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För att elever skall tillgodose sig matematikundervisningen i skolan krävs en 

god taluppfattning. Med taluppfattning menas att elever har kunskap om tals 

relationer, betydelse, storlek och begreppen som relaterar till dem. Syftet med 

denna litteraturstudie är att visa vad forskning säger om vad elever behöver 

få syn på för att utveckla och stärka sin taluppfattning. 

Internationella undersökningar från 2012 samt 2013 visade att svenska ele-

vers taluppfattning var under genomsnittet jämfört med andra länder som del-

tog. Till följd av detta infördes ett lärarlyft samt ett bedömningsstöd inom 

matematik där lärare får hjälp att på ett tidigt stadium kartlägga elevers kun-

skaper inom taluppfattning och på så sätt försöka förhindra framtida matema-

tiksvårigheter. 

I denna litteraturstudie har det undersökts vad svensk och internationell forsk-

ning visar inom området, för att därefter sammanställa, analysera och jämföra 

dessa med läroplan, kurslitteratur och egna erfarenheter.  

Resultatet i denna studie visar på grundläggande färdigheter som elever måste 

få syn på för att utveckla taluppfattning. Resultatet framställer även viss 

forskning som menar att elever ej utvecklar taluppfattning av sig själva, utan 

att det är lärarens ansvar att genom en välstrukturerad och noga genomtänkt 

undervisning ge elever möjlighet att utveckla det, medan annan forskning på-

visar att människan föds med en grundläggande taluppfattning och det är ge-

nom att undervisningen stöttar denna förmåga som elevers kunskaper stärks. 

Det framkom att satsningen på utveckling av elevers taluppfattning samt stöd 

i form av lärarlyft i matematik som utvecklades efter de internationella under-

sökningarna om elevers taluppfattning har gett resultat. Vårt resultat av denna 

litteraturstudie styrker det då det framkommer att en riktad undervisning inom 

taluppfattning ger goda resultat. 
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Sökord: Taluppfattning, FONS, de tio bastalen, taluppfattningsför-

måga, tidig taluppfattning  
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1. Inledning   

När vi läste våra matematikkurser vårterminen 2018 kom vi i kontakt med vad internation-

ella undersökningar, så som TIMSS (Trends in International Matemathic and Science Stu-

dies) och PISA (Program for International Student Assessment), visade om svenska ele-

vers kunskaper i matematik. TIMSS resultaten från 2013 och PISA resultaten från 2012 

visade att svenska elever presterade under genomsnittet jämfört med andra OECD- (Orga-

nisation for Economic Co-operation and Development) länder gällande olika matematiska 

innehåll, så som aritmetik. Resultaten från TIMSS och PISA undersökningar utförda 2015 

visade också att den satsning Skolverket valde att göra till följd av resultaten från 2012 och 

2013, närmare bestämt lärarlyftet i matematik, eventuellt varit en bidragande faktor till 

elevers ökade prestationer. 2016 års rapport av de sammanställda resultaten från undersök-

ningarna 2015 visade nämligen på betydligt bättre resultat för svenska elever. När vi tittade 

närmare på detta fann vi att ett område verkade extra belyst av Skolverket under lärarlyftet, 

nämligen elevers taluppfattning.    

  

I det nationella bedömningsstödet i matematik hänvisar Skolverket till Unenge, Sandahl 

och Wyndhams forskning från 1994 som påvisar att just taluppfattning är det mest grund-

läggande kunskapen i matematik. Deras forskningsresultat visar att det är en förutsättning 

för praktiskt taget all kunskap i matematik att elever har en god bild av talen, deras storlek 

och inbördes relationer.  Därför har vi valt att göra en litteraturstudie där vi belyser vad 

forskning säger om barn och elevers tidiga taluppfattning. Vi har läst både svenska och 

internationella publikationer och de har fokuserat på elever i grundskolans tidiga år. 

 

Då vi, som lärare i förskoleklass och årskurs 1 till 3, skall arbeta med elever som tar sina 

första steg in i skolans värld tycker vi det känns viktigt att veta vilka förkunskaper eleverna 

kan bära med sig, men också ha kunskap om hur taluppfattning är relevant för elevers 

fortsatta matematikutveckling.    
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2. Syfte och frågeställning:    

 

Syftet med denna litteraturstudie är att ge en bild av vad matematiskdidaktisk forskning 

säger om vad elever behöver få syn på för att utveckla och stärka sin taluppfattning.     

 

Våra frågeställningar:   

•  Vad behöver elever få syn på för att ha god taluppfattning?   

•  Hur utvecklas och stärks elevers taluppfattning genom undervisning? 
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3. Bakgrund:     

I bakgrunden nedan redogörs för vad PISA och TIMSS undersökningarna lyfte samt vad 

uppföljningen från Skolverket resulterade i. Vidare beskrivs vad taluppfattning är samt hur 

taluppfattning behandlas i styrdokumenten. 

   

3.1 Internationella undersökningar   

TIMSS är en internationell studie som undersöker kunskaper i och attityder till matematik 

och naturvetenskap i årskurs 4 och årskurs 8. PISA undersöker 15-åringars kunskaper inom 

matematik och läsförståelse. PISA och TIMSS som genomfördes 2012 respektive 2013 

resulterade som ovan nämnt i vetskapen om att svenska elever låg under genomsnittet när 

det gällde matematiska kunskaper jämfört med andra OECD-länder. Skolverket tog 

mycket allvarligt på resultatet och lärare i de flesta skolor genomgick lärarlyft inom mate-

matik för att stärka sina matematikkunskaper och utveckla didaktiken i undervisningen. 

Ett av områdena som påvisade svagheter hos elever var taluppfattning, och till följd av 

detta fokuserade stora delar av lärarlyftet på elevers förmåga till taluppfattning. Den sen-

aste undersökningen visade att svenska elevers kunskaper inom matematik har ökat och 

resultaten är nu betydligt högre än föregående undersökningar (Skolverket, 2016b, 2016c).  

 

År 2016 infördes också, till följd av resultaten av de internationella undersökningarna, ett 

bedömningsstöd för årskurs 1, där läraren får stöd i att kartlägga elevers grundläggande 

taluppfattning (Skolverket, 2016a). Bedömningsstöden är utarbetade av Skolverket på upp-

drag av regeringen för att ge tydliga och konkreta direktiv för matematikundervis-

ningen.  Syftet är att stödja en likvärdig skola och stötta läraren att göra likvärdiga bedöm-

ningar av elevers kunskapsutveckling (Skolverket, 2016a). Bedömningsstödet som tagits 

fram har som huvudmål att identifiera elever som visar på vanliga missuppfattningar inom 

taluppfattning, begreppssvårigheter samt att identifiera elever som kommit långt i sin kun-

skapsutveckling och behöver ytterligare utmaningar (Skolverket, 2016a).   
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 3.2 Vad är taluppfattning?  

