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Vi använder oss av ett positionssystem när vi skriver tal vilket ofta är en oreflekterad kunskap, 

denna kunskap förväntas elever tillägna sig redan i årskurs 1-3. Vi har under vår verksamhetsför-
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litteraturöversikt att undersöka vad befintlig forskning säger om elevers möjligheter och begräns-

ningar i lärandet av positionssystemet. Materialet samlades in genom systematisk litteratursökning i 

flera databaser. Litteraturen som sedan analyserades och kategoriserades bestod av tretton stycken 

forskningsartiklar, en avhandling och en proceeding. Resultatet visade att språket är en viktig fak-

tor i förståelsen av positionssystemet. Utvecklingen av förståelsen för positionssystemet tar lång 
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konkret material. Förståelsen för positionssystemet visade sig även ha ett starkt samband med 

goda färdigheter i addition. 
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1 Inledning  

För många vuxna är användningen av positionssystemet en självklarhet. Dock är dess uppbygg-

nad av en tiobas i många fall en oreflekterad kunskap. Elever behöver tillägna sig hur positionssy-

stemet fungerar för att förstå hur tal är uppbyggda och förhåller sig till varandra. Vi har under vår 

verksamhetsförlagda utbildning sett att en del elever har svårt med siffrornas positioner i tal, ex-

empelvis skriver de talet 13 som 31. Detta har väckt vårt intresse för vad det finns för förutsätt-

ningar för elever att förstå positionssystemet. I positionssystem får siffrorna sitt värde efter sin 

placering, vilket gör systemet abstrakt. Anghileri (2000) hävdar att det är av stor vikt att elever lär 

sig hur vårt talsystem är uppbyggt och hur det används, för att förstå matematikens grundprinci-

per. En litteraturöversikt har därför genomförts för att samla kunskap om de förutsättningar som 

finns för elever att förstå positionssystemet. Litteraturen som granskats, analyserats och samman-

ställts i vår litteraturöversikt är studier om barn och elever i åldrarna fyra till elva år. Denna litte-

raturöversikt ligger till grund för en kommande empirisk studie om positionssystemet. 
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2 Syfte och frågeställning 

Förståelse för positionssystemet är grundläggande och avgörande för att förstå och använda tal. 

Därför vill vi genom en litteraturöversikt undersöka vad forskningen säger om de förutsättningar 

som finns för elever att få förståelse för positionssystemet i de lägre årskurserna. Forskningsfrå-

gan är följande: 

Vilka möjligheter och begränsningar möter eleven i lärandet av positionssystemet enligt befintlig 

forskning?  
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3 Bakgrund 

Detta avsnitt inleds med vad skolans styrdokument skriver angående undervisning i positionssy-

stemet. Avsnittet fortsätter sedan med att beskriva historia, symboler samt språk och matematik-

lärande. Kvantitativ och kvalitativ metod definieras där efter. Slutligen beskrivs de teoretiska per-

spektiv som studierna i denna litteraturöversikt använt sig av.  

3.1 Positionssystemet i styrdokumenten 

I kursplanen för matematik fastslås att positionssystemet ska vara en central del av innehållet i 

undervisningen i årskurs 1-3. Undervisningen ska behandla ”hur positionssystemet kan användas 

för att beskriva naturliga tal” (Skolverket, 2011b, s.63). I kommentarmaterialet förtydligas inne-

börden av detta: 

”För att eleverna ska kunna utveckla förståelse för positionssystemet krävs att de förstår att en 
siffras värde är beroende av vilken plats den har i det skrivna talet. I förlängningen innebär detta 
en insikt om att man kan skriva hur stora och små tal som helst med siffersymboler. Kunskaper 
om tal och talsystems olika uppbyggnad innebär också kunskaper om talet 0 och nollans funktion” 
(Skolverket, 2011a, s.14). 

Förståelse för positionssystemet är en nyckel till den resterande matematiken, därför är 

det av stor vikt att elever får tillägna sig denna kunskap. 

3.2 Historia 

Det talsystem som idag används i stora delar av världen är det hindu-arabiska positionssystemet 

som bygger på talbasen tio. Detta system sträcker sig tillbaka till 400-talet e. Kr. (Ifrah, 2002) men 

det var först på 1500-talet som systemet på allvar började användas i Europa (Grevholm, 2012). 

Grevholm beskriver vidare hur olika talsystem har skapats av olika kulturer genom historien. Kul-

turer har utan påverkan av varandra utvecklat positionssystem, både additiva system och system 

som bygger på en bas. Olika baser har använts i olika kulturer. Mayafolket använde sig av talba-

sen 20 och folkgrupper i Mesopotamien använde sig av talbasen 60. Det hindu-arabiska systemet 

var det första att kombinera positionssystem med talbasen 10 och talet noll. Nollan är avgörande 

som platshållare för att vårt positionssystem ska fungera. Utan nollan skulle inte alla tal vara möj-

liga att skriva, exempelvis är talet 2097 beroende av nollan som visar att hundratalspositionen är 

tom. Med ett positionssystem menas att symbolens position avgör dess värde, exempelvis inom 

talbasen 10 multipliceras varje siffra åt vänster i talet med 10. I talet 3524 har siffran 4 värdet 

4•100, siffran 2 värdet 2•10¹, siffran 5 värdet 5•10² och siffran 3 värdet 3•10³ (Grevholm, 2012).  
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3.3 Symboler 

Vårt talsystem är ett abstrakt symbolsystem uppbyggt av siffrorna 0-9. Siffror är symboler som 

används för att ange olika tal och för att förstå detta behöver elever i första hand förstå symbo-

lers funktion. De elever som förstått hur symboler används och själva utvecklat symboler har lät-

tare att sedan tillägna sig de konventionella siffrorna, 0-9 (Munn, 1998). Elever behöver kunna 

växla mellan att skriva, säga, höra och se siffror. Denna omkodning mellan olika uttrycksformer 

är svår och tar tid att lära sig eftersom avkodningen av siffror skiljer sig mot avkodningen av bok-

stäver. Siffrornas ordning styrs av positionssystemets konventioner vilka skiljer sig från skrift-

språkets konventioner (Butterworth, 1999). 

