med tre olika tecken som lades på 
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marken: stenar, pinnar och snäckskal. Symbolerna läggs ut i rader som bygger på en typ av 

positionsprincip och är därför ett positionssystem (Ifrah, 2001, s.446).  En sten symboliserade 

ett, en pinne symboliserade fem och ett snäckskal symboliserade en tom plats (Häggblom, 2013, 

s.60). Exempelvis talet 19 byggdes med hjälp av tre pinnar och fyra stenar (se figur 1). Ett annat 

talsystem som bygger på symboler är det egyptiska talsystemet som använder en symbol per 

talsort. Detta talsystem är därför inte ett positionssystem, utan är istället ett additivt talsystem. 

Detta beror på att de olika siffertecknen adderas.  Talet ett symboliserades av en stav, talet tio 

symboliserades av en hästsko, talet hundra symboliserades av en präststav eller palmstängel 

och så vidare (Häggblom, 2013, s.61). Talet 508 skrivs alltså som fem stycken 

palmstängel/präststavar (hundratalssymboler) och åtta stycken stavar (entalssymboler) (se figur 

2). Detta innebär också att ingen nolla finns i detta talsystem (Häggblom, 2013, s.61). Eftersom 

det egyptiska och det maya-indianska talsystemet bygger på symboler blir talraderna långa då 

stora tal skrivs ut. Detta innebär att talen kan vara svåra uppfatta. Vid räkning med olika typer 

av räknesätt blir det ännu svårare då talraden blir allt längre (Häggblom, 2013, s.61). Ett annat 

additivt talsystem som utvecklades var det romerska som bygger sju symboler tagna från vårt 

alfabet. Inte heller detta talsystem bygger på positionsprincipen utan är istället uppbyggt så som 

det egyptiska och bygger därmed på symboler. Talet ett skrivs som ett I, talet fem skrivs som 

ett V, talet tio skrivs som X och så vidare. Trots att dagens talsystem ser annorlunda ut finns 

det romerska talsystemet ändå kvar, det används fortfarande till viss del på urtavlor och 

offentliga byggnader (Häggblom, 2013, s.62-63).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Hämtad från Häggblom, 2013, s.60 

Figur 2: Hämtad från Häggblom, 2013, s.61 
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3.2 Positionsprincipen och platsvärde 
Enligt Ifrah (2001, s.217) är positionsprincipen en princip som innebär att en siffras värde 

varierar efter den plats den har i taluttrycket. En siffra kan alltså stå för ental, tiotal, hundratal 

eller tusental beroende på vilken plats i talet den intar, exempelvis en trea kan ha värdet av tre, 

trettio, tre hundra eller tre tusen. Detta gör det möjligt att skriva tal med hjälp av endast tio 

symboler (McIntosh, 2008, s.23). Kiselman och Mouwitz (2008, s.50) menar att vad ett tal har 

för platsvärde handlar om värdet av en plats i ett tal. Exempelvis i talet 423 har siffran fyra 

platsvärdet hundra, alltså är den värd fyra hundratal. Siffran två står på platsen med platsvärde 

tio, alltså två tiotal och siffran tre står på platsen värd ett, alltså tre ental. Detta innebär att den 

siffra som står längst till vänster har det högsta värdet och den siffra som står längst till höger 

har det lägsta värdet (Kiselman & Mouwitz, 2008, s.50). Positionsprincipen är alltså en princip 

där platsvärde används, vilket innebär att begreppen är tätt sammanflätade.  

3.3 Svårigheter och missuppfattningar  
McIntosh (2008, s.2-3) benämner en svårighet som övergripande och att grunden ofta ligger i 

brister av begreppsförståelse. Svårigheter kan upptäckas och övervinnas, men de kan också bli 

djupt inrotade och finnas kvar upp till vuxen ålder. Missuppfattningar är istället något som beror 

på bristande erfarenhet eller undervisning som inte räcker till (McIntosh, 2008, s.2). Begreppet 

svårighet är alltså mer övergripande medan en missuppfattning rör ett smalare område och är 

därmed ett snävare begrepp. Det är viktigt att ha i åtanke att alla elever har styrkor och svagheter 

inom matematik, vilket innebär att alla elever kommer möta framgång och svårigheter inom 

matematiken (McIntosh, 2008, s.2). Det är därför viktigt att läraren kan identifiera och förstå 

orsakerna till svårigheter och missuppfattningar som finns bland elever.  

3.4 Styrdokument 
I kursplanen för matematik (Skolverket, 2018, s.55) står det under centralt innehåll för 

årskurserna 1 − 3 att elever ska förstå hur positionssystemet kan användas för att beskriva 

naturliga tal. De ska även ha förståelse för naturliga tal och deras olika egenskaper. Det är även 

en del av kunskapskraven att elever ska ha grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan 

visa detta genom att beskriva relationer mellan olika tal (Skolverket, 2018, s.59). Det kräver att 

elever förstår att en siffras värde är beroende av vilken plats den har i det skrivna talet 

(Skolverket, 2017, s.12). Elever ska dessutom, enligt de övergripande målen i läroplanen 

(Skolverket, 2018, s.11), kunna använda sig av ett matematiskt tänkande i vardagslivet och i 

vidare studier. De behöver alltså ha grunden i matematik för att kunna använda sig av det 
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matematiska tänkandet i framtiden, där taluppfattningen har en betydande roll. Elever ska ges 

möjlighet att utveckla förmågan att analysera, föra och följa matematiska resonemang 

(Skolverket, 2018, s.55). För att kunna utveckla detta är det viktigt att elever förstår hur tal 

byggs upp utifrån positionsprincipen och platsvärde (Häggblom, 2013, s.77).  
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4 Metod  

4.1 Informationssökning 
Denna litteraturstudie kommer bygga på ett arbetssätt som Bryman (2011, s.97) benämner som 

en litteraturgenomgång. Fokus ligger på att strukturerat söka information samt välja ut och 

analysera tidigare forskning inom forskningsområdet. Informationssökningen sker med fokus 

på forskningsfrågorna för att det inte ska framkomma publikationer som inte besvarar 

frågeställningarna. Sökningen innefattade tre olika söktjänster. Dessa är Matheduc, Swepub och 

ERIC. Ett flertal olika sökord som passar bra in på vårt forskningsområde har använts. Dessa 

har använts i flera olika kombinationer för att få så många träffar som möjligt (se tabell 1). 

Exempel på de sökord som använts oss av är; place value, decimal system, primary school, 

whole number, misconceptions. Sökorden kombinerades på flera olika sätt med AND och OR 

för att specificera sökningarna, samt trunkerades för att bredda resultaten. Dessutom används 

flera olika frassökningar, dessa är: ”Elementary school mathematics”, ”concept of place value” 

och ”Developing number sence”. Sökningen utökades även med synonymer till de sökord som 

redan används, vilket ledde till ytterligare ett antal ord som utvecklade sökningarna, vilket även 

Bryman (2011, s.116) menar är en bärande del i informationssökningen. Under sökningens 

gång användes matriser och tabeller för att få en översikt av vilka sökningar som använts. Detta 

menar Lööf (2011, s.347-348) är en viktig process då metoden blir allt mer tidseffektiv samt 

ger möjlighet att utveckla sökningarna.  