Enligt Hedrén (2001, s.137) har utveckling av datorer och miniräknare minskat behovet av 

människors förmåga att genomföra skriftliga uträkningar. Istället har förmågan att be-

härska huvudräkning och överslagsräkning förstärkts. För att bemästra dessa kunskaper 

och sätt att räkna finns vissa grundläggande färdigheter som elever behöver. Doverborg 

och Pramling (2007, s.20) menar att tal, nummer och siffror är något som barn möter i 

mycket tidig ålder. Långt innan skolstart får barn erfara att nummer kan motsvara ett antal 

objekt och siffror är symboler för dessa. Mycket av denna tidiga kunskap får barn helt utan 

aktiv undervisning från föräldrar eller pedagoger. För att utveckla en känsla och en förstå-

else för tal betonar Doverborg och Pramling (2007, s.29) att det är viktigt att barn får möta 

antal på många olika sätt och i olika sammanhang. Men att barn kan lösa ett konkret pro-

blem, exempelvis att visa lika många fingrar som det ligger russin på en talrik, innebär inte 

per automatik att de kan lösa motsvarande problem uttryckt i det formella matematiksprå-

ket, även om det handlar om små antal.    

  

Häggblom (2013, s.57) beskriver taluppfattning som en intuitiv känsla för hur tal tolkas 

och används. Det betyder att elever har kunskapen om och viljan att använda sig av tal i 

olika situationer och sammanhang samt att elevers förmåga till taluppfattning underlättar 

när de värderar beräkningar samt utför uppskattningar. Vidare, menar Häggblom (2013, 

s.57) att om elever har taluppfattning kan de välja eller hitta en metod som stämmer med 

den egna förståelsen av samband mellan tal, eller mellan tal och omvärld, och strävar 

efter den mest effektiva representationen eller tolkning av den egna uppgiften.  Enligt Hei-

berg Solem, Alseth och Nordberg (2011, s. 25) bör undervisning om taluppfattning inne-

hålla talföljd, ett-till-ett korrespondensen samt kardinaltalets betydelse. Talföljden är den 

ordning vi människor bestämt att talen skall räknas i och de begrepp som skall användas 

för detta, till exempel 1-2-3. Ett-till-ett korrespondensen är förståelsen av att ett objekt kan 

tillskansas ett räkneord och kardinaltalet är det sist uppräknade i en mängd.   

  

Enligt Neuman (1989, s. 52, 55) innefattar taluppfattning även att kunna dela upp tal, då 

främst de tio bastalen. Hon menar att när elever lär sig dela upp de tio första positiva helt-

alen i två delar, exempelvis 5/2/7, har de lättare att förstå aritmetiken senare i skolgången 

till exempel 5+2=7, 2+_=7, 7-_=2, 15+12=27, 70–50=20. Neuman menar att genom 

att lära sig “se” dessa kombinationer kan elever senare med större tal använda sig av den 
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kunskapen genom att “se” hur det är tänkt istället för att behöva räkna. Elever sparar 

mycket energi, enligt Neuman (1989), genom att lära sig använda denna metod. Det blir 

även lättare att uppskatta då elever genast kan få ett `hum´.  

    

 3.3 Taluppfattning i skolan 

Många barn börjar intuitivt utveckla talföreställningar före skolstarten, samtidigt med att 

de formar konkreta representationer som förhoppningsvis blir till abstrakta föreställningar 

om tal. Ett sätt de formar konkreta representationer på är genom att se tal på sina fingrar. 

De kan exempelvis “se” tre som hela handen minus två fingrar (Neuman, 1989, s. 172–

175).  

 

Pramling och Doverborg (2007, s.7) menar att små barn som ska erövra matematikens 

värld behöver hjälp att se, uppfatta och förstå matematikens språk. För att lägga en solid 

grund behöver pedagoger redan i förskolan aktivt och medvetet arbeta med att utveckla 

elevers taluppfattning. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018b) är det framskrivet 

att man vill att barnen ska få en chans att utveckla förståelse för de grundläggande egen-

skaperna hos bland annat antal, ordning och tal, samt att kunna resonera matematiskt kring 

dessa.   

 

 När elever börjar årkurs 1 undersöks deras förmåga att subitisera, det vill säga uppskatta 

antal utan att räkna. Människan är född med förmågan att subitisera upp till fyra föremål. 

Denna förmåga utgör grunden för att senare kunna uppfatta likheter och skillnader mellan 

antal och föremål. Genom att pröva elevers förmåga att namnge tal och koppla det talet till 

föremål eller sifferkort, kan läraren uppmärksamma huruvida eleverna har förmåga att 

uppskatta, subitisera, och följaktligen kartlägga deras begreppskännedom (McIntosh, 

2008, s15).  

  

Bedömningsstödet inom matematik i den svenska skolan är utformat i enlighet med det 

centrala innehållet i kursplanen och syftar till att pröva elevers kunskaper inom taluppfatt-

ning och tals användningsområden. I de muntliga delarna av bedömningsstödet prövas ele-

vers förmåga att laborera med och förstå talraden, talens grannar, begreppsuppfattning, ett-

till-ett principen, uppdelning av tal samt de viktiga begreppen färre/fler och 
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hälften/dubbelt. Vidare testas elevers antalsuppfattning, så kallad subitisering, vilket inne-

bär att elever direkt kan avgöra vilket antal en mängd innehåller bara genom att se på den 

(Skolverket, 2016a).      

 

Vikten av förmågan att sortera och klassificera föremål betonas också i undervisningssam-

manhang för att belysa likheter och skillnader mellan föremåls egenskaper. McIntosh 

(2008) menar att det är viktigt att elever får namnge och beskriva föremålens egenskaper 

tillexempel små-stora, långa-korta, runda-kantiga. När elever får erfara dessa egenskaper 

kan de associera denna kunskap med likheter och skillnader mellan tal och antal. Elever 

kan då jämföra små mängder för att undersöka egenskaper som fler än- färre än eller lika 

många som.     

  

3.5 Styrdokumenten     

I läroplanen för matematik (Skolverket 2011, rev.2018, s. 62) finner man hur matematik-

undervisningen i skolan skall leda till att ge elever förutsättningar att fatta välgrundade 

beslut i vardagslivets många valsituationer och öka möjligheterna att delta i samhällets 

beslutsprocesser. Elever ska utveckla kunskaper om matematikens användning i vardagen 

och inom olika ämnesområden samt att de ska utveckla sin förmåga att använda matematik 

i olika sammanhang. (Skolverket. 2017, s.6). Elever ska enligt läroplanen få möjlighet att 

utveckla sin förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan 

begreppen.  Förutsättningen för elevers förmåga att kunna göra relevanta val av strategier, 

begrepp och metoder är att elever har utvecklat kunskaper i och tränat på att använda dessa 

i bekanta och obekanta situationer. (Skolverket. 2017, s.6). Enligt det centrala innehållet i 

läroplanen för matematik för årskurs 1–3 ska elever ges möjlighet att utveckla kunskaper 

om taluppfattning och tals användning genom att undersöka naturliga tal och deras egen-

skaper. De ska också få möjlighet att få syn på hur talen kan delas upp och hur de kan 

användas för att ange antal och ordning.   

 

Beskrivning av taluppfattning och vad elever skall erfara framställs i kommentarmateri-

alet. Där framgår att elever ska ha kunskaper om tal, dess betydelse, relationer och storlek, 

vilket anses grundläggande för att kunna utveckla kunskaper i matematik. Progressionen 

beskrivs som att när elever får möta tal och beräkningar av tal i ett succesivt utvidgat 
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talområde fördjupas uppfattning och förståelse av tal och hur olika räknesätt hänger sam-

man (Skolverket, 2017 s. 12,).  Att ha en stabil räkneramsa och inte hoppa över något tal, 

är en av grunderna till taluppfattning (Skolverket, 2017, s. 10). 