3.4 Språk och matematiklärande 

De namn som talen har i räkneramsan återspeglar den bas som systemet är uppbyggt på. Vår 

räkneramsa är dock något oregelbunden då talen efter tio och tiotalen har särskilda namn. Istället 

för att benämnas ”tio-ett”, ”tio-två” kallas de elva och tolv. Ytterligare en försvårande faktor i 

räkneramsan är att talens namn och utseende inte överensstämmer. I exempelvis talen tretton och 

femton låter det som att trean och femman ska stå först, vilket kan vara förvirrande för barn i 

den tidiga inlärningen (Butterworth, 1999). Språket är en förutsättning för att kunna utveckla det 

matematiska tänkandet. För att kunna uttrycka sig och resonera om matematik behövs ett varierat 

språk samt kunskap om specifika begrepp. Barns begreppsbildning utmanas genom samtal och 

lek och begreppen får genom leken en mer nyanserad innebörd (Grevholm, 2012). LeFevre et al. 

(2010) påvisar i sin studie att det finns tre kognitiva faktorer som samspelar i barns matematiska 

utveckling: antalsuppfattning, spatial uppmärksamhet och språklig förmåga. Antalsuppfattning 

innebär en förmåga att visuellt uppfatta och jämföra mängder. Spatial uppmärksamhet är rumslig 

uppfattning samt känsla för riktning och struktur. Språklig förmåga innebär att kunna tillägna sig 

räkneorden samt förstå och tillägna sig matematiska resonemang. Butterworth (1999) hävdar att 

alla föds med förmågan att uppfatta mängder. Denna förmåga ligger till grund för ett fortsatt ma-

tematiskt lärande. I ett samhälle där matematiska begrepp och symboler är centrala stimuleras 

förmågan och kan därmed utvecklas. Dock betyder inte denna grundläggande förmåga att upp-

fatta mängder att alla utvecklar samma räknefärdighet.  

3.5 Kvantitativ metod 

Kvantitativ forskningsmetod är en vanlig metod inom matematik och naturvetenskap i den peda-

gogiska forskningen. Forskare som använder sig av en kvantitativ metod är intresserade av mät-

bar data som kan presenteras genom statistik. Dessa forskare är inte intresserade av hur saker är 
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utan är istället intresserade av sambandet mellan faktorerna som undersöks. Ofta utgår forskarna 

från en teori som de sedan verifierar eller falsifierar. Inom kvantitativ forskning är det eftersträ-

vansvärt att resultaten är generaliserbara. Därför är det viktigt med ett representativt urval av re-

spondenter så att resultatet blir detsamma även om studien görs med andra respondenter. Den 

kvantitativa forskningen söker en så objektiv bild som möjligt av verkligheten och forskarna vär-

desätter därför att studierna går att replikera eller upprepa. På detta sätt vill forskarna skydda sig 

från att yttre faktorer påverkat resultatet, exempelvis forskarens egna tolkningar (Bryman, 2011).  

3.6 Kvalitativ metod 

De forskare som använder sig av en kvalitativ metod är intresserade av individers verklighet och 

hur de i ett visst sammanhang uppfattar eller tolkar den. Resultaten av en kvalitativ studie gör inte 

anspråk på att vara generaliserbara utan visar istället på en uppfattning av verkligheten bland 

många. Resultaten presenteras i ord till skillnad från kvantitativa studier där de oftast presenteras i 

siffror. Kvalitativa studier kan använda sig av olika metoder, exempelvis deltagande observation-

er, kvalitativa intervjuer och analys av texter och dokument. En forskare som använder sig av en 

kvalitativ metod utgår inte alltid från en teori utan kan formulera teorin efter den insamlade da-

tan. Kritiken som riktats mot kvalitativ forskning är att den kan vara allt för subjektiv och att den 

bygger på forskarens uppfattning om vad som är betydelsefullt, vilket kan ändras undertiden stu-

dien genomförs. En kvalitativ studie är svår att replikera eftersom forskaren själv har sållat och 

tolkat den insamlade datan (Bryman, 2011).   

3.7 Teoretiska perspektiv 

Här beskrivs tre teorier och en hypotes som ligger till grund för de studier som använts i denna 

litteraturöversikt.  

3.7.1 Konstruktivism  

Enligt Säljö (2010) har synen på hur barn lär sig förändrats över tid. Under 1950- och 1960-talet 

utvecklades kognitivismen. Grunden i denna lärandeteori är att människor processar information 

i hjärnan likt datorer. Processen beskrivs som att hjärnan hämtar in, kodar, bearbetar och lagrar 

information. Minnet är centralt i denna teori där arbetsminnet behandlar informationen för att 

sedan lagra den i olika kategorier i långtidsminnet. På detta sätt kan hjärnan minnas mycket in-

formation. Piagets (1896-1980) individualkonstruktivism är sprungen ur konstruktivismen. Han 

var biolog i grunden och detta påverkade hans syn på barns lärande. Piaget såg barn som ”veten-

skapsmän i miniatyr” som själva utforskade sin omvärld och på detta sätt tillägnade sig ny kun-

skap. Med detta synsätt får läraren en mindre aktiv roll och lärandet blir mer utlämnat till eleverna 
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själva och deras förmåga. Piaget var intresserad av hur barn förstod och förklarade fenomen och 

begrepp. Genom intervjuer fokuserade Piaget på hur barn kom fram till ett svar och inte om de 

kom fram till rätt svar. Piaget såg utvecklingen hos barn som uppdelad i stadier där barnet var 

tvunget att befinna sig på rätt utvecklingsnivå för att kunna tillägna sig en viss sorts kunskap. 