4.2 Urval 
Innan sökningen påbörjas är det viktigt att välja ut ett antal inkluderings- och 

exkluderingskriterier. Fink (2014, s.49-51) menar att detta är en bärande del i 

litteratursökningen. Detta görs för att sortera publikationerna och därmed identifiera vilka 

publikationer som bör finnas med i studien. De publikationer som exkluderades var 

publikationer publicerade innan 2000-talet. Detta gjordes för att utesluta irrelevant forskning 

med tveksam koppling till dagens samhälle. Dock framkom en artikel genom kedjesökning från 

1992 som var relevant trots utgivningsåret och togs därför med i studien. Nästa 

exkluderingskriterium var de publikationer som riktade in sig mot fel årskurs. De årskurser som 

inkluderades i sökningen var främst förskoleklass till trean men även upp till årskurs sex. 

Dessutom exkluderades de publikationer som inte var peer reviewed. Detta gjordes för att 

endast hitta publikationer med en god vetenskaplig standard. Ett annat kriterium som 

inkluderades var att titlarna eller abstract till publikationerna behövde innehålla 
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ämnesrelevanta ord. De ord som inkluderades var; place value eller whole number eller decimal 

system och elementary school mathematics eller primary school mathematics. På de sökord där 

ett stort antal träffar framkom användes inkluderings- och exkluderingskriterierna för att sålla 

ut de publikationer som inte var relevanta. I figur 3 nedan visas ett exempel på en sökning där 

kriterierna användes, de användes på samma sätt i alla sökningar (se tabell 1). 

 

 

Figur 3: Exempel på en sökning.  

 

Vi har även använt oss av olika typer av kedjesökningar. Vi analyserade referenslistor på ett 

examensarbete och en artikel för att hitta publikationer som verkade relevanta för 

forskningsområdet. Genom examensarbetet hittades tre publikationer som var relevanta. Dessa 

var publikationerna av: Geary, Hoard, Nugent och Bailey (2013); Laski, Schiffman, Shen och 

Vasilyeva (2016) samt Lengnink och Schlimm (2010).  Därefter gav referenslistan i artikeln ett 

resultat på två publikationer som svarade på forskningsfrågorna. De publikationer som valdes 

ut var: Thanheiser och Melhuish (2018) samt Hiebert och Wearne (1992). Kedjesökningarna 

gav därmed ett resultat på ytterligare fem publikationer. Informationssökningen resulterade 

slutligen i tretton publikationer vilka redovisas i tabell 2. 

 

Antal utvalda publikationer: 1

Antal träffar: 2

Exkluderingskriterier Ämnesrelevant information

Antal träffar: 5

Exkluderingskriterier Ämnesrelevanta ord i titel och abstract

Antal träffar: 67

Exkluderingskriterier publikationsår, peer reviewed, årskurs

Sökord

"place value*" misconception*
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Tabell 1. Sökningar i olika databaser samt antal utvalda publikationer. 

Databas Sökord Antar 

träffar 

Antal 

lästa 

abstact 

Antal lästa 

publikationer 

Antal 

utvalda 

publikationer 

ERIC ”place value*” AND 

misconception* 

67 5 2 1 

ERIC ”whole number*” 

AND elementary 

school mathematics 

AND ”place value*” 

56 5 2 1 

ERIC developing number 

sense AND culture 

29 7 1 1 

ERIC 

 

”whole number*” 

AND elementary 

school mathematics 

AND ”place value*” 

AND misconceptions 

4 4 2 1 

MathEduc Primary school AND 

decimal system* 

14 2 1 1 

MathEduc concept of place 

value 

89 4 2 1 

MathEduc Place value* AND 

decimal system* 

45 6 1 1 

Swepub grundskol*, 

matematik*, 

taluppfatt* 

5 1 1 1 
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Tabell 2. Använda publikationer i litteraturstudien. 

Författare 

 

Titel År Land Typ av 

publikation 

Bartolini 

Bussi 

Artefacts and utilization schemes in 

mathematics teacher education: place value 

in early childhood education 

2011 Italien Tidskriftsartikel 

Cooper & 

Tomayko 

Understanding place value 2011 USA Tidskriftsartikel 

Doabler & 

Fien 

Explicit Mathematics instruction: What 

teachers can do for teaching students with 

mathematics difficulties 

2013 USA Tidskriftsartikel 

Geary, 

Hoard, 

Nugend & 

Bailey 

Adolescents' Functional Numeracy is 

predicted by their School Entry Number 

System Knowledge 

2013 USA Tidskriftsartikel 

Hiebert & 

Wearne 

Links between teaching and learning place 

value with understanding in first grade 

1992 USA Tidskriftsartikel 

Laski, 

Schiffman, 

Shen & 

Vasilyeva 

Kindergartners´ base ten knowledge 

predicts arithmetic accuracy concurrently 

and longitudinally 

2016 USA Tidskriftsartikel 

 

Lengnink & 

Schlimm 

Learning and understanding numeral 

systems: semantic aspects of number 

representations from an educational 

perspective 

2010 Canada & 

Tyskland 

Tidskriftsartikel 

 

Rogers 

 

Steps in developing a quality whole number 

place value assessment for years 3-6: 

unmasking the ”experts” 

2012 Australien Konferensbidrag 

Nataraj & 

Thomas 

Developing the Concept of Place Value 2007 Australien Konferensbidrag 

Skolverket Svenska elevers kunskaper i TIMSS 2007 – 

en djupanalys av hur eleverna förstår 

centrala matematiska begrepp och tillämpar 

beräkningsprocedurer 

2008 Sverige Rapport 

Tempier New perspectives for didactical 

engineering: an example for the 

development of a resource for teaching 

decimal number system 

2015 Frankrike Tidskriftsartikel 

Thanheiser 

& Melhuish 

Leveraging variation of historical number 

systems to build understanding of the base 

ten place value system 

2018 USA Tidskriftsartikel 

Zaslavsky Developing number sense: what can other 

culture tell us? 

2001 USA Tidskriftsartikel 
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4.3 Materialanalys 
Som ett första steg lästes publikationerna för att få en överblick av innehållet. Därefter lades 

fokus på publikationernas resultat och diskussion för att skapa oss en tydligare bild av 

forskningsresultatet. Vi valde att båda två läsa alla publikationer då vi ville få ut så mycket som 

möjligt av dem samt för att kunna diskutera innehållet i publikationerna. Under tiden resultatet 

och diskussionen lästes sammanställdes publikationerna i en analysmatris (se bilaga). Detta 

gjordes för att kunna skapa en uppfattning av de olika perspektiven i publikationerna. Genom 

analysmatrisen gavs dessutom möjlighet att jämföra olika forskares resultat av forskningen. 

Jämförelser mellan vilka likheter och skillnader som fanns i de olika forskningsresultaten kunde 

därför genomföras, med utgångspunkt i forskningsfrågorna. 
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5 Resultat 
I resultatet kommer våra tre forskningsfrågor behandlas. Däremot kommer resultatdelen vara 

uppdelad i två delar, vilket innebär att vi behandlar fråga ett och två under rubrik ett och 

forskningsfråga tre under rubrik två.  