 

 Vidare ska elever få kunskap om hur positionssystemet kan användas för att beskriva na-

turliga tal, symboler för tal samt proportionella samband såsom dubbelt och hälften (Skol-

verket, 2011, s.63). Kunskapskraven i åk 3 gör gällande att elever ska ha grundläggande 

kunskaper om naturliga tal och kunna beskriva tals inbördes relation, samt dela upp tal 

(Skolverket, 2011, s.64).    
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4. Metod      

Denna studie är en litteraturstudie som tar sin grund i tidigare forskning och är baserad på 

ämnesdidaktisk litteratur. I följande kapitel redogör vi för tillvägagångssätt, kriterierna för 

inklusion och exklusion samt urvalsprocessen. Avslutningsvis redogörs vår materialana-

lys. 

    

4.1 Informationssökning   

För att finna relevant forskning till vår litteraturstudie har vi använt oss av söktjänsterna 

ERIC, MathEduc och Google Scholar. De här tre användes för att få en bredd i vår sökning 

och det är pålitliga sökmotorer. Vår första sökning gjordes i Educational Resources In-

formation Centre (ERIC) som är en databas med pedagogisk inriktning, vilken innefattar 

internationella och svenska forskningsartiklar. De sökord vi inledde med i ERIC var num-

ber sense development, number sense, early numeracy AND elementary school för att be-

gränsa elevernas åldrar och få fram artiklar som behandlade taluppfattning. Vi fick på 

samtliga dessa sökningar ett högt antal träffar. I första sökningen, number sense develop-

ment, fick vi först 1076 träffar. Vi valde då att begränsa sökområdet ytterligare genom att 

välja peer reviewed, som innebär att artiklarna är vetenskapligt granskade innan publice-

ring, samt academic journals, akademiska tidskrifter. Då fick vi ner antalet till 446.  

Nedan, i figur 1, exemplifieras en sökprocess i söktjänsten ERIC. Värt att notera är att inte 

alla sökningar gick till på exakt detta sätt, utan olika kombinationer av våra sökord använ-

des för att säkra bredd i vårt urval.    

 

 

MathEduc är en söktjänst som behandlar akademiska publikationer inom matematik och 

datavetenskap. Här använde vi oss av samma sökord som användes i ERIC. Också här blev 

resultatet högt. Google Scholar är en internationell söktjänst där man också kan använda 

sig av svenska sökord. Vi valda att söka på begreppet taluppfattning samt tidig taluppfatt-

ning. Här fick vi fram mest artiklar från den populärvetenskapliga tidskriften Nämnaren 

och uppsatser från studenter vid olika universitet och högskolor.  
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På alla tre söktjänster var vissa titlar och framförallt författare återkommande, så författar-

sök gjordes, via Google Scholar, på Judy Sayer, Paul Andrews, samt på Robert Reys. Vid 

dessa författarsökningar fick vi fram två artiklar som vi valde att undersöka närmare. 

4.2 Överblick av sökningsprocessen   

   

   

   

Figur 1: Beskrivning av sökprocessen   

   

Vårt sökområde innefattade mestadels internationell forskning och de forskare vars artiklar 

var återkommande var utländska forskare. Två av publikationerna som valdes ut är av 

svenska forskare och behandlar svensk matematikdidaktik.  

  

4.3 Inklusions- och exklusionskriterier 

När den inledande informationssökningen var gjord började vi läsa abstracten av de artik-

lar som varit återkommande. Några av de artiklarna var samstämmiga med de vi fick fram 

från författarsöken, så de lästes mer noggrant. Vidare analysering skapade olika krav på 

innehåll vilket gjorde att behov av kriterier för inklusion fanns. Vi utgick från våra till-

tänkta frågeställningar;  

• Vad innefattar taluppfattning? 

•  Hur utvecklas taluppfattning hos elever?   
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• Vilka svårigheter kan elever stöta på när de ska skaffa sig taluppfattning? 

 Tyckte vi att artiklarna verkade behandla våra ämnen läste vi dem i sin helhet. En artikel 

som valdes ut i denna process exkluderades efter djupare analys bort då vårt ämne behand-

lades utifrån en irländsk läroplan. Ingen artikel, förutom de vi fann i förfatarsöket, från 

Google Scholar valdes heller ut då de till stor del bestod av uppsatser. 
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Tabell 1: Sökprocessens sökresultat, bokstavsordnat efter titel.   

Författare   År    Titel   Publikationstyp   

McIntosh, A., Reys, B. 

& Reys, R.E   

1992   A proposed framework for examining 

basic number sense.   

Academic journal   

 Jitendra, A. & Sood, 

S.    

2011   An Exploratory Study of a Number Sense 

Program to Develop Kindergarten Stu-

dents’ Number Proficiency   

Academic journal   

 Neuman, D.    2013  Att ändra arbetssätt och kultur inom den 

inledande aritmetikundervisningen  

 Academic journal  

Andrews, P &Sayers, 

J.   

2014   Identifying opportunities for grade one 

children to acquire foundational number 

sense.   

Academic journal   

Kroesbergen, E.H., 

Van de Rijt, B., 

Van Lieshout, 

E.,   Van Loosbroek, 

E.&    

Van Luit, J.   

   

2009   Individual Differences in Early Numer-

acy   

The Role of Executive Functions and Sub-

itizing   

   

Academic journal   

Karlsson, N., Kilborn, 

W. 

 2015 Matematikdidaktik i praktiken Book 

Fergusson, C., Mink, D 

& Witzell, B.     

2012   Number Sense,   

Strategies for Helping Preschool through 

Grade 3 Children Develop Math Skills   

   

Academic Journal   

 Reys, B., Reys, R  1991 Perspektiv på number sense och talupp-

fattning 

Academic journal 

Jordan, N., Glutting, J. 

& Ramineni, C.   

2009 The importance of number sense to math-

ematics achievement in first and third 

grades. 

Academic journal    

Trygg, L. & Roos, H. 2018 Trösklar i matematiklärande Academic journal 
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4.4 Materialanalys   

Sökprocessen genomfördes gemensamt. Efter genomläsning av abstractet tog vi beslut om 

huruvida artikeln var relevant att läsas i sin helhet eller ej. Vi diskuterade artiklarna efter 

vårt tänkta syfte och våra tänkta frågeställningar och sållade efter det. Syftet relaterar till 

vad elever behöver få syn på för att utveckla och stärka sin taluppfattning.  Därefter delades 

utvalda artiklar upp för att få ett djup i läsningen. Vi skrev en kort sammanfattning av våra 

artiklar där vi i punktform listade hur taluppfattning beskrevs samt resultatet av forsk-

ningen och jämförde dem därefter med varandra. Vi såg att likheter fanns men även sådant 

som skiljde sig åt, då främst i vad man ansåg taluppfattning innehöll men också hur man 

ansåg att man bäst skulle gå tillväga för att elever skulle nå god taluppfattning. För att få 

en överblick av innehållet fylldes en tabell i där syftet med artikeln samt relevansen utifrån 

våra forskningsfrågor klargjordes. (se bilaga 1, Översikt över analyserad litteratur) Vidare 

analyserades artiklarna utifrån de frågeställningar vi valt för vår studie och dessa samman-

ställdes för att få en överblick i vårt resultat. En del av artiklarna som behandlas i resultatet 

är relativt gamla forskningsartiklar, men vi valde att ha med dem ändå då innehållet kändes 

relevant och flera av de mer nyutgivna forskarna refererar till dessa.    
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5. Resultat 

I följande kapitel beskrivs den genomförda litteraturstudiens resultat utifrån syfte och frå-

geställningar. 