Därmed kom synen att barn inte var tillräckligt mogna för att ta till sig vissa kunskaper och såle-

des blev lärandet barnets ansvar. Barnet ansågs inte kunna tänka abstrakt fullt ut förrän i tolvårs-

åldern när hon uppnått det högsta stadiet som är de formella operationernas stadium. Piagets teorier 

har påverkat och påverkar än idag synen på barns lärande (Säljö, 2010). 

3.7.2 Halfords teori 

Halfords teori (Halford, 1993) om utvecklingen av mentala modeller beskriver hur människan 

kognitivt strukturerar upp och förstår begrepp samt att detta sker i fyra stadier. För varje stadie 

höjs abstraktionsgraden. Det första stadiet är element mapping och innebär att individen kan koppla 

ett begrepp till en sak eller händelse. Det andra stadiet är relational mapping, i detta stadie kan indi-

viden se hur två begrepp förhåller sig till varandra. Det tredje stadiet är system mapping och innebär 

att individen har utvecklat de kognitiva strukturer som krävs för att se relationerna mellan tre be-

grepp parallellt. Det fjärde och sista stadiet är multiple system mapping och innebär att individen kan 

koppla samman fyra olika begrepp och ser hur de inbördes förhåller sig till varandra.   

3.7.3 Sociokulturell teori 

Den sociokulturella teorin utvecklades av Lev Vygotskij (1986-1934) som var rysk pedagog och 

filosof. Vygotskijs teori utgår från att människan använder sig av redskap, både materiella och 

mentala när hon förstår sin omvärld. När en människa lär sig använda dessa redskap kan hon 

tillägna sig ny kunskap. Användandet av redskap kallar Vygotskij mediering. Språket är ett viktigt 

mentalt redskap för vårt tänkande och lärande tillsammans med materiella redskap. Symboler, 

tecken och teckensystem som människan använder när hon tänker och kommunicerar är språk-

liga redskap. Vygotskij hävdade att allt som omger människan: språk, kultur och materiella ting 

samspelar och utvecklar människan till den hon är. Det är således tillsammans med andra som 

människan utvecklas och bygger upp sin kunskap om världen. Människan utvecklas genom att 

utmanas i sin proximala utvecklingszon, vilken är den zon som ligger precis över den redan eröv-

rade kunskapen. Detta kan ske med hjälp av en kompetent kamrat som utmanar och stödjer den 

lärande i fråga. Den kompetenta kamraten kan vara både en lärare, förälder eller jämnårig vän. 

Stöttning av en kompetent kamrat innebär att den lärande till en början får mycket stöd. Stött-

ningen avtar sedan i takt med att den lärande har tillägnat sig kunskapen (Säljö, 2010).  
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3.7.4 Lingvistiska relativitetshypotesen 

Under 1800-talet började filosofer fundera kring språkets påverkan på människors världsbild. 

Edward Sapir var antropolog och lingvist och tillsammans med studenten Benjamin Lee Whorf 

anammade de idén och bedrev forskning på området. De kom därför att bli hypotesens stora fö-

respråkare och på grund av detta kallas hypotesen ibland Whof-Sapir-hypotesen eller Whorf-

hypotesen. Den lingvistiska relativitetshypotesen bygger på idén om att de kognitiva processerna 

och tankarna påverkas av det språk som individen talar. Samma ord fast på olika språk har inte 

exakt samma betydelse vilket gör att människor uppfattar ord med viss nyansskillnad. Detta på-

verkar hur människan uppfattar sin omvärld och definierar den. Hypotesen brukar delas in i två 

varianter, en stark och en svag. Enligt den svaga versionen har språket bara en viss inverkan på 

tanken till skillnad från den starka versionen där språket bestämmer tanken helt. Personer som 

stödjer den lingvistiska relativitetshypotesen idag tillhör den svaga varianten. Kritiken som riktats 

mot hypotesen är att det inte finns tillfredställande forskning på området som bekräftar hypote-

sen (Swoyer, 2003). 
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4 Metod 

Detta kapitel beskriver hur informationssökningen samt analysen av litteraturen har gått till för 

att besvara syftet. 

4.1 Litteratursökning 

Vid första sökningen till denna litteraturöversikt söktes vetenskapliga texter fram med hjälp av 

sökordet place value. Till en början användes Jönköpings högskolebiblioteks sökmotor Primo och 

databasen ERIC (Educational Resources Information Center). Alla sökningar gjordes med tillva-

let peer reviewed för att höja kvaliteten på sökresultaten. I den fortsatta systematiska litteratursök-

ningen användes förutom databaserna Primo och ERIC även SwePub, forskul.se, PsycINFO och 

MathEduc. De sökord som gav flest gynnsamma träffar var: place-value, “place value”, mathematics 

“place value”, childrens understanding “place value”, base-ten samt “number concepts” AND “place value”. 

Swepub samt forskul.se gav inga relevanta träffar. Svenska sökord användes också, exempelvis: 

talsystem, positionssystem och talförståelse men utan framgång. För att hitta givande sökord användes 

thesaurus i databaserna ERIC och PsycINFO. De ord som rekommenderades var ”number con-

cepts” och ”number systems” vilka användes i de senare sökningarna. För att få hjälp med att hitta 

forskare på området söktes uppsatser i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) fram. Genom 

denna kedjesökning hittades flera betydelsefulla forskare vars namn sedan kunde användas i en 

vidare sökning. Den litteratur som fokuserade på decimaler, handlade om elever som inte till-

hörde åldersgruppen 4-11 år, var tyska eller franska eller hade ett specialpedagogiskt perspektiv 

valdes bort. Sökningarna hade i detta läge resulterat i 48 artiklar, 3 proceedings och 1 doktorsav-