5.1 Svårigheter och missuppfattningar 
Det finns flera olika svårigheter och missuppfattningar när elever ska utveckla sin förståelse för 

positionssystem och platsvärde. Enligt Bartolini Bussi (2011, s.94) är en vanlig missuppfattning 

för elever att de istället för att skriva talsorterna korrekt, skriver talen så som de muntligt 

framställs. Således skriver de till exempel 10014 istället för 114. Bartolini Bussi (2011, s.94) 

menar att elever inte visar på förståelse för hur platsvärdena fungerar, alltså att nollorna i hundra 

också är tiotal och ental men saknar värde. Detta betyder att ettan och fyran tar nollornas plats. 

Detta kan också enligt Bartolini Bussi (2011, s.94) bero på att de ser talet i två olika enheter, 

alltså 100 och 14, vilket kan bero på att talet 114 muntligt framställs som hundra och fjorton. 

Elever skriver därför ut även nollan. Trots att de i detta fall visar på förståelse för hur talsorterna 

kan delas upp, visar de inte förståelse för att nollan inte ska skrivas ut (Bartolini Bussi, 2011, 

s.94). Det blir därmed svårt att förstå att nollan har två olika funktioner som är att den i vissa 

sammanhang ska osynliggöras men i andra sammanhang har en betydande roll för hur talet ska 

skrivas. Vilken betydelse nollan har handlar om vilken position den har i talet. Detta är även 

något som Lengnink och Schlimm (2010, s.250) nämner som en svårighet för många elever. 

Om det är en enskild nolla så har den inget värde i sig, men om den däremot står tillsammans 

med andra siffror i ett tal, får den automatiskt ett värde, exempelvis talet tio. Här står ettan först 

och ger därmed nollan en bärande del i talet. Lengnink och Schlimm (2010, s.250) menar på att 

just detta är en vanlig missuppfattning då det kan vara ovant att använda siffror som inte har 

någon betydande del i vissa fall. Bartolini Bussi (2011, s.98) menar att elever behöver kunna 

koppla siffror till föremål och därmed förstå att om de har noll föremål så har inte nollan någon 

betydelse, de har alltså inga föremål. Om de däremot har tio föremål är nollan en bärande del i 

antalet, alltså har de ett antal föremål trots nollans existens i talet (Bartolini Bussi, 2011, s.98).  

Att sortera tal i rätt ordning är också en del som kan vara komplicerad för elever. När de ska 

sortera tal mellan 0 − 100 i rätt storleksordning finns det vissa elever i årskurs fyra (10,3 %) 

som visar på en bristande förståelse (Skolverket, 2008, s. 51). Denna del av talförståelse blir en 

försummad aspekt som det inte läggs lika mycket fokus på i undervisningen, vilket leder till 

missuppfattningar inom den övriga delen av taluppfattning bland elever. Här visar inte elever 
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på förståelse för de olika talsorternas platsvärde (Skolverket, 2008, s. 51). En annan vanlig 

missuppfattning bland yngre elever är att de vänder på siffrorna i tal mellan tio och tjugo. De 

skriver exempelvis 91 istället för 19. Detta menar Lengnink och Schlimm (2010, s.250) beror 

till stor del på att elever i årskurs ett till tre ännu inte har förståelse för skrivriktningen, vilket 

leder till omvänd skrivriktning. Detta leder i sin tur till att talsorterna byter plats. Detta fenomen 

kallas för reversering (Skolverket, 2008, s. 21). Missuppfattningen sker generellt sett i större 

utsträckning bland elever med annan språklig bakgrund då den språkliga koden kan skilja sig 

från den svenska. Lengnink och Schlimm (2010, s.238) nämner ett exempel som är kinesiskan 

där tal byggs upp på ett annorlunda sätt vilket betyder att den språkliga koden skiljer sig från 

den svenska.  

En annan svårighet handlar om hur talsorter kan delas in och grupperas. Tempier (2015, s. 270) 

menar att en av grunderna i taluppfattning är att omvandla talsorter mellan varandra. Detta kan 

vara komplicerat och utmanande för många elever. Han menar att många lärare missar att 

undervisa inom detta, vilket leder till missuppfattningar bland elever. Det blir svårare för elever 

att tolka värdet av större tal eftersom att de inte har förståelse för hur talsorterna placeras i ett 

uttryck. Elever går därmed miste om förståelsen kring omvandlingen av talsorter, exempelvis 

att 4 tusental är lika mycket som 40 hundratal och 40 hundratal är lika mycket som 400 tiotal 

(Tempier, 2015, s. 270). Hiebert och Wearne (1992, s.111) pekar precis som Tempier (2015, 

s.270) på vikten av förståelse för hur talsorter kan delas in och grupperas.  De menar att detta 

lägger grunden för en stor del av förståelsen inom matematik. Bland annat kan det hjälpa elever 

att utveckla strategier vid addition- och subtraktionsräkning. En känd missuppfattning vid 

inlärning av talsorter är att tvåan i talet 24 inte representerar en tvåa utan att den representerar 

två tiotal menar Laski, Schiffman, Shen och Vasilyeva, (2016, s. 235). Svårigheten ligger alltså 

i att förstå vilket värde sifforna i talet har beroende på position. Även här blir det svårt för elever 

att tolka värdet av tal. Att inte ha förståelse för talsorterna kan leda till att tal ses som bara ental, 

alltså talet 32 ser de som 32 ental fast det egentligen också består av tre tiotal och två ental 

(Laski et al., 2016, s. 235). När elever får i uppdrag att bygga tal med hjälp av enklossar och 

tioklossar ur ett tiobasmaterial visar de på förståelse kring hur tal delas upp. Laski et.al (2016, 

s.235) påpekar att de elever som har förståelse för platsvärde bygger tiotalen för sig och entalen 

för sig då istället elever med svårigheter inom aritmetik bara använder sig av enklossar för att 

bygga sina tal (Laski et al., 2016, s.235).  
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De svårigheter och missuppfattningar som vi tidigare nämnt leder till flera olika konsekvenser 

som påverkar en stor del av inlärningen inom matematik. Om man till exempel inte har 

förståelse för hur positionssystemet är uppbyggt, kan enkla matematiska uträkningar uppfattas 

som komplicerade och kan därmed leda till att svaret blir en chansning (Lengnink & Schlimm, 

2010, s.261). Om elever inte förstår positionssystemet kan deras förmåga att själva kontrollera 

sina uträkningar och svar försämras eftersom de inte inser när de gjort fel. Lengnink och 

Schlimm (2010, s.261) menar på att detta påverkar även elever i äldre åldrar när de ska utföra 

mer avancerade matematiska beräkningar. Det innebär att utan förståelse för positionssystem 

och platsvärde kommer elever ha fortsatta problem med matematikinlärningen (Lengnink & 

Schlimm, 2010,s. 261). Laski et al. (2016, s. 235) visar i sin studie att elever som skapar sig en 

god taluppfattning tidigt samt har en god kunskap om dagens positionssystem har en stor fördel 

då elever ska räkna med större tal i senare årskurser. I en liknande undersökning gjord av Geary, 

Hoard, Nugent och Bailey (2013, s.7) med elever från förskoleklass upp till sjunde klass visar 

resultatet på att de elever som hade svårt med taluppfattningen i förskoleklassen presterade 

också sämre i de högre årskurserna. Däremot var kunskapsprogressionen lika stor hos alla 

elever oavsett tidigare kunskaper. Detta visar på vikten av att få en god taluppfattning som 

grund för att gynna den fortsatta aritmetikinlärningen. Både Laski et al. (2016, s.235) samt 

Geary et al. (2013, s.7) trycker därför på vikten av att anpassa och utveckla undervisningen för 

att förhindra att missuppfattningar uppstår. 