5.1 Vad elever behöver få syn på för att få en god taluppfattning   

Enligt Andrews och Sayer (2015, s. 262) finns det åtta principer för att identifiera och ut-

veckla god taluppfattning. De benämner dessa FONS, foundational number sense.  Det 

som framkommer i deras forskning är att för god taluppfattning bör elever ha förståelse för 

alla åtta principer. Elever behöver ha talkännedom, alltså känna igen siffror och veta vad 

de heter. De behöver också behärska talraden och kunna räkna uppåt men också nedåt på 

den, så kallad systematisk räkning. En medvetenhet om förhållandet mellan tal och antal 

bör finnas, de bör alltså förstå ett-till-ett principen och kardinaltalets betydelse. Elever ska 

ha förmågan att jämföra antal med begrepp som fler och färre, och kunskap om att ett tal 

kan ha olika representationsformer, exempelvis ½ innebär detsamma som 0,5. Vidare 

finns en förmåga att uppskatta antal, göra enkla aritmetiska beräkningar samt förstå och 

kunna hitta ett talmönster i en tallinje.  

  

Det finns ytterligare forskning som hänvisar till grundläggande principer som är nödvän-

diga för att utveckla god taluppfattning. Bedömmningsstödet i matematik utgår till stor del 

från Gelman och Gallistels fem räkneprinciper (refererad i Karlsson och Kilborn, 2015, s. 

44). Dessa fem räkneprinciper betonar Gelman och Gallistel är en grund för att förstå räk-

nandets idé, som är en stor del i taluppfattning. Det de belyser är delar som ingår i FONS 

(Andrews och Sayer 2015, s. 262), så som ett-till-ett principen, kardinaltalet samt att ele-

ver måste ha kunskap om räkneordens ordning. Gelman och Gallistel (refererad i Karlsson 

och Kilborn, 2015, s.44) anser även att elever måste ha en förståelse för abstraktionsprin-

cipen, vilket inte återfinns i Andrews och Sayers forskning. Abstraktionsprincipen innebär 

att alla objekt i en mängd kan räknas även om de är av olika karaktär, såsom legobitar, 

blommor och pusselbitar. Vidare, menar Gelman och Gallistel (refererad i Karlsson & Kil-

born, 2015, s.44) måste elever få syn på att när en mängd skall räknas kan detta ske utan 

en förbestämd ordning, den irrelevanta ordningens princip. Inte heller det återfinns i 

Andrews och Sawyers FONS (2015, s.262).  
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Gelman och Gallistels forskning (refererad i Karlsson och Kilborn,2015, s.44) beskriver 

också vikten av de fem principerna utifrån ett annat perspektiv. De hänvisar till att elever 

när de lär sig läsa måste ha “knäckt koden” och detsamma gäller när det kommer till att 

lära sig räkna och inneha god taluppfattning. Elever måste få syn på vad som menas med 

antal samt att de behärskar att gå ifrån det konkreta räknandet till det abstrakta vetandet. 

Elever bör också erfara en korrekt koppling mellan tal och objekt som räknas. Genom att 

de behärskar ett-till-ett principen, menar Gelman och Gallistel, (refererad till i Karlsson & 

Kilborn 2015) att de får en fördjupad kunskap om att benämna antal. För att tillämpa ett-

till-ett principen krävs av elever att de behärskar tal i talraden. Om elever räknar antal uti-

från en felaktig talrad, exempelvis ett, två, tre, fyra, sex, kan de tro att fem föremål är 

sex.  Vidare måste de koppla rätt tal med rätt antal objekt. Den sista principen gäller det 

som kallas godtycklig ordning. Det innebär att elever måste förstå att objekten i en mängd 

är lika många hur man än räknar eller placerar dem. Författarna ger exemplet att elever 

måste förstå att om det finns 14 barn i ett rum på en rad, är antalet barn i rummet fortfarande 

14 även om de springer runt och ej längre befinner sig på en rad. 

     

5.2 Hur taluppfattning kan utvecklas och stärkas hos barn och ele-

ver genom undervisning 

Gelman och Gallistel (refererad till i Karlsson & Kilborn 2015) menar att mycket av dessa 

ovannämnda principer finns nedärvda hos elever, men det krävs en stöttande och stärkande 

miljö för att dessa kunskaper skall utvecklas. De menar också att taluppfattning och an-

vändning av tal förekommer inom alla områden i matematik.  McIntosh, Reys och Reys 

(1992) tar det ett steg längre och menar att en god taluppfattning är något som alla männi-

skor har användning av i sina vardagliga liv och den ingår i en personlig utveckling.  Ut-

vecklingen av taluppfattning är något som sker gradvis och tar tid att lära. Barns intellekt 

och kognitiva förmåga utvecklas mycket och fort i tre- till fem års åldern och om pedagoger 

då utvecklar barns taluppfattningsförmåga genom att introducera talramsor och medvetna 

aktiviteter som stimulerar antalsuppfattning kan pedagoger förhindra svårigheter längre 

fram i elevers matematiska utveckling framhåller Kroesbergen, Van Luit, 

Van Lieshout, Loosbroek och Van de Rijt (2009, s. 293).  
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Flertalet studier (Jordan, Glutting & Ramineni, 2009; Sayer & Andrews, 

2014; Jitendra & Sood, 2011; Neuman 2013) pekar på att en tidig kontakt med tal och tals 

innebörd är av stor vikt för hur ett barn kommer att ta emot matematikundervisningen de 

så småningom möter i skolan och skall givetvis uppmuntras och stimuleras. De menar vi-

dare att djupet av elevers förståelse av tal är en tydlig indikation på hur elever kommer att 

utvecklas och följa med i den fortsatta matematikundervisningen både kortsiktigt, men 

också högre upp i åldrarna. De studier som ovannämnda forskare har utfört påvisar att 

elever som börjar skolan med svårigheter i taluppfattning har visats ha matematiksvårig-

heter genom hela grundskolan.     

  

 Gelman och Gallistels forskning om matematikdidaktik liknar elevers matematikutveckl-

ing med modersmålsutveckling (refererad till i Karlsson & Kilborn 2015). De syftar på 

elevers förmåga att på egen hand konstruera grammatik i ett modersmål är likvärdig den 

att tillgodogöra sig matematiska principer, om elever möter dessa i en språkriktig miljö 

och i en kontext som gör det begripligt. Liknelsen med elevers språkliga och matematiska 

utveckling tangeras av Jordan, Glutting och Ramineni (2009) samt av Witzel, Ferguson 

och Mink (2012). Witzel, Ferguson och Minks (2012) forskning påvisar att elevers tidiga 

taluppfattning och samband med dess fortsatta matematiska utveckling är likvärdig förstå-

elsen för fonems innebörd för läs- och skrivutveckling. Jordan, Glutting och Ramineni 

(2009) menar att man inom matematikundervisning skall anamma de principer man har i 

modersmålsundervisningen, nämligen att på ett tidigt stadie testa elevers kunskaper för att 

aktivt stötta upp tillkortakommanden i kunskaper hos elever. Därför, anser de, är det vik-

tigt för pedagoger att på ett så tidigt stadium som möjligt skapa sig en bild av och kartlägga 

elevers tidiga erfarenheter av tal, för att på så sätt avgöra vilka förmågor de har och vilka 

som behöver utvecklas. Även Neuman (2013) pekar på vikten av att tidigt kartlägga ele-

vernas kunskaper i taluppfattning. Neuman beskriver hur pedagoger verksamma i de tidiga 

skolåren bör fokusera på att elever har en bra taluppfattning samt ett bra flyt i sitt räknande. 