handling, för en första granskning. För att skaffa överblick över de funna studierna lästes enbart 

sammanfattningarna. Ingen hänsyn togs till om studierna var kvantitativa eller kvalitativa utan alla 

som var relevanta för syftet inkluderades. Efter läsningen av sammanfattningarna kvarstod 28 

artiklar, 2 proceedings och 1 doktorsavhandling. Litteraturen sågs över för att se om den var ve-

tenskaplig, 8 stycken var populärvetenskapliga och rensades därmed ut. Den återstående litteratu-

ren stämde överens med syftet och fick därmed genomgå en kvalitetsgranskning utifrån protokoll 

för basala kvalitetskriterier (se bilaga 2). Kraven för inkludering efter genomläsning av litteraturen 

var att den uppfyllde merparten av kriterierna som fanns med på protokollet. Efter denna 

granskning återstod 19 artiklar, 1 proceeding och 1 doktorsavhandling som uppfyllde kraven för 

att analyseras. Sedan sorterades 6 artiklar bort som behandlade positionssystemet i kombination 

med tre- och fyrsiffriga tal samt algoritmer. 15 studier kvarstod, 2 var kvalitativa och 13 var kvan-

titativa. 
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4.2 Dataanalys 

En kvalitativ innehållsanalys användes vid analysen av den insamlade datan. I en kvalitativ inne-

hållsanalys används inga förutbestämda teman utan de skapas utifrån materialets innehåll. Om-

skapandet av teman pågår under hela analysen vilket innebär att nya teman kan skapas och gamla 

revideras under hela arbetets gång (Bryman, 2011). Dataanalysen inleddes med att de insamlade 

artiklarna skrevs ut i pappersform och genomlästes noggrant. Under läsningen markerades viktiga 

delar i texten med olika färgpennor och ett första sökande efter möjliga teman gjordes. För att få 

en överblick över materialet skrevs sammanfattningar som innehöll rubrikerna: syfte, teori, me-

tod, analys och resultat. Sammanfattningarna användes sedan i det fortsatta sökandet efter teman. 

De teman som slutligen användes var: språkets betydelse, när och hur elever får förståelse för 

positionssystemet, positionssystemet i aritmetik, konkret material i undervisningen och tiogrup-

peringar. Inom dessa teman kartlades sedan likheter och skillnader mellan artiklarnas olika resul-

tat. Efter ett bifynd skapades sedan ytterligare ett tema: pojkar och flickors förutsättningar. Te-

mana användes sedan som rubriker i resultatet.  
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5 Resultat 

Här följer resultatet över den analyserade litteraturen. Teorierna som legat till grund för de studier 

som finns med i denna litteraturöversikt är: konstruktivism, Halfords teori, sociokulturell teori 

och lingvistiska relativitetshypotesen. Alla studier hade inte någon utskriven teori och därför har 

en egen tolkning gjorts i de fall vi kunnat urskilja drag av en teori utifrån studiernas bakgrund, 

syfte och metod.  

5.1 Språkets betydelse 

Miura och Okamotos (1989) studie undersöker om språket har betydelse för det matematiska 

tänkandet, vilket vi tolkar som att de prövar den lingvistiska relativitetshypotesen. Miura och 

Okamoto undersökte språkets betydelse för de matematiska framgångarna och för förståelsen för 

positionssystemet. Studien undersökte skillnaden mellan japanska och amerikanska 6-åringars 

mentala representationer av tal och om dessa påverkades av språkens olika uppbyggnad. De 48 

eleverna (24 amerikanska och 24 japanska) fick individuellt göra tester där de med hjälp av tiobas-

material fick representera ett tvåsiffrigt tal som intervjuaren angav. Eleverna fick även peka ut 

tiotals- och entalssiffran i ett tal som visades. I studien användes kvantitativ metod. De asiatiska 

språken japanska och koreanska som härstammar från den antika kinesiskan, har namn för tal 

som bygger på tio som bas. Dessa räkneramsor är till skillnad från den svenska räkneramsan re-

gelbundna. En direkt översättning av räkneordet elva på till exempel japanska är ”tio-ett” och 

tolv är ”tio-två” osv. Även tiotalen följer denna logiska struktur till skillnad från svenskan, exem-

pelvis sägs 43 fyra-tio-tre. Tack vare den logiskt uppbyggda räkneramsan kan asiatiska barn lära 

sig att räkna långt i tidig ålder. De asiatiska språkens talade räkneord motsvarar helt de skrivna 

talen till skillnad från svenskan där exempelvis 13 sägs med trean först. Miura och Okamotos 

studie visar att de japanska eleverna har en större förståelse för tiotal och ental samt positionssy-

stemet än vad de amerikanska eleverna har. Vidare visar de japanska eleverna en större flexibilitet 

i representationer av tal. Exempelvis kan de japanska eleverna representera talet 43 både som fyra 

tiotal och tre ental, 43 ental samt två tiotal och 23 ental. Slutsatsen som Miura och Okamoto 

(1989) kommer fram till är att den mentala representationen av tal påverkas av språkets uppbygg-

nad och har effekt på elevernas matematiska prestationer. De japanska eleverna har lättare att 

förstå positionssystemet eftersom deras språk överensstämmer med positionssystemets uppbygg-

nad.  

Senare utvidgades Miura och Okamotos studie med att innefatta även 24 svenska elever, 24 

franska elever och 24 koreanska elever (Miura, Okamoto, Kim, Steere, & Fayol, 1993). Det 



 

11 

 

franska språket har likt svenskan och engelskan inte en regelbunden uppbyggnad av orden i 

räkneramsan. I denna studie gjordes testerna på samma sätt som i Miura och Okamotos (1989) 

studie. Således användes även en kvantitativ metod. Det fanns en tydlig skillnad mellan de asia-

tiska eleverna och de övriga elevernas förståelse för positionssystemet och hur de mentalt repre-

senterade tal. Miura et al. (1993) studie förstärker Miura och Okamotos (1989) resultat om att 

språkets uppbyggnad kring tal påverkar mentala representationer och därmed underlättar eller 

försvårar för elever att förstå positionssystemet. 