5.2 Undervisningsaktiviteter  
En viktig del i lärandet av talsystem är att använda sig av andra talsystem från olika kulturer 

och tidsepoker. Cooper och Tomayko (2011, s.566) samt Thanheiser och Melhuish (2018, s. 

10) förespråkar att arbeta med additiva talsystem som bygger på olika symboler med olika 

värden. Framförallt anser de att det egyptiska och mayaindianska talsystemet bör användas. 

Detta på grund av att dessa talsystem inte använder symbolen 0, vilket skapar en möjlighet att 

visa på fördelarna med platsvärde. De menar att elever får en ökad förståelse för nollans 

funktion då de arbetar med andra talsystem. Om elever exempelvis ska skriva talet 508 med 

egyptiska symboler kommer de inse att det är svårt då det inte finns någon nolla i det egyptiska 

talsystemet. Detta visar på fördelarna med att använda sig av platsvärde i ett talsystem. Samma 

problem kommer att uppstå vid användning av det Maya-indianska talsystemet då även det 

använder sig av symboler (se figur 1). Eleverna kommer därmed inse vikten av att ha en nolla 

i talsystemet för att kunna kommunicera tal. Det ökar också förståelsen för varför det är så bra 

att ha ett talsystem med platsvärden då man räknar med stora tal. Eftersom man både i det 
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egyptiska (se figur 2) och det maya-indianska (se figur 1) talsystemet symboliserar siffror med 

olika figurer blir talen väldigt långa då de skrivs ut. Då vårt talsystem bygger på endast tio 

siffror och platsvärde blir större tal inte lika komplicerade att räkna med som i andra talsystem. 

Eleverna som Cooper och Tomayko (2011, s. 566) undervisade insåg alltså hur komplicerat det 

var att ha en symbol för varje talsort.  Lengnink och Schlimm (2010, s.261) menar att när elever 

får lära sig om additiva talsystem minskar de misstag som elever gör inom icke additiva 

talsystem. Detta beror på att additiva talsystem har speciella drag där varje symbol kodar ett 

bestämt värde, vilket innebär att det blir svårare att hitta strategier under matematiska 

operationer (Lengnink och Schlimm, 2010, s.261). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precis som Cooper och Tomayko (2011, s.566), Thanheiser och Melhuish (2018, s.10) samt 

Lengnink och Schlimm (2010, s.261) förespråkar även Zaslavsky (2001, s.5) att undervisa om 

andra talsystem som funnits genom tiderna. Detta görs för att utveckla förståelsen om dagens 

positionssystem. Zaslavsky (2001, s.5) menar att eleverna blev entusiastiska eftersom de tyckte 

det var spännande att koppla ihop matematik med kultur. Lärarna upptäckte att eleverna fick en 

större förståelse för varför dagens positionssystem ser ut som det gör när de förstår vilken 

utveckling som skett. Eleverna fick en större förståelse för att alla människor räknar på olika 

sätt samt att alla talsystem är olika men att de har gemensamma matematiska principer. Även 

Nataraj och Thomas (2007, s.530) menar att denna strategi gynnar elevers förståelse för 

positionssystemet. De menar att elever som får möjlighet att lära sig om andra talsystem samt 

skapa sina egna utvecklar en djupare förståelse för principerna av olika talsystem. Nataraj och 

Thomas (2007, s.530) upplevde att många elever tycker att det är givande att få bygga sina egna 

Figur 1: Hämtad från Häggblom, 2013, s.60 

Figur 2: Hämtad från Häggblom, 2013, s.61 
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talsystem, vilket skapar en miljö som inspirerar till lärande. Eleverna fick möjlighet att skapa 

sina egna matematiska språk som de sedan kunde använda för att kommunicera med varandra 

(Nataraj och Thomas, 2007, s. 530). De kunde därmed också koppla sina egna talsystem till 

både äldre talsystem men även det nuvarande positionssystemet. Eleverna fick möjlighet att 

jämföra fördelar och nackdelar med och mellan olika talsystem och fick därmed en djupare 

förståelse för hur positionssystemet fungerar. Detta menar även Zaslavsky (2001, s.5) är 

givande för elevers förståelse platsvärde. Genom dessa övningar fick eleverna också större 

framgång i att generalisera och se strukturer i olika talsystem (Nataraj och Thomas, 2007, s. 

530). 

Lengnink och Schlimm (2010, s.238) föreslår dessutom en annan undervisningsaktivitet som 

kan användas. De menar att det är viktigt att arbeta med talorden för att hitta likheter och 

skillnader mellan talord och siffror för att utveckla förståelsen för platsvärde. Exempelvis kan 

talet elva vara svårt att förstå eftersom att det inte är uppbyggt efter den normala principen. Den 

normala principen innebär att en sammansättning av siffror uttrycks i talordet med likheter till 

siffrorna (Lengnink och Schlimm, 2010, s.238). Detta gäller främst tal mellan 10 − 20. De tal 

som inte följer den normala principen har ofta inkonsekventa namn som inte följer en viss 

grundregel. Däremot blir talet trettioett lättare att förstå eftersom att det finns fler likheter 

mellan den muntliga och numeriska formen, alltså mellan talordet och siffrorna. Inom 

kinesiskan och japanskan direktöversätts sifforna, vilket innebär att talet elva istället heter tio-

ett och talet tolv heter tio-två. Detta bidrar till att barn med japanska och kinesiska som 

modersmål lär sig talorden fortare än vad barn med modersmål som exempelvis svenska eller 

engelska gör. Lengnink och Schlimm (2010, s.238) förespråkar en modell där läraren börjar 

med att presentera tal genom talsorterna, exempelvis delas talet 23 upp i två tiotal och tre ental. 

Därefter arbetar elever med ett additionsuttryck, exempelvis 20 + 3 för att sedan presentera 

talordet tjugotre som till sist leder till siffertalet 23. Det är hela tiden viktigt att presentera i rätt 

ordning på tavlan för att alla elever ska förstå de olika stegen. Genom att göra detta separerar 

man sifforna till egna enheter för att sedan bli större enheter i hela tal och detta bidrar till att 

förklara och visualisera hur de olika delarna bidrar till värdet av talet.  

Flera forskare förespråkar att använda olika representationsformer såsom konkret material vid 

inlärning av platsvärde. Nataraj och Thomas (2007, s.531) menar att en av de viktigaste 

grunderna i inlärning av platsvärde är att använda sig av konkreta material. De förespråkar att 

använda ett tiobas-material för att tydliggöra hur de olika talsorterna fungerar och kan delas 
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upp. Även Bartolini Bussi (2011, s.110) förespråkar användning av konkret material, även hon 

nämner tio-basmaterialet som ett bra hjälpmedel för att tydliggöra hur tal kan delas upp. Precis 

som Nataraj och Thomas (2007, s.531) och Bartolini Bussi (2011, s.110) menar Hiebert och 

Wearne (1992, s.113) att stor vikt bör läggas på fysiska material samt att blanda och använda 

olika typer av konkreta material. De anser också att det är viktigt att låta eleverna själva laborera 

med olika typer av material. Detta bör göras både enskilt samt i mindre grupper för att utveckla 

sin förmåga att bygga samt lösa tal med olika platsvärden. Även Doabler och Fien (2013, s. 