Elever bör också uppmärksammas på att undervisningens mål inte enbart är att de skall 

göra saker utan att de skall förstå vad de gör och kunna generalisera denna kunskap till nya 

kunskapsområden.  

  

 För att elever ska uppnå en god taluppfattning innebär det att de har kunskap om tals be-

tydelse, relationer och storlek och om hur tal tolkas och används (Reys & Reys, 1995).  Att 

ha taluppfattning innefattar också förståelse av att tal kan ta sig uttryck i olika 
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representationsformer. Exempelvis kan det innebära att man inser att 30 minuter är ½ 

timme, eller att ½ också kan representeras av 0.5 (McIntosh, et.al 1992).   

5.2.1 Undervisning i taluppfattning   

Reys och Reys (1991) beskriver lärarens ansvar när det kommer till undervisning om tal-

uppfattning. De poängterar vikten av att lärare har en positiv inställning till att skapa me-

ning i det hen gör. Reys och Reys (1991) forskning visar att matematikundervisning kräver 

medvetna ansträngningar att bygga upp samband och förståelse. Lärarens val av aktiviteter 

samt val av arbetssätt och arbetsformer spelar en mycket viktig roll i utvecklingen av ele-

vers taluppfattning menar de. De aktiviteter som gynnar utveckling av elevers taluppfatt-

ning har enligt Reys och Reys (1991) gemensamma utmärkande drag. Genom att aktivt 

uppmuntra elever att tänka på vad de gör och varför, samt att utbyta erfarenheter och tankar 

med andra, utvecklas taluppfattning. Vidare aktiviteter som gynnar taluppfattning är de 

som uppmuntrar till kreativa och undersökande arbetssätt.  Dessa aktiviteter styrker elevers 

förståelse av matematikens regelbundenhet samt förmågan att se samband mellan matema-

tik och verklighet.  

 Neuman (2013) menar att använda fingrarna är barns egna naturliga sätt att ta sig in i 

matematiken. I hennes studie visar det sig att många yngre elever använder strategin att 

dela upp tal inom ett till tio med hjälp av sina fingrar utan att någon visat dem hur man gör 

det. Fingrarna skapar då en struktur, inte helt olik de romerska siffrorna, i de tio bastalen 

som elever kan bygga en antalsuppfattning på. I förlängningen kan elever med rätt under-

visning sluta använda fingrarna konkret, dvs räkna på dem, och föreställa sig dem istället.  

  

Även Trygg och Roos (2018a) anser att för att utveckla en god taluppfattning krävs att 

elever är väl förtrogna med vilken relation tal har med varandra samt att elever kan använda 

sig av denna kunskap för att utföra enkla beräkningar i de fyra räknesätten. Denna teori 

syftar på att elever kan se enkla samband och relationerna mellan talen 1–10. Elever be-

höver få syn på och utveckla en god kunskap om hur olika tal samverkar i uppbyggnaden 

av andra tal, att exempelvis talet 7 kan skapas av 3 och 4, men även av 5 och 2 och 6 och 

1 (Trygg & Roos. 2018a). Kunskapen om hur man delar upp ett tal, framförallt de tio bast-

alen, menar Neuman (2013), i likhet med Trygg och Roos forskning, är den enahanda vik-

tigaste kunskap för senare matematikundervisning elever kan få. En förklaring av att ha 

insikt om bastalen och dess inbördes relationer är att elever har utvecklat sådana 
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föreställningar om talen 1–10 att de direkt kan se kombinationen 6/2/8 som 6 + 2 = 8, 2 

+ 6 = 8, 8 – 6 = 2 eller 8 – 2 = 6. Alltså föreställningar där additionens kommutativa 

egenskap, liksom förståelsen för sambandet mellan addition och subtraktion, direkt fram-

träder för dem på ett självklart sätt (Neuman, 2013). Neuman menar att om elever får upp-

täcka förhållandet i de tio bastalens 25 kombinationer så kan de betydligt enklare ta sig in 

i aritmetikens värld. Om elever har fått syn på att tal kan delas upp, argumenterar Neuman 

(2013), har de lättare att se och förstå de fyra räknesätten och hur de hör ihop, alltså hur 

subtraktion och division är räknesätt som utgår från en helhet där man söker delarna och 

addition och multiplikation är räknesätt där man använder delarna för att söka en helhet.  

   

Elever som har svårigheter med dessa grundläggande färdigheter behöver en mer tydlig 

och strukturerad undervisning. Jitendra och Sood (2011) genomförde en undersökning på 

yngre elever för att se om en noga övertänkt, medveten undervisning skulle förbättra ele-

vernas taluppfattning. En grupp elever fick riktad undervisning och en kontrollgrupp fick 

undervisning utifrån matematikboken. Efter fyra veckor gjordes ett test på taluppfattning-

ens alla områden som återupprepades efter ytterligare tre veckor. Det som enligt forskarna 

ingår i taluppfattning och som testades var sifferkännedom, räkneramsa, subitisering, tall-

linje, fler/färre, räkna upp/ner utifrån angett tal, kunna hur ett tal kan delas upp och enklare 

aritmetiska uppgifter. Eleverna som fått den riktade undervisningen hade betydligt bättre 

resultat på alla punkter. Författarna argumenterar att en riktad undervisning av taluppfatt-

ning gagnar inte bara elever som har risk att få svårigheter, utan alla elever, då alla med-

verkade elever verkar ha lyft sin förmåga i detta test.   

 

 Andra faktorer som kan påverka elevers förmåga att utveckla god taluppfattning är möj-

ligheten att upptäcka samt skapa begreppsmässiga samband mellan de erfarenheter de gör 

i vardagen och i klassrummet och att verbalt få sätta ord på dessa erfarenheter. Det är också 

viktigt att elever får en förståelse för de sambanden. Det kan konstateras att när en sådan 

språklig bro, mellan erfarenhet och verbalt språk, är etablerad finns det en grund för elever 

att använda sig av och förstå skriftliga symboler för att uttrycka relationer mellan 

tal (Trygg & Roos, 2018a).    
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6. Diskussion   

I följande kapitel diskuteras litteraturstudiens informationssökning, materialanalys samt 

resultatet av undersökningarna. Diskussions kapitlet avslutas med en reflektion över fram-

tida forskningsfrågor. 