Saxton och Towse (1998) replikerade studierna (Miura och Okamoto, 1989; Miura et al. 1993) 

som visar att språkets uppbyggnad påverkar elevers kognitiva representationer av tal. Saxton och 

Towse (1998) undersökte om språket verkligen är en grundläggande faktor för kognitiva repre-

sentationer av tal och därmed förståelsen för positionssystemet. Till skillnad från Miura och 

Okamoto (1989) och Miura et al. (1993) ifrågasätter Saxton och Towse den lingvistiska relativi-

tetshypotesen och dess fäste inom forskningsfältet. De ifrågasätter också de tester som användes 

i de tidigare studierna och menar att de inte gav en rättvis bild av språkets påverkan. Det var to-

talt 93 engelskspråkiga och 50 japanskspråkiga elever i åldrarna 6-7 år som deltog i den kvantita-

tiva studien. Eleverna testades individuellt av en intervjuare. Intervjuaren visade eleverna två lå-

dor med kuber, en med orange kuber som representerade ental och en med gröna kuber som re-

presenterade tiotal. Intervjuaren visade sedan eleverna ekvivalensen mellan tio orange entalskuber 

och en grön tiotalskub. Hälften av eleverna fick nu två exempel visade för sig med kuberna där 

båda talen var ensiffriga. Den andra halvan av eleverna fick två exempel visade för sig bestående 

av ett ensiffrigt tal och ett tvåsiffrigt tal. Eleverna i båda grupperna ombads sedan att läsa ett två-

siffrigt tal och därefter representera talet med kuberna. I andra delen av testet fick eleverna säga 

vad kuberna som intervjuaren hade lagt fram representerade för tal. Svaren från de båda del-

testerna klassades in i tre kategorier: representationer med tiotalskuber och max nio entalskuber 

(kanonisk representation), representationer med tiotalskuber och fler än nio entalskuber (icke-

kanonisk representation) och representationer med enbart entalskuber. Resultatet av studien vi-

sade att den halvan av eleverna som fick se exemplen med tvåsiffriga tal i testerna gjorde kano-

niska representationer i större utsträckning än de övriga eleverna. Skillnaden mellan de engelsk-

språkiga eleverna och de japanskspråkiga eleverna jämnades ut i denna grupp. I den grupp som 

fick se exemplen med bara ensiffriga tal var skillnaden mellan de engelskspråkiga eleverna och de 

japanskspråkiga eleverna fortfarande stor. Saxton och Towse (1998) drar slutsatsen att språkliga 

faktorer är relativt oviktiga och genom rätt undervisning kan dessa skillnader överbryggas.  
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Alsawaies (2004) studie syftade till att undersöka språkets påverkan på elevers kognitiva represen-

tationer av tal. Han undersökte därför genom en kvantitativ metod den lingvistiska relativitetshy-

potesen bland 90 arabisktalande elever i 6-7 års ålder i Förenade Arabemiraten. Eleverna inter-

vjuades enskilt och i ett första steg introducerade intervjuaren ett tiobas-material och förklarade 

sambandet mellan tio entalskuber och en tiostav. Eleverna delades in i tre olika grupper med 30 

elever i varje, vilka fick olika instruktioner inför uppgiften i intervjun. Intervjuaren visade den 

första gruppen av elever hur tal kan representeras med tiobas-material med enbart ensiffriga tal 

som exempel. Den andra gruppen fick enbart se exempel med tvåsiffriga tal. Eleverna ombads 

sedan läsa fem tvåsiffriga tal högt som visades på ett kort och sedan representera dessa med tio-

bas-materialet. Den sista gruppen med elever fick inte se något konkret exempel utan introduce-

rades istället ett nytt sätt att säga tal på enligt asiatiska språks struktur av en leksakskanin. Lek-

sakskaninen benämnde exempelvis talet 21 som 1 och två 10:or (arabiska läses från höger till 

vänster). Eleven ombads sedan att säga talet som visades på ett kort enligt leksakskaninens sätt att 

säga tal och därefter representera talet med tiobas-materialet. Elevernas representationer klassifi-

cerades in i kategorierna: kanonisk representation, icke-kanonisk representation och representat-

ioner med enbart entalskuber. Resultatet av Alsawaies studie visar att de elever som fått lära sig 

att säga tal på det nya sättet gjorde i mycket större utsträckning kanoniska representationer än de 

andra grupperna, hela 78,6 procent. I gruppen som fått exempel med enbart ensiffriga tal var den 

motsvarande siffran 12 procent medan i gruppen som fick se exempel med tvåsiffriga tal var siff-

ran 51,2 procent. Slutsatsen som Alsawaie drar är att språket är en viktig del i elevers representat-

ioner av tal och styrker därmed den lingvistiska relativitetshypotesen. Likt Miura och Okamoto 

(1989) och Miura et al. (1993) ser Alsawei (2004) språket som en viktig förklaring till de fram-

gångar som observerats hos asiatiska elever i förståelsen för positionssystemet. Alsawei menar 

dock att det inte enbart är språket som påverkar elevers representationer av tal utan såg i sin stu-

die att även instruktionens utformning är av betydelse. En god instruktion kan således reducera 

den språkliga påverkan. Alsawei menar att lärare med fördel kan lära ut alternativa räkneord innan 

de börjar använda de traditionella räkneorden eller parallellt med de traditionella eftersom att 

dessa hjälper eleverna att förstå tiobasen i talsystemet. 

Browning (2009) undersökte om undervisning med alternativa räkneord (en-tio-en, en-tio-två) 

kunde underlätta förståelsen för positionssystemet för engelsk- och spanskspråkiga elever i USA. 