278) förespråkar användning av olika representationsformer, såsom tiobas-materialet. De 

trycker även på vikten av att arbeta mycket i mindre grupper, särskilt för att stötta de elever 

som har svårigheter i matematik. De ger exempel på ett arbetssätt med mikrolektioner i 

matematik där varje tillfälle varar trettio minuter tre gånger i veckan där elever får chans att 

stärka sina matematikkunskaper. Detta projekt pågår under åtta veckor där fokus ligger på 

förståelse för positionssystem och platsvärde för att bygga en grund i den matematiska 

förståelsen (Doabler & Fien, 2013, s. 278).  De menar att under de här mikrolektionerna är det 

viktigt att elever blir involverade i undervisningen och att man använder sig av flera olika 

sinnen. Detta genomförs genom att exempelvis både prata, lyssna på varandra, skriva och 

använda konkret material. Det är även viktigt att variera undervisningen och använda flera olika 

inlärningsaktiviteter för att eleverna ska vara fortsatt intresserade av inlärning och finna den 

meningsfull. Doabler och Fien (2013, s.280) poängterar att det är viktigt som lärare att använda 

ett klart och koncist språk för att lättare nå ut till alla elever och göra det så enkelt som möjligt 

för dem att följa med i undervisningen. Detta innebär att använda ett lättförståeligt språk. Det 

är också viktigt att vara konsekvent med vilka begrepp som används för att inte skapa förvirring 

i klassrummet.  

Många lärare underskattar vikten av att lära sig grunden först, vilket är viktigt för att kunna 

utveckla ett matematiskt tänkande (Rogers, 2012, s. 648). Många elever i årkurs fyra och uppåt 

har fortfarande svårt att förstå platsvärde då storleken i talen ökar. Rogers (2012, s.648) menar 

att det beror på att de ännu inte helt och hållet har förstått hur tal byggs upp. Det är därför viktigt 

att ta ett steg tillbaka, även för de äldre eleverna för att skapa en djupare förståelse. Rogers 

(2012, s.648) beskriver undervisningsaktiviteter som kan hjälp elever att utveckla kunskap om 

hur tal byggs upp. Exempel på olika aktiviteter som kan användas är att räkna fram och tillbaka 

med olika talsorter i fokus, exempelvis 45, 55, 65 … Här räknas det framåt med tiotal för att i 

nästa steg räkna bakåt, alltså 65, 55, 45 … (Rogers, 2012, s.651-652). Därefter kan elever och 

lärare tillsammans läsa och skriva ner talet i både talord och siffror, exempelvis skrivs talet 85 
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skrivs som åttiofem. Därefter identifieras värdet av de olika siffrorna till exempel att åttan står 

för åtta tiotal och femman för fem ental. Vidare menar både Rogers (2012, s.651-652) och 

Tempier (2015, s.266) att det är viktigt att träna på att koppla ihop olika talsorter, till exempel 

att talet 127 har tolv tiotal och sju ental och därmed förstå hur de olika talsorterna hänger 

samman (Rogers, 2012, s. 651-652).  Både Rogers (2012, s.651-652) och Tempier (2015, s. 

266) anser att en av de viktigaste grunderna är att kunna omvandla och översätta talsorter.  

  



   

19 
 

6 Diskussion 
I metoddiskussionen diskuteras metoden som användes för att hitta material till vår studie. I 

resultatdiskussionen analyserar vi och drar slutsatser kring det material som presenterats i 

resultatet samt kopplar det till yrkesverksamheten. Resultatdiskussionen är uppbyggd utifrån 

de olika forskningsfrågorna och precis som i resultatet kommer fråga ett och två behandlas 

under samma rubrik.  

6.1 Metoddiskussion 
Valet av sökord och inkluderingskriterier samt exkluderingskriterier byggde på syftet samt 

forskningsfrågorna.  De inkluderings- och exkulderingskriterier som valdes ut hade till syfte att 

avgränsa och precisera sökträffarna. Detta gjordes för att endast litteratur som passade in på 

forskningsområdet skulle framkomma. Utifrån de sökord som användes resulterade sökningen 

i ett antal publikationer som sedan ledde till att det fanns möjlighet att vidareutveckla sökorden 

utifrån nya ord som hittades i de publikationer som lästes. Både de utvecklade sökorden samt 

de olika kriterierna gjorde att sökningarna gav goda resultat.  

Litteratursökning resulterade i tretton publikationer som användes i studien. Svensk forskning 

om elevers förståelse av talsystem och positionssystem var svår att hitta. Detta innebär att 

nästan all forskning är internationell. Eftersom skolans struktur kan skilja sig mellan olika 

länder i vissa fall kan därmed forskningsresultaten skilja sig. Således kan det vara så att 

resultatet hade kunnat bli annorlunda om mer svenskbaserad forskning framkommit. På grund 

av att det talsystem som används idag även används i de övriga länderna som forskningen utgår 

ifrån tror vi dock inte att det har en betydande roll för resultatet. Vår teori är snarare att det 

stärker resultatet då vi får olika infallsvinklar på hur olika forskare ställer sig till samma område.  

Vi valde under arbetets gång att båda två skulle läsa alla publikationer för att förstå dem så bra 

som möjligt samt för att ha möjlighet att diskutera innehållet i publikationerna. Detta kan öka 

tillförlitligheten men vi kan också se att det finns flera fördelar med att dela upp läsningen av 

publikationerna. Vi hade då, var och en, kunnat sätta oss in mer i publikationerna vilket 

eventuellt hade lett till en djupare förståelse. Det kan vara relevant att anta att en större mängd 

publikationer eventuellt hade kunnat leda till ett annat resultat. Det kan bero på att man under 

tidens gång hade utvecklat sina sökningar och därmed fått fram andra typer av publikationer 

med annorlunda resultat kring elevers inlärning av platsvärde.  
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6.2 Resultatdiskussion  

6.2.1 Svårigheter och missuppfattningar 

Under resultatdelen har litteraturöversikt gjorts över ett antal olika kända svårigheter och 

missuppfattningar som kan finnas hos elever vid inlärning av platsvärde. Lärare behöver vara 

väl medvetna om dessa svårigheter och missuppfattningar för att kunna förbygga dem i 

klassrummet. Om läraren inte är medveten om de svårigheter och missuppfattningar som finns 

kan elevers förmåga att förstå tal försvagas och därmed leda till större övergripande svårigheter 

i matematik i ett längre perspektiv. Om en elev missar grunden i talförståelse i låg ålder kommer 

förmågan att lösa andra typer av matematiska problem att försämras. Detta är något som många 

forskare poängterar i sina publikationer (Rogers, 2012, s.648; Lengnink & Schlimm 2010, 

s.261; Laski et al., 2016, s.235; Geary et al., 2013, s.7).  Rogers (2012, s.648) menar bland annat 

att grunden för att utveckla sitt matematiska tänkande är att skapa en god förståelse för 

positionssystemet. Detta menar hon att många lärare underskattar vikten av, det är därför viktigt 

lärare lägger stor vikt vid talförståelsen. Det finns många elever i årkurs fyra och uppåt som 

fortfarande har svårt att förstå platsvärde då talen blir större. Rogers (2012, s.648) anser att detta 

beror på att de inte förstått de grundläggande principerna. Utifrån detta kan slutsatsen dras att 

det har stor betydelse att lägga mycket fokus vid taluppfattning och vägleda sina elever i rätt 

riktning. Det är då viktigt att som lärare vara aktiv tillsammans med eleverna för att lättare 

kunna identifiera eventuella svårigheter och missuppfattningar som finns i gruppen. Det är 

dessutom mycket väsentligt att komma ihåg att förståelse för positionssystem och platsvärde är 

något som behöver utvecklas genom hela skolgången och inte bara i första klass.  