6.1 Metoddiskussion    

Detta arbete är en litteraturstudie där vi undersökt vad matematiskdidaktiska forskningsar-

tiklar säger om taluppfattning utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Resultatet av 

våra sökningar påverkas av de sökord vi använt oss av samt de söktjänster som fanns att 

tillgå. Mestadels av forskningsartiklarna vi fått fram är av internationell karaktär vilket vi 

tror beror på att våra sökord var övervägande engelska begrepp. Vi funderade kring om 

vårt resultat blivit annorlunda om vi enbart fokuserat på att söka bland svensk forskning 

med enbart svenska begrepp och relaterade till svensk undervisning. Vid litteraturstudiens 

slutskede, anser vi dock att taluppfattning är ett universellt område inom matematik och 

därför är all relaterad forskning inom taluppfattning relevant för vår litteraturstudie.  

  

En annan aspekt att ta hänsyn till är att några av de artiklar vi valt ut, och tycker har rele-

vans för vårt syfte, har varit äldre. Kanske finns nyare forskning vi inte fått fram på grund 

av sökord eller sökmetod som skulle ge oss en annan vinkel på våra frågor. Vi har också 

använt mycket av Skolverkets material vilket skulle kunna borga för att det blivit vinklat. 

Ingen av artiklarna vi läst har ställt sig frågande till vikten av att tidigt arbeta med talupp-

fattning, eller taluppfattningens relevans för fortsatt matematikförståelse. Vi funderar på 

om detta beror på att enighet råder eller för att vi inte hittat de artiklarna. Det vi däremot 

fått fram är att skillnader i vad man anser ingår i taluppfattning finns, samt vilka metoder 

man bör använda för att nå gott resultat.   

  

Vid våra sökningar fick vi ett relativt högt antal träffar på forskning som innehöll våra 

sökord. Hade vi här kunnat söka vidare och begränsa ytterligare? Möjligen, men hade våra 

sökningar specificerats ytterligare, tror vi att resultatet smalnat av avsevärt och vi hade ej 

fått den bredd vår studie har. Så trots dessa tankar kring alternativa sökmetoder tycker vi 

att de artiklar vi fått tag på är relevanta med flertalet internationella artiklar som har stöd 

hos svenska forskare samt stöd i resultaten av svenska elevers matematiska prestationer i 

TIMSS och PISA undersökningarna redovisade ovan.    



19 
 

 

En artikel vi sökte som vi inte fick fram, var Gelman och Gallistels artikel The Childs' 

understanding off number som utkom 1986. Vi har mailat Rochel Gelman genom Rese-

archGate för att be om tillgång men inte fått svar. Många författare av kurslitteratur och 

även i artiklarna, refererade till denna artikel. Vi har därför valt att använda Karlsson och 

Kilborn (2015) som andrahandsreferens då vi ansåg att innehållet var av vikt för vår studie.  

   

6.2 Resultatdiskussion   

6.2.1 Vad elever behöver få syn på för att få en god taluppfattning  

En medveten hållning om vikten av att elever får syn på alla delar i taluppfattning verkar 

forskare vara överens om är betydelsefullt, exempelvis Jitendra och Sood (2011), Sayer 

och Andrews (2014), Neuman (2013), samt att man börjar tidigt, redan i förskolan. Elevers 

taluppfattning utvecklas enligt forskning genom en kombination av Gelman och Gallistels 

fem principer samt en öppen, kommunikativ klassrumsmiljö (Karlsson & Kilborn 2015; 

Doverborg & Pramling, 2007; Ferguson, Mink & Witzell, 2012). Löwing (2017, s.45) me-

nar också att Gelman och Gallistels fem principer utgör den grund elever behöver för att 

förstå och utveckla sin taluppfattning.  

 

Vad alla forskare också verkar eniga om är att en god taluppfattning hos eleverna ger dem 

större chans att följa med i senare undervisning i matematik. Den enigheten har stärkt vår 

ursprungliga tanke att det är viktigt att arbeta med taluppfattning i de tidiga skolåren. Under 

arbetets gång har vi också fått en djupare förståelse för hur många delar som ingår i att ha 

en god taluppfattning, som exempelvis FONS (Andrews och Sayer, 2015) stipulerar, och 

vilket grundligt arbete vi som F-3 lärare måste göra. Misslyckas vi med att låta elever få 

syn på alla delar i taluppfattning kan det komma att märkas först när de ska räkna mer 

avancerad matematik.  Till skillnad mot Andrews och Sayers åtta principer är Gel-

man och Gallistels fem principer mer inriktade på räknandets konst. Vårt bedömningsstöd 

som finns för de yngre eleverna angående deras taluppfattningsförmåga bygger till stor del 

på Gelman och Gallistels fem principer. Missar vi då, genom att utesluta de övriga för-

mågor som benämns i FONS, att kunna bedöma betydande kunskaper i taluppfattning, eller 

finns det andra vägar att komma åt det? 
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 Vidare visar resultaten av forskningen att alla människor använder sig av taluppfattning i 

sina vardagliga liv genom att kunskapen och viljan finns att använda sig av tal i olika situ-

ationer (Karlsson & Kilborn, 2015; McIntosh et.al 1992).   Likt tidigare nämnt, som Gel-

man och Gallistel (refererat till i Karlsson & Kilborn 2015) framhåller, att barns talupp-

fattning utvecklas ungefär som dess modersmål, liknar Fergusson, et al (2012, s.89) tal-

uppfattningens relevans för fortsatt matematikutveckling vid fonologins betydelse för att 

utveckla läsning. Brister förståelsen för eleverna är det svårt att bygga vidare kunskaper i 

båda områdena. Allt detta sammanlagt gör att vi är stärkta i hur viktigt arbetet med talupp-

fattning är för elevers matematikförståelse, vilken stabil grund vi måste lägga för att ele-

verna ska ha något att bygga vidare på.  

 

När vi startade den här studien tänkte vi på taluppfattning som ett begrepp, alltså antingen 

har elever en taluppfattning eller inte. Men desto mer vi läste och förkovrade oss förstod 

vi att det är mer komplext än så. För att ha god taluppfattning krävs förståelse för och 

utvecklandet av många olika delar. Och det är inte säkert att det märks direkt om man 

missar en del, utan det kan komma senare när elever räknar mer avancerad matematik. Det 

är lätt att bli överväldigad av hur framstående forskare är eniga om hur viktig taluppfatt-

ningsförmågan faktiskt är. Ser man till vad de faktiskt anser elever ska få syn på råder 

möjligen en delning, där några (Neuman, 2013; Jitendra och Sood, 2011) förespråkar att 

se tal som delar av helheter, och andra förespråkar FONS (Andrews och Sayer, 2015) prin-

ciperna.  

 

 6.2.2 Hur taluppfattning utvecklas och stärks hos barn och elever genom undervisning  

Del av insikten att det var mycket som ingick i taluppfattning kom bland annat från Andrew 

och Sayers (2015) artikel där det framkom att en god utvecklad taluppfattning är viktig då 

den är en stor del av all matematikundervisning. En svag taluppfattning resulterar i att 

elever får svårigheter inom matematikundervisningen och de har svårt att tillgodose sig 

nya kunskaper och associera erfarenheter av tal till nya sammanhang. Flera av forskarna 

vi läst, exempelvis Jitendra och Sood (2011), Neuman (2013) instämmer med den åsikten 

och menar att får elever möjlighet att utveckla sin taluppfattning genom en riktad under-

visning ökar tilltron till deras matematiska förmåga och de får en ökad tilltro och vågar 

använda sig av matematik i olika situationer. 