Browning utgår ifrån att språket influerar den kognitiva representationen av tal likt den lingvist-

iska relativitetshypotesen. Studien gjordes med en kvantitativ metod. Vid projektets början fick de 

115 eleverna i åldrarna 4-5 år göra ett test där de fick räkna så långt de kunde, läsa tvåsiffriga tal, 
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modellera tvåsiffriga tal med hjälp av sugrör och sugrör i tiobuntar och i ett tvåsiffrigt tal identifi-

era tiotals- och entalssiffran. Samma test gjordes sedan efter den 8-månaders långa undervis-

ningsperioden. Resultatet av denna studie visar att eleverna blev säkrare på räkneordens ordning i 

räkneramsan och kunde räkna med färre fel än de som hade undervisats med de traditionella räk-

neorden. Eleverna kunde även i större utsträckning läsa tvåsiffriga tal med färre felsägningar än 

de andra eleverna. De elever som undervisades med alternativa räkneord visade sig även kunna 

identifiera tiotalssiffran och entalssiffran i tal bättre än kontrollgruppen, vilket tyder på en bättre 

förståelse för positionssystemet.  

Även i Fuson, Smith och Lo Ciceros (1997) studie, som har en konstruktivistisk syn på lärande 

och en sociokulturell syn på undervisning, undervisade lärarna spansk- och engelskspråkiga elever 

i USA med alternativa räkneord, där räkneorden följde samma struktur som de asiatiska språken, 

med tio som bas. Även här kunde en ökad förståelse för positionssystemet ses bland eleverna. De 

alternativa räkneorden var lättare för eleverna att lära sig än de traditionella räkneorden, vilket 

gjorde att alla kunde hänga med i undervisningen. Trots att både de traditionella räkneorden och 

de alternativa räkneorden användes parallellt i undervisningen, tycktes ingen förvirring ske bland 

eleverna. 

Boulton-Lewis (1993) undersökte genom kvantitativ metod relationen mellan hur långt elever kan 

räkna och deras förståelse för positionssystemet. I studien utgick Boulton-Lewis från Halfords 

teori om hur människan kognitivt strukturerar upp och förstår begrepp. De 55 australienska ele-

verna i åldrarna 6-8 år intervjuades för att undersöka hur långt de kunde räkna och hur de förkla-

rade att räkneramsan är uppbyggd. För att testa elevernas förståelse för positionssystemet fick 

varje elev läsa tal och representera dem med konkret material. Materialet gömdes sedan och ele-

ven fick nu berätta hur många ental och tiotal det var i talet samt varför talet skrivs som det gör. 

Intervjuerna spelades in på video och transkriberades sedan. Därefter kodades och analyserades 

materialet. Studien pekar på ett samband mellan förståelse av positionssystemet och hur långt 

elever kan räkna. Utan förståelse för systematiken i räkneramsan, och indirekt för positionssy-

stemet, måste varje räkneord läras in var för sig. Det visade sig att eleverna lärde sig räkneramsan 

före de kunde förklara den. Detta menar Boulton-Lewis kan bero på en ökad språklig förmåga 

hos eleven eller på att eleven kan fokusera på räkneramsans struktur istället för att generera den. 

Betydelsen av att kunna ramsräkna lyfts fram av Thomas (1998) som visar i sin avhandling att 

elevers förmåga att ramsräkna är en grundläggande färdighet för att kunna utveckla förståelse för 

positionssystemet. 
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Pixner, Moeller, Hermanova, Nuerk och Kaufmann (2011) genomförde en kvantitativ studie med 

340 stycken elever i 5 till 6-årsåldern som talade tyska, italienska och tjeckiska. Pixner et al. utgår 

från den lingvistiska releativitetshypotesen och undersökte om språket påverkade hur eleverna 

uppfattade skrivna tal. Den tyska räkneramsan är inte transparent, det vill säga att den inte över-

ensstämmer med hur talen skrivs, entalssiffran sägs före tiotalssiffran. Den italienska räkne-

ramsan är i motsats till den tyska transparent, vilket innebär att siffrorna sägs i den ordning de 

skrivs. Den tjeckiska räkneramsan är en blandning av de båda systemen. För att undersöka hur de 

olika språkliga systemen påverkar elevernas processande av tal och uppfattning av positionssy-

stemet, fick eleverna jämföra 80 tal-par och avgöra vilket av talen som var störst. Tal-paren visa-

des på en datorskärm och elevernas responstid registrerades. Responstiden tillsammans med an-

talet korrekta svar sammanställdes. De tysktalande eleverna tog längst tid på sig och visade även 

en högre fel-frekvens i jämförandet av inkompatibla tal-par. Inkompatibla tal-par är två tal där 

entals- och tiotalssiffrorna jämförs sinsemellan, och där antingen entalssiffran eller tiotalssiffran 

är större än i det andra talet (t ex 37 och 62).  Motsatsen till detta är kompatibla tal-par där både 

entals- och tiotalssiffran i det ena talet är större eller mindre än i det andra talet (t ex 32 och 57).   

De italienska eleverna visade bäst resultat, trots att de var ett år yngre än de andra eleverna i 

undersökningen. Detta resultat tyder på att språket även påverkar den icke-verbala bearbetningen 

av tal och därmed förståelsen för positionssystemet.  