För elever som inte har förståelse för hur positionssystemet är uppbyggt blir enkla beräkningar 

svåra då de inte förstår hur tal fungerar och hur de är uppbyggda menar Lengnink och Schlimm 

(2010, s.261). De elever som inte har fått med sig grunderna om talförståelse har större 

svårigheter i den övriga aritmetikundervisningen eftersom de saknar förståelse kring hur tal ska 

vara uppbyggda. Detta innebär att elever som exempelvis har svårigheter med att förstå att 

nollan har två olika betydelser kommer även i de högre åldrarna att ha svårigheter då det räknas 

med högre tal och missräkningar med nollan får därmed större betydelse (Lengnink och 

Schlimm, 2010, s.261). Vi drar därmed slutsatsen om vikten av att arbeta aktivt med elevers 

förståelse för positionssystemet för att undvika större svårigheter inom matematiken.  
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6.2.2 Undervisningsmetoder 

En del av syftet med studien var att ta reda på vad som kan göras i undervisningen för att 

undvika de svårigheter och missuppfattningar som finns. Utifrån aktuell forskning har det 

framkommit ett antal olika undervisningsmetoder som underlättar inlärningen av platsvärde och 

positionssystem. Flera forskade förespråkar undervisning om olika talsystem för att öka 

förståelsen för dagens positionssystem (Cooper & Tomayko, 2011; Thanheiser & Melhuish, 

2018; Lengnink & Schlimm, 2010; Nataraj & Thomas, 2007). Utifrån egna erfarenheter av 

verksamhetsförlagd utbildning upplever vi att många elever har stor nytta av detta arbetssätt. 

Vi tror dock att detta arbetssätt kan upplevas som komplicerat då de tidigare talsystemen kan 

vara svåra att förstå sig på. Däremot kan med utgångspunkt i Cooper och Tomaykos (2011, 

s.566) studie konstatera att inlärningen av additiva talsystem inte handlar om att lära sig hur 

systemet fungerar utan snarare att förstå skillnaden mellan additiva talsystem och dagens 

positionssystem. På så sätt får elever möjlighet att se fördelarna med dagens positionssystem. 

Utifrån Cooper och Tomaykos (2011, s.566) studie kan vi dra slutsatsen att genom en tydlig 

arbetsgång med struktur kan läraren introducera talsystemen på ett sätt som utvecklar elevers 

syn på olika talsystem och deras funktioner. Om läraren lägger stor vikt vid metoden kommer 

elever gynnas på flera olika sätt. De tränar därmed på att följa en arbetsgång med tydlig struktur 

och grunden läggs för förståelse för platsvärde och dagens positionssystem. I kursplanen i 

matematik (Skolverket, 2018, s.54) är en del att elever ska få möjlighet att utveckla kunskaper 

kring matematikens historia och utveckling, vilket de genom detta arbetssätt får möjlighet till. 

Elever ska dessutom få möjlighet att utveckla kunskaper om hur man har representerat tal på 

olika sätt genom tiderna och hur ental, tiotal och hundratal representerades innan nollan infördes 

(Skolverket, 2017, s.13). Dessa kunskaper kommer elever få möjlighet att utveckla genom detta 

arbetssätt och skapar sig då en stabil grund inom talförståelse.   

Lengnink och Schlimm (2010, s.238) anser att det är viktigt att arbeta med att hitta likheter och 

skillnader mellan talord och siffror, exempelvis genom att hitta mönster mellan dem. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning har vi upplevt att det kan vara svårt att koppla ihop de siffror 

och talord som inte följer den normala principen. Ett arbetssätt som Lengnink och Schlimm 

(2010, s.238) nämner handlar om att dela upp tal på olika sätt för att öka förståelsen om talsorter. 

På så sätt får elever utveckla sin förmåga att förstå tal samt hur de kan delas upp vilket också 

är den del av det centrala innehållet i läroplanen (Skolverket, 2018, s.55). Efter de erfarenheter 

vi skapat oss upplever vi att denna arbetsmetod kan vara ett bra sätt att utveckla elevers förmåga 

att analysera hur tal är uppbyggda.  
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En annan aktivitet som fungerar bra enligt flera olika forskare är att använda sig av olika 

representationsformer (Bartolini Bussi, 2011; Nataraj & Thomas, 2007; Hiebert & Wearne, 

1992). Även detta är något som de flesta lärare använder inom matematiken, vilket enligt 

forskare ger en god effekt vid inlärning av all typ av matematik. Vi upplever utifrån våra egna 

erfarenheter att konkreta material generellt gynnar elevers aritmetikinlärning. Detta på grund 

av att talen då synliggörs och elever får möjlighet att laborera och skapa sig en förståelse för 

hur tal kan representeras. Det är dock oerhört viktigt att komma ihåg att det konkreta materialet 

måste användas på rätt sätt. Det är viktigt att läraren är tydlig med hur det konkreta materialet 

ska användas och arbetar aktivt tillsammans med sina elever. Det är av stor betydelse att läraren 

använder olika representationsformer i sin undervisning för att fördjupa talförståelsen. Ett 

exempel på detta är tanketavlan (McIntosh, 2017, s.145) där arbetet utgår ifrån en modell som 

infattar beräkning, ord, bild och samband. Detta innebär att elever först skriver talet, exempelvis 

4+3. Därefter skrivs ett uttryck med talet, exempelvis: ”Sara har fyra äpplen och Anton har tre 

äpplen. Hur många äpplen har de tillsammans?”. Efter det ritas en bild till talet och slutligen 

skrivs ett samband mellan olika räknesätt och beräkningar (McIntosh, 2017, s.145). 

Doabler & Fien (2013, s. 280) trycker på vikten av språket som läraren använder sig av. De 

menar att ett tydligt och koncist språk är en av de viktigaste delarna vid matematikinlärning. 

Det är viktigt att använda sig av ett konsekvent ordförråd för att tydliggöra begreppen för 

eleverna. Doabler & Fien (2013, s. 280) menar att inom matematiken är det oerhört viktigt att 

ha en tydlig struktur för att undvika svårigheter och missuppfattningar om hur olika begrepp 

bör användas. Vid inlärning av platsvärde är det viktigt att läraren är medveten om vilka 

begrepp som används. Grunden av förståelsen är att använda de korrekta termerna så som ental, 

tiotal och hundratal. Det kan dock vara fördelaktigt att sammanföra de matematiska begreppen 

med mer vardagliga uttryck så som ettor, tior och så vidare och använda de olika begreppen 

sammanflätade. Detta görs för att hjälpa elever att koppla matematiken till vardagen som också 

är en del av de övergripande målen (Skolverket, 2018, s.11).  