21 
 

 

Uppfattningen om vikten av att tidigt utveckla taluppfattningsförmågan återspeglas i det 

centrala innehållet inom matematik i läroplanen (Skolverket, 2011) samt i skolverkets be-

dömningsstöd för matematik i årskurs ett där pedagoger får stöd i att kartlägga elevers 

kunskaper om tals relationer, storlek samt olika representationsformer (Skolverket, 2016a). 

Denna tidiga kartläggning har utarbetats för att synliggöra brister inom området så att åt-

gärdsprogram och stöttning kan sättas in vid behov och förhoppningsvis förhindra att ele-

ver får svårigheter inom matematikundervisningen högre upp i åldrarna. Vad detta innebär 

för pedagoger som arbetar med elever i de tidiga åldrarna är att skyndsamt få en överblick 

av elevers kunskaper så att de inte tappar undervisningsmoment på grund av bristfälliga 

förkunskaper.  För oss som framtida lärare är ansvaret, som tidigare nämnt, stort att se till 

att alla bitarna av taluppfattning finns hos våra elever. Då känns det skönt att veta att be-

dömningsstödet i taluppfattning verkar ha fått med alla delar som vi enligt denna studie ser 

att det innehåller och känna att vi kan använda oss av det för att kontrollera om vår egen 

undervisning håller.  

 

Löwing (2017) beskriver hur vi som lärare har ett stort ansvar för hur våra elever bygger 

upp sin taluppfattning. Hon menar att elever inte bygger upp taluppfattning av sig själva 

utan lärare måste planera in lämpliga moment och strategier i undervisningen som gynnar 

denna utveckling. Dessa tankar om vikten av undervisningens betydelse 

som Löwing (2017) samt Gelman och Gallisel (refererad i Karlsson & Kilborn 2015) be-

skriver delas ej av Neuman (2013). Neuman menar att människan föds med förmågan 

att subitisera och förmågan att dela upp tal på ett naturligt sätt med hjälp av kroppen. Neu-

man anser att lärarens uppgift är att bygga vidare på denna naturligt nedärvda kunskap.   

 6.2.3 Undervisning i taluppfattning 

Vikten av att tillgodose varje elev med chansen att få en god taluppfattning är klar för oss. 

Men hur gör man? Den undervisningsform som är bevisad ha störst framgång är den med 

mycket kommunikation samt användning av laborativt material, framhåller McIn-

tosh (2008, s.20–21). Enskilt, tyst arbete i läromedel ger långt ifrån samma resultat. Andra 

faktorer som kan påverka elevers taluppfattning är huruvida elevgruppen räknar muntligt 

gemensamt. Detta är viktigt i alla åldrar. Uppåt räkning samt nedåt räkning med tal som är 

anpassade efter gruppens nivå bör förekomma ofta. Finns samtidigt möjlighet att skriva 
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ner talföljden efter att ha reciterat högt kan talat och skriftligt språk samarbeta och stödja 

varandra. McIntosh (2008, s.20) trycker på vikten av räknandet och menar att om elever 

genom en väl planerad undervisning får många och tidiga erfarenheter av att använda 

räkneramsa för att ta reda på hur många föremål det finns, får de en utvecklad förståelse 

för relationen mellan räkneramsan, räkneorden och antals begreppet.  

I Sayer och Andrews FONS punkter om vad taluppfattning är, finns inte ”att dela upp tal” 

representerat någonstans. Inte heller i de fem punkter Gelman och Gallistels (Dover-

borg & Pramling, 2007) lyfter fram angående taluppfattning finns vikten av att dela upp 

tal med. Intressant att notera är att Neuman (2013) och Jitendra och Sood (2011) däremot 

anser att detta är det viktigaste vi kan lära våra elever, näst efter räkneramsan, för att de 

ska få den bästa starten in i matematikens värld. Neuman kallar det för de tio bastalens 25 

kombinationer, där man behöver hjälpa elever att få syn på hur exempelvis 2/5/7 hör 

ihop.  Denna kunskap stöttar elever vid addition men framförallt vid subtraktion. Skolver-

kets bedömningsstöd (2018b, s.2) lägger också stor vikt vid detta och menar att tals relat-

ioner till varandra, hur de samverkar och kan delas för att bilda nya kombinationer, är 

viktigt för elever att kunna och förstå. Neuman anser att elever som startar skolan har en 

naturlig och medfödd förmåga att ”se” tal, många tar hjälp av sina fingrar till detta. Hon 

menar att om vi hjälper till i den riktningen kan många svårigheter undvikas. På tidigare 

verksamhetsförlagd utbildning, VFU, arbetade ansvarig lärare med en stark tro på att grun-

den för all matematik låg i att behärska talen 0–20 ”som ett rinnande vatten”. Hon arbetade 

utan att benämna det så, efter Neumans tanke att alla kombinationer bör sitta, fast hon 

gjorde det med talen 11–20 utöver de tio bastalen. Läraren använde sig inte heller av något 

läromedel utan samtalade ofta med hela klassen om olika tal och strategier. Resultaten från 

de två mätningar jag var med och gjorde (Diamant och bedömningsstödet) var att hennes 

elever låg högre än grannklassen som utgick från en mer traditionell undervisning utan 

fokus på tals relationer. Detta samstämmer med resultatet från Jitendra och Soods (2011) 

undersökning om vikten av riktad matematikundervisning inom taluppfattning, samt med 

McIntoch (2008) som menar att tyst, enskilt arbete i matteboken inte ger samma resultat 

som kommunikativ undervisning. 

 

Skolverket (2016) har också tagit fasta på behovet av ett främjande arbetssätt inom talupp-

fattning och bedömningsstödet som utarbetades och togs i bruk 2016 ger tydliga direktiv 

om hur och vad undervisningen skall behandla. Jordan, Glutting och Ramenieni (2009) ar-

gumenterar, likt Neuman (2013) också för att vi ska stötta och följa den naturliga ström 
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som kommer med yngre barn. Genom att stötta och vidareutveckla det de naturligt är in-

tresserade av kan lusten att lära bibehållas. Vikten av lusten att lära står noga framskrivet 

i skolans styrdokument. (Skolverket, 2011, s.7)  

  

När vi har läst alla artiklar och all litteratur till denna studie är vikten av en god taluppfatt-

ning klar för oss. I enighet med Häggblom (2013, s.58) anser vi att taluppfattning inte är 

något en elev har eller inte har, utan något som utvecklas i en lärprocess med stöttning av 

lärarens aktiva beslut om undervisningens innehåll. Dessa tankar om vikten av en välpla-

nerad och genomtänkt undervisning stöds av bland annat Jitendra och Sood (2011), 

McIntoch (2008), Karlsson och Kilborn (2015) samt Löwing (2017).  Det som däremot 

kan vara svårt att besluta om är exakt vad man ska lägga fokus på. Enligt exempelvis Neu-

man är de 25 kombinationerna svaret på det mesta. Medan Andrews och Sayers forskning 

pekar på nio delvis andra punkter som det viktigaste inom taluppfattning. En del av dem 

kan man få genom att kunna de 25 kombinationerna, till exempel sifferkännedom, men att 

se ett mönster i en tallinje kanske kräver annan undervisning än olika sätt att lära sig de 25 

tiobaskombinationerna.   