5.2 När och hur elever får förståelse för positionssystemet 

Ross (1986) undersökte genom kvantitativ metod elevers förståelse för positionssystemet samt 

del och helhetsrelationer i tal. Individuella intervjuer gjordes med 60 amerikanska elever i åldrarna 

7-10 år. Under intervjuerna fick eleverna genomföra 18 olika uppgifter. Sex av uppgifterna tes-

tade elevernas förståelse för positionssystemet. Sex av uppgifterna testade färdigheter som ligger 

till grund för att förstå positionssystemet. De sista sex uppgifterna testade elevers förståelse för 

del- och helhetsrelationer inom tal. Studien visar att elever måste ha uppnått en viss kognitiv nivå 

för att fullständigt förstå positionssystemet. Viktiga faktorer för att förstå hur positionssystemet 

fungerar är talförståelse, förståelse för del-helhetsrelationer och kunskap om hur talen skrivs, av-

läses och sägs. Ross utgår från en konstruktivistisk syn på lärande och resultatet av studien visar i 

linje med detta att utvecklingen av förmågan att förstå positionssystemet sker i stadier. I det 

första steget kan eleven tolka tvåsiffriga tal som helheter men förstår samtidigt inte vad de en-

skilda siffrorna representerar. Steg två innebär att eleven känner till att den ena siffran i ett två-

siffrigt tal är tiotalssiffran och att den andra är entalssiffran men har ingen djupare förståelse för 

vad detta innebär. I steg tre får eleven djupare förståelse för att siffrorna representerar två olika 
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värden men hon eller han har fortfarande inte någon förståelse för att tiotalssiffran symboliserar 

grupperingar av tio. Steg fyra innebär att eleven förstått att siffran till vänster i talet symboliserar 

grupper av tio och att siffran till höger symboliserar antalet ental men denna kunskap är fortfa-

rande trevande. I det sista steget kan eleven se ett tal både som en helhet och i delar och kan för-

stå sambandet mellan dem. En full förståelse för positionssystemet kan inte uppnås förrän eleven 

är i det sista stadiet.  

McGuire och Kinzie (2013) påvisar däremot genom sin kvalitativa studie att en begynnande för-

ståelse för positionssystemet kan börja tidigt (4-5 år) med rätt stöttning från läraren. Stöttningen i 

undersökningen bestod av ledande frågor som hjälpte eleverna att fokusera på de kritiska 

aspekterna av positionssystemet. Lärarna stöttade också eleverna genom att koppla konkret 

material till en- och tvåsiffriga tal och tränade eleverna i att börja räkna mitt i räkneramsan. Ef-

tersom McGuire och Kinzie utgår från att lärande sker genom stöttning av en kompetent kamrat, 

är en tänkbar tolkning att de har en sociokulturell syn på lärande. Studien som genomfördes i 

USA innefattade 32 elever i åldern 4-5 år. De två lärarna i studien valdes ut på grund av att de 

ansågs vara mycket kompetenta inom området. Interaktionen mellan lärare och elever i undervis-

ningen filmades och transkriberades. Materialet analyserades och sammanställdes efter kategorier. 

Trots att eleverna i denna studie inte hade ett tillräckligt utvecklat språk för att förklara positions-

systemet, kunde en viss förståelse iakttas när eleverna aktivt deltog i de olika aktiviteterna. Tho-

mas (1998) visar att en förståelse för positionssystemet är något som utvecklas över lång tid, mel-

lan förskolan till mellanstadiets senare del.  För att förstå positionssystemet måste eleven se den 

multiplikativa strukturen i systemet, vilket gör att utvecklingen av förståelsen tar lång tid. 

5.3 Pojkar och flickors förutsättningar 

Ross (1986) studie visade på ett tydligt samband mellan förståelse för positionssystemet och kön, 

då pojkarna i studien utklassade flickorna i alla sex del-tester. Miura et al. (1993) hävdar däremot i 

sin studie att förståelse för positionssystemet inte har något samband med kön. Studien som 

gjordes i fem olika länder, visade inte på någon skillnad mellan könen i något av del-testerna eller 

länderna.   

5.4 Positionssystemet och aritmetik  

Moeller, Pixner, Zuber, Kaufmann och Nuerk (2011) undersökte genom en kvantitativ studie 

förståelsen för positionssystemet och färdigheter i aritmetik bland 94 elever i Österrike. Testerna 

genomfördes i slutet av första klass när eleverna var 6-7 år och i slutet av tredje klass när eleverna 

var 8-9 år. De utgick från resonemanget att förståelse för positionssystemet hänger samman med 
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senare färdigheter i aritmetik. Det första testet i årskurs 1 bestod av diktamen, 64 stycken en-, 

två- och tresiffriga tal lästes för eleverna varpå de ombads skriva talen. Det andra testet i årskurs 

1 var jämförelse mellan två tal, talen visades samtidigt på en datorskärm och eleven fick avgöra 

vilket av talen som var störst. Testet bestod av både kompatibla tal-par och inkompatibla tal-par. 

I årskurs 3 fick eleverna sedan genomföra ett uppföljningstest med additionsuppgifter på dator. 

Testet bestod av 48 uppgifter med tvåsiffriga tal där hälften av uppgifterna innehöll tiotalsöver-

gångar. Till varje uppgift presenterades två lösningar, en korrekt och en inkorrekt. Eleven om-

bads att välja den lösning som hon eller han ansåg vara rätt. Testet varade under 10-15 minuter. 

Datan analyserades och sammanställdes efter elevernas felfrekvens i testerna. Ett samband obser-

verades mellan hög felfrekvens i jämförelsen mellan inkompatibla tal-par i årskurs 1 och hög fel-

frekvens i additionsuppgifterna med tiotalsövergångar i årskurs 3. Ett annat samband kunde ob-

serveras mellan hög felfrekvens i diktamenuppgiften i årskurs 1 och hög felfrekvens i additions-

uppgifterna utan tiotalsövergångar. Moellers et al. (2011) studie påvisar att förståelse för posit-

ionssystemet i årskurs 1 är en indikator på hur elevens aritmetiska färdigheter ser ut i årskurs 3, 

framför allt i addition. Studien visar även på en koppling mellan elevers förståelse för positionssy-

stemet i årskurs 1 och deras betyg i matematik i årskurs 3. Vidare menar Moeller et al. att det där-

för är av stor vikt att eleverna får undervisning om positionssystemet tidigt för att klara av aritme-

tiken. 