Vi ser därmed utifrån den litteratur vi analyserat att de flesta forskare har liknande åsikter om 

metoder som bör användas för att minska svårigheter och missuppfattningar bland elever. Detta 

upplever vi som tryggt då vi därmed kan konstatera att vi har en stabil vetenskaplig grund att 

bygga vår framtida undervisning på. 



   

23 
 

6.2.3 Idéer om fortsatt forskning 

Det finns flera olika sätt man kan gå tillväga för att forska vidare inom detta område. Ett 

exempel kan vara att man intervjuar lärare om deras undervisning och hur de arbetar med de 

olika missuppfattningar som kan uppstå kring förståelsen av platsvärde. Det kan vara av intresse 

att få reda på hur mycket fokus lärare lägger på förståelsen av dagens positionssystem. Vilka 

arbetsmetoder används mest hos yrkesverksamma lärare?  

En annan idé kring fortsatt forskning är att fokusera på elevers förståelse för platsvärde och 

positionssystem. Ett förslag på ett arbetssätt är att intervjua elever där man kodar av vilka 

missuppfattningar som är vanligast bland elever i praktiken och analysera bakomliggande 

orsaker i samråd med yrkesverksamma lärare. Vidare kan ett tillvägagångssätt vara att 

observera lektioner på olika sätt för att se vilka gemensamma svårigheter som finns bland 

elever. Ytterligare ett förslag är att utföra undervisning som baseras på den forskning som 

framkommit i resultatet och se hur aktiviteterna fungerar i praktiken. 
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8 Bilaga 
Författare  

Titel  

Publikationstyp  

Publikationsår 

Databas 

Syfte Design  

Urval  

Datainsamling 

Resultat 

Författare: Cooper, 

Linda L. & 

Tomayko, Ming C.   

Titel: Understanding 

Place Value   

År: 2011   

Databas: ERIC   

Publicerad: Teaching 

Children 

Matemathics   

Forskarna följer ett 

antal elever som 

går program för att 

utveckla sin 

förståelse för 

positionssystemet.  

Forskarna driver 

ett 

sommarprogram 

för elever som har 

slutat andra eller 

tredje klass. De 

samlar in data 

genom 

observationer. 

Eleverna är tre 

elever från 

förorten.  

De arbetar med det 

egyptiska och 

mayaindianska 

talsystemen, vilket 

hjälper eleverna att 

förstå vikten av att ha 

symbolen noll. Det i sin 

tur stärker elevers 

förståelse för 

positionssystemet. 

Eleverna får också en 

förståelse för fördelarna 

med talsystem med 

platsvärden i stora tal.  

Författare: 

Zaslavsky, Claudia  

Titel: Developing 

number sense: what 

can other cultures 

tell us?  

År: 2001  

Databas: ERIC  

Publicerad: Teaching 

Childern 

Mathematics 

Visa på vilka 

fördelar det finns 

med att undervisa 

om andra kulturer 

och deras 

talsystem. 

Läraren höll ett 

tiotal lektioner om 

andra kulturers 

talsystem och 

antecknade under 

tiden ner 

observationer och 

elevernas 

utveckling inom 

taluppfattning.  

Resultatet blev för 

eleverna en förstärkt 

taluppfattning och en 

djupare förståelse för hur 

talsystem fungerar.  

Författare: Lengnink, 

Katja & Schlimm, 

Dirk.    

Titel: Learning and 

understanding 

numeral systems: 

Semantic aspects of 

number 

representations from 

an educational 

perspective.    

År: 2010 

Databas: Google 

Scholar.    

Syftet är att 

diskutera talsystem 

för att ge en ökad 

förståelse hur vårt 

decimala 

tiobassystem 

fungerar samt 

förståelsen av andra 

talsystem och hur 

vi har användning 

för dem.  

Litteraturstudie 

om vanliga 

svårigheter och 

missuppfattningar 

som finns bland 

elever samt hur 

man förebygger 

och arbetar med 

dem.  

Om man inte har 

förståelse för hur 

positionssystemet är 

uppbyggt kan enkla 

matematiska uträkningar 

framträda som 

slumpartade där rätt svar 

magiskt svar 

framkommer. Det kan 

också leda till att elever 

begår misstag när de 

utför matematiska 

beräkningar eftersom att 

de inte förstått 
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Publicerad: 

Philosophy of 

Mathematics: 

Sociological Aspects 

and Mathematical 

Practice   

positionssystemet och 

dess funktion.  

 

Författarna stödjer 

undervisning av flera 

olika talsystem eftersom 

att de menar att 

användning av andra 

talsystem minskar 

missuppfattningar inom 

vårt tiobassystem.  

 

De nämner även en hel 

del om vikten av att 

använda sig av olika 

representationsformer 

när man undervisar om 

tal, exempelvis att 

använda både siffrorna 

men även talorden.  

Författare: Laski, 

Elida, Schiffman, 

Joanna, Shen, Chen 

&  Vasilyeva, 

Marina.   Titel: 

Kindergartners’ base 

10 knowledge 

predicts arithmetic 

accuracy 

concurrently and 

longitudinally.    

År: 2016  

Databas: MathEduc 

Publicerad: Journal 

of Psychology and 

Education 

Syftet är att 

undersöka hur barn 

i förskolans 

uppfattning av 

talsystemet kan 

förutspå förmågan 

att lösa större tal i 

årskurs 2.  

Författarna 

undersökte 

elevernas 

matematiska 

förmågor under 

två omgångar, en 

gång i 

förskoleklass och 

en gång i andra 

klass för att sedan 

sammanställa 

resultatet.  

Studien 

genomfördes med 

hjälp av tester där 

eleverna fick 

bygga tal med 

hjälp av 1-klossar 

och 10-klossar.  

Resultatet visar på att 

elever med en god 

taluppfattning samt 

kunskap om vårt 10-

bassystem har en stor 

fördel då elever ska 

räkna med större tal i 

senare årskurser.  

Författare: 

Skolverket  

Titel: Svenska 
elevers kunskaper i 

TIMSS 2007- en 

djupanalys av hur 

eleverna förstår 

centrala 

matematiska begrepp 

och tillämpar 

Undersöka svenska 

elevers 

matematikkunskape
r.  

Tester som 

genomförs på 

elever i årskurs 4 
och 8.  

Resultatet visar att 

svenska elevers 

matematikkunskaper har 
gått upp.  

 

Det visar dock på att det 

finns en hel del 

missuppfattningar, 

exempelvis att eleverna 

vänder på talen.  
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beräkningsprocedure

r. 

År: 2008  

Databas: Swepub 

Publicerad: 

Skolverket.  

Författare: Rogers, 

Angela  

Titel: Steps in 

Developing a Quality 

Whole Number Place 

Value Assessment for 

Years 3-6: 

Unmasking the 

“Experts” 

Databas: Eric 

År:2012 

Publicerad: RMIT 

University  

Syftet med studien 

är att 

problematisera och 

visa på vilka 

svårigheter som 

uppstår hos elever 

vid inlärning av 

platsvärden.  

En litteraturstudie 

om elevers 

förståelse för 

platsvärde. Hon 

poängterar att det 

är grunderna i 

förståelsen för 

platsvärde som är 

det viktiga och att 

fokus måste ligga 

där innan man 

kan gå vidare.  