Så frågan om vad som är viktigt att få med i en tidig undervisning som syftar till att bygga 

elevers taluppfattning torde i slutändan avgöras av oss? En medvetenhet om vad som be-

hövs är i alla fall nödvändig. 
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 7.Framtida forskning 

Framtida forskning inom området kan innefatta en granskning av kurslitteratur som an-

vänds i klassrummen för årskurserna 1 till 3. Är dessa i enlighet med forskningsresultat 

och stöds de av skolverkets bedömningsstöd och läroplaner? Då det ej finns krav på att 

läromedel skrivs av forskare inom det givna området finns det då en risk med det utgivna 

materialet? Vidare vill vi undersöka om bedömningsstödet inom matematik används i en-

lighet med syftet samt om läromedlen stöttas av bedömningsstödet? Studien vill vi bedriva 

genom att intervjua aktiva matematiklärare om deras uppfattning om vikten av god talupp-

fattning samt observera undervisning inom taluppfattning. Vi önskar också medverka vid 

användning av bedömningsstödet för att få en större kunskap om hur det används i prakti-

ken och hur elever svara på detta.   
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Bilaga 1 

Översikt över analyserad litteratur.    

      

   

 Författare  

Titel  

Tidskrift  

Publikations år  

Datainsamling  

Land  

  

Studiens syfte  Resultat  

-Jitendra, A. & Sood, S.    

An Explora-

tory Study of a Number Sense 

Program to Develop Kinder-

garten Students’ Number Pro-

ficiency  

2011  

Riktad undervis-

ning i en grupp, 

traditionell i en 

kontrollgrupp un-

der fyra veckor. 

Test görs i början 

av perioden och i 

slutet.   

USA  

Studerar om man ge-

nom tidiga riktade in-

satser på taluppfatt-

ning kan hjälpa elever 

som anses vara i risk-

zonen för att få svå-

righeter i matematik.   

De gjorde en undersök-

ning om huruvida elever 

som får riktad undervis-

ning i fyra veckor i tal-

uppfattningsområden 

gör bättre ifrån sig på 

test i slutet av perioden. 

Det gjorde de i alla 

utom två områden- 

räkna från given siffra 

och större än/mindre än. 

Där hade båda grup-

perna liknande resultat.   

Fergusson, C., Mink, D 

& Witzell, B.    

Number Sense,   

Strategies for Helping Pre-

school through Grade 3 Child-

ren Develop Math Skills  

  

USA  Ingen studie, populär-

vetenskaplig tidnings-

artikel. Syftet är att 

belysa varför talupp-

fattning är viktig i 

barns tidiga matema-

tikundervisning och 

vad som kan hända 

om det brister.  

  

Belyser vikten av tidiga 

insatser när man märker 

att något brister i en 

elevs taluppfattning. 

Anser att taluppfattning 

är lika grundläggande 

för matematiken som 

fonologin är för läs-

ning.  

Kroesbergen, E.H., Van 

de Rijt, B., Van Lieshout, E.,    

Van Loosbroek, E.&    

Van Luit, J.  

Individual Differences in 

Early Numeracy. The Role of 

Executive Functions and Sub-

itizing  

  Studerar vilka fak-

torer som kan ligga 

bakom matematiksvå-

righeter, brist i förstå-

elsen av taluppfatt-

ning är en.  

  

Påvisar vikten av språk, 

begrepp och taluppfatt-

ning för att elever skall 

utvecklas matematiskt 

och att mycket lite är 

baserat på elevers IQ.  
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Neuman, D.   

Att ändra arbetssätt och kultur 

inom den inledande aritmetik-

undervisningen. 2013  

Sverige  

Intervju med barn 

i olika åldrar.  

Studie om hur barn 

lär sig räkna. Reder ut 

och problematise-

rar/befäster hur barn 

lär sig se matematik 

på ett hållbart sätt 

med hjälp av de 25 

kombinationerna i ti-

obassystemet.  

  

Menar att mycket stor 

framgång i matematik 

kan nås genom att följa 

elevers medfödda för-

mågor, där subitisering 

är en. Anser att tillämp-

ning av de 25 kombinat-

ionerna i tiobassystemet 

är grundläggande för all 

framtida matematik.  

Andrews, P.& Sayers, J.  

 Identifying opportuni-

ties for grade one chil-

dren to acquire founda-

tional number sense: Develop-

ing a framework for cross cul-

tural classroom analyses 

Early Childhood Educa-

tion Journal.  

2015   

  

Akademisk forsk-

nings artikel.  

Översikt av forskning 

om taluppfattningens 

vikt i klassrums-

miljö.  

Problematiserar elevers 

undervisning och 

huruvida undervis-

ningen påverkar elevers 

förmåga att utveckla tal-

uppfattning och hur lä-

rare kan arbeta aktivt för 

att stärka.  

McIntosh, A., Reys, B. J., 

& Reys, R. E.   

A proposed framework for ex-

amining basic number 

sense. For the Learn-

ing of Mathematics  

1992  

  

Akademisk forsk-

nings artikel.  

Undersöker vad tal-

uppfattning är och 

vilka förmågor som 

krävs.  

Belyser områden där 

taluppfattning krävs för 

att förstå mer avancerad 

matematik och beskriver 

vad elever behöver få 

syn på för att utvecklas 

inom matematik.  

Roos, Helena & Trygg, 

Lena.  Trösklar i matematiklä-

randet. Hämtat från https://lar-

portalen.skolverket.se   

14 februari 2019.  

2018  

Universitetsforsk-

nings artikel som 

publicerats på 

skolverket.  

Undersöker elevers 

taluppfattning genom 

begrepp och repre-

sentationer   

Syftar på samband mel-

lan begrepp och tals 

olika representationsfor-

mer och vikten av erfa-

renhet och verbalt språk 

för att utveckla talupp-

fattning  

Karlsson, N., Kilborn, W.  

Matematikdidaktik i prakti-

ken  

2015  

Sverige,   

 Gelman och Ga-

listers artikel   

Undersöker hur man 

arbetar främjande i 

undervisningen för att 

elever ska få chans att 

Refererar till Gelman 

och Galistels principer 

som är nödvändiga för 

att nödvändiga för att 

https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Grundskola/419_matematikdidaktik_specialpedagogik%20%C3%A5k1-3/del_04/Material/Flik/Del_04_MomentA/Artiklar/MA1_1-3_04A_02_trosklar.docx
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Grundskola/419_matematikdidaktik_specialpedagogik%20%C3%A5k1-3/del_04/Material/Flik/Del_04_MomentA/Artiklar/MA1_1-3_04A_02_trosklar.docx
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lära så mycket de 

kan.  

utveckla god taluppfatt-

ning.  

Jordan, N., Glutting, J. 

& Ramineni, C.    

The importance of number 

sense to mathematics achieve-

ment in first and third 

grades.    

2009  

  

USA  Forsknings artikel 

som syftar till vikten 

av number sense i ti-

diga åldrar samt hur 

den stärker framtida 

studier.  

Taluppfattning är 

mycket viktig i tidiga 

åldrar. Betydelsefull för 

framtida studier. Resul-

tat pekar också på lik-

heter mellan matema-

tiska förmågor och ut-

veckling av moders-

mål.   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