Hon menar att många 

lärare underskattar 

vikten av att lära sig 

grunden först.  

 

Hon tar upp flera 

exempel på hur man kan 

skapa den 

grundläggande 

förståelsen med hjälp av 

olika strategier, se text.  

Författare: Doabler, 

Christian T. & Fien, 

Hank  

Titel: Explicit 

Mathematics 

Instruction:  What 

Teachers Can Do for 

Teaching  Students 

With Mathematics 

Difficulties 

År: 2013 

Databas: ERIC 

Publicerad: Hammill 

Institute on 

Disabilities  

Syftet är att hjälpa 

lärare att hitta olika 

strategier för att 

hjälpa elever med 

svårigheter inom 

matematik. 

Litteraturstudie 

som syftar till att 

hjälpa sina elever 

med svårigheter. 

De använder sig 

av tidigare 

undersökningar 

gjorda samt 

litteratur 

kombinerat.  

De ger exempel på olika 

sätt att arbeta för att 

minska matematiska 

svårigheter. Exempel på 

dessa är:  

- Sitta i 

smågrupper, där 

man sitter 3 

gånger i veckan, 

30 minuter varje 

gång.  

- Det är viktigt 

med ett klart och 

koncist språk.  

- Involvera elever.  

- Använd olika 

inlärningsmodell

er.  

Författare: Bartolini 

Bussi, Maria G.  

Titel: Artefacts and 

utilization schemes 

in mathematics 

teacher education: 

place value in early 

childhood education 

År: 2011 

Syftet är att 

undersöka hur 

välfungerande 

workshopsen på 

lärarutbildningen 

är.  

Studien har 

utförts i Italien, 

under en 

workshop där 

blivande lärare 

deltar. 

Workshopen 

handlar om 

platsvärde, där de 

arbetar med olika 

Författarna förespråkar 

konkret material vid 

inlärning av platsvärde.  

 

De nämner även ett antal 

svårigheter kring 

platsvärde:  

- I talet 113 ska 

inga nollor stå 

med, vilket 
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Databas: Matheduc 

Publicerad: Springer 

science  

konkreta material 

(artefakter).  

elever ofta 

missuppfattar 

och istället 

skriver talet 

10013.  

- Det kan också 

vara svårt för 

eleverna att 

förstå att nollan 

har två 

funktioner, dels 

att den inte har 

någon betydelse 

men att den 

också kan vara 

en bärande del i 

ett tal.  

Författare: Geary, 

David C, Hoard, 

Mary K, Nugent, 

Lara & Bailey, Drew 

H.    

Titel: Adolescents' 

Functional 

Numeracy is 

predicted by their 

School Entry 

Number System 

Knowledge.   

År: 2013   

Publicerad: PLOS 

ON 

Undersöka vilka 

kompetenser som 

är viktigast för att 

barn ska kunna lösa 

matematiska 

problem när de är 

äldre.  

En längre 

undersökning 

med elever som 

började i 

förskoleklass och 

följdes sedan fram 

till sjunde klass. 

Eleverna fick göra 

ett test varje 

årskurs som 

skiljde sig 

beroende på 

vilken klass de 

gick i. Testerna 

behandlade 

områden såsom 

förmågan att para 

ihop ett antal 

föremål med ett 

tal, kunna placera 

ut tal på en 

tallinje samt andra 

tester som 

handlade mer om 

addition, 

subtraktion, 

multiplikation och 

addition.  

Resultatet visar att de 

elever som har svårt med 

taluppfattningen i 

förskoleklassen 

presterade också sämre i 

de högre årskurserna, 

vilket visar på hur viktig 

kunskap om talsystemen 

är. Kunskaperna som 

testades inom området 

talssystem var förmågan 

att jämföra tals storlek, 

kombinera och dela upp 

tal samt att sedan kunna 

använda dessa kunskaper 

för att lösa andra 

matematiska problem.  

Författare: Tempier, 

Frédérick 

Titel: New 

perspectives for 

Syftet är att ge 

lärare en möjlig 

undervisningsplan 

som kan hjälpa 

Undervisningspla

n-en skapades och 

utvecklades i 

samråd med olika 

lärare. Därefter 

Tempier menar att en 

utav grunderna i 

taluppfattning är vikten 

av förståelse kring hur 

talsorter hänger samman, 
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didactical 

engineering: an 

example for the 

development of a 

resource for teaching 

decimal number 

system.  

År: 2015 

Databas: MathEduc 

Publicerad: Springer 

Sience.  

 

 

elever att utveckla 

sin taluppfattning.  

genomfördes en 

undersökning 

kring framgången 

av metoden.  

exempelvis att 40 

hundratal är också fyra 

tusental.  

Författare: Nataraj, 

Mala Saraswathy & 

Thomas¸Michael O. 

J.   Titel: Developing 

the Concept of Place 

Value.   

År: 2007 

Publicerad: MERGA 

Undersöka hur man 

kan få elever att 

förstå talsystem 

bättre.  

Både en 

litteraturstudie 

med en historisk 

bakgrund och en 

fältstudie. Gjord 

på 13-åringar i 

USA.  

Menar att man för att 

förstå taluppfattning 

först behöver förstå 

talsystemets struktur och 

grunder.  

 

Resultatet av fältstudien 

visar på att ett historiskt 

perspektiv samt konkret 

material förenklar 

elevernas förståelse 

kring stora tal.  

Författare: Hiebert, 

James & Wearne, 

Diana  

Titel: Links between 

teaching and 

learning place value 

with understanding 

in first grade  

År: 1992 

Publicerad: National 

Council of teachers 

of  mathematics  

Undersöka hur 

elevers inlärning 

påverkas beroende 

på vilken metod 

läraren använder i 

sin undervisning.  

151 elever i första 

klass som delades 

in i sex olika 

klasser och fick 

olika typ av 

undervisning. Två 

klasser fick 

använda sig av en 

textbok medan 

fyra klasser 

använde sig av 

alternativa 

metoder.  

De förespråkar fysiskt 

material och att använda 

sig av många olika 

representationsformer. 

Att även låta eleverna 

laborera själva med 

materialet. Eleverna ska 

även få färre uppgifter 

men däremot reflektera 

samt diskutera kring 

dem. Det är även viktigt 

med sammanhang 

mellan lektionerna så 

elever behöver kunna 

koppla ihop olika 

konkreta material. Ha 

liknande uppgifter men 
använd olika material.  

Författare: 

Thanheiser, Eva & 

Melhuish, Kathleen 

Testa en teori för 

att utbilda framtida 

lärare i hur tiobas 

systemet fungerar.  

Data har samlats 

in i samband med 

en kurs för 

blivande lärare. 

När de fick i uppgift att 

skriva talet 4508 i 

egyptiska siffror uppstod 

problem då de inte finns 



   

32 
 

Titel: Leveraging 

variation of 

historical number 

systems to build 

understanding of the 

base ten place value 

system 

År: 2018 

Publicerad: ZDM 

mathematics 

education 

Datan bestod av 

intervjuer innan 

och efter kursen. 

någon nolla i det 

egyptiska talsystemet. 

De insåg vikten av 

nollan för att kunna 

kommunicera med tal. 

Det visar fördelar med 

tiobassystemet genom att 

visa nackdelar med 

andra talsystem. 

 