Ho och Cheng (1997) undersökte genom kvantitativ metod om extraundervisning om positions-

systemet kunde ge positiv effekt på de 6-åriga kinesiska elevernas prestationer i addition och sub-

traktion. Om språket har den påverkan på elevernas förståelse för positionssystemet och därmed 

deras färdigheter i aritmetik, som tidigare studier visat (Miura et al., 1993), borde god förståelse 

för positionssystemet leda till goda färdigheter i aritmetik. Detta resonemang var grunden till stu-

dien. De 45 eleverna i studien delades in i tre grupper: en testgrupp med lågpresterande elever, en 

kontrollgrupp med lågpresterande elever och en kontrollgrupp med högpresterande elever. Innan 

extraundervisningen började fick alla grupper göra ett förtest som bestod av additionsuppgifter, 

subtraktionsuppgifter och uppgifter som testade elevernas förståelse för positionssystemet. Sedan 

fick testgruppen vid totalt fem tillfällen utspridda under fem veckors tid extraundervisning i po-

sitionssystemet. Undervisningen syftade till att koppla samman fysiska, muntliga och skrivna re-

presentationer av positionssystemet. De två kontrollgrupperna undervisades under denna period 

som vanligt. Efter undervisningsperioden gjordes ett eftertest som var identiskt med förtestet. 

Resultaten av för- och eftertesterna visade att testgruppen presterade signifikant bättre i addition 

efter undervisningsperioden. Både Moeller et al. (2011) och Ho och Cheng (1997) visar således på 
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ett tydligt samband mellan ökad förståelse för positionssystemet och ökad färdighet i addition. 

Testgruppen visade nu samma resultat som de högpresterande eleverna, den lågpresterande kon-

trollgruppen visade inget förbättrat resultat. Däremot kunde en viss förbättring märkas hos den 

högpresterande kontrollgruppen. Detta tros höra samman med att dessa elever hade nytta av sin 

tidigare förståelse för positionssystemet och därför kunde tillägna sig den vanliga undervisningen 

bättre än den lågpresterande kontrollgruppen. Något samband mellan förbättrad förmåga i subtr-

aktion och undervisning i positionssystemet kunde inte ses. Detta resultat styrks av Boulton-

Lewis och Halfords (1992) studie där knappt hälften av de elever som hade god förståelse av po-

sitionssystemet kunde använda sig av denna kunskap i subtraktionsuppgifter.  

Fuson et al. (1997) visar genom sin studie hur förstaårselever får en ökad förståelse för positions-

systemet genom att rita tal som mängder uppdelade i tiogrupperingar och ental. Eleverna lärde sig 

att använda detta sätt i additions- och subtraktionsuppgifter vilket stärkte förståelsen för tiogrup-

peringar i tal. Studien som var kvantitativ innefattade 37 elever i 6-årsåldern och syftade till att 

undersöka om undervisning som stöttade utvecklingen av ett tiobaserat tänkande kunde hjälpa 

eleverna till förståelse av subtraktion och addition. Undervisningen pågick i sex månader och un-

der denna tid samlades data in genom intervjuer, tester och klassrumsobservationer. Studien av-

slutades med en enskild intervju med tester från tidigare publicerade studier. Resultatet av tester-

na visade att de elever som deltagit i undervisningen presterade bättre än de elever som gick i års-

kurs 2 och 3 på samma skola som hade fått traditionell textboksbaserad undervisning. Fusons et 

al. studie visar på ett omvänt förhållande mellan förståelse av positionssystemet och färdigheter i 

addition än vad Moeller et al. (2011) och Ho och Cheng (1997) gör. Moeller et al. och Ho och 

Chengs studier visar på att en god förståelse för positionssystemet bidrar till goda färdigheter i 

addition medan Fuson et al. (1997) påvisar att ökade kunskaper i addition har en positiv effekt på 

förståelsen för positionssystemet. När eleverna ritade tal som mängder uppdelade i tiogruppe-

ringar och ental kunde en ökad förståelse av positionssystemet observeras.  

5.5 Konkret material i undervisningen 

Boulton-Lewis och Halford (1992) menar att utvecklingen av abstrakt tänkande och förmågan att 

strukturera begrepp sker i stadier enligt Halfords teori. Med denna teori som grund gjordes en 

kvalitativ studie bland australienska elever mellan 5-8 år för att undersöka användandet av kon-

kret material och hur det påverkar elevers förståelse av positionssystemet. Eleverna filmades un-

der en för- och efterintervju där de ombads att representera ett tvåsiffrigt tal med valfritt konkret 

material, berätta vad siffrorna står för i talet och sedan svara på varför talet skrivs som det gör. 
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Intervjuerna transkriberades och sammanställdes i kategorier. Boulton-Lewis och Halford beskri-

ver i sin studie att en vanlig uppfattning bland lärare är att elever bör möta många olika material 

och uttrycksformer för att underlätta deras förståelse av positionssystemet. Resultatet av studien 

visar dock på motsatsen, elever gynnas av att använda färre material och uttrycksformer i lärandet 

av positionssystemet. För att det konkreta materialet ska fungera som ett stöd måste det vara väl 

förankrat hos eleverna, vilket kräver att materialet används regelbundet. Till en början kan till-

gången till många olika konkreta material vara en motivationsfaktor för eleven men sedan bör 

eleven välja ett material för att kunna fokusera på materialets representation av positionssystemet, 

istället för materialet i sig. Boulton-Lewis och Halford hävdar att belastningen blir för stor för 

eleven när hon eller han ska förstå positionssystemet i kombination med användningen av många 

nya konkreta material. Konkret material gagnar bara eleverna om de tydligt kan se samband mel-

lan strukturen på materialet och strukturen i positionssystemet. Det är först på Halfords tredje 

stadie system mapping som Boulton-Lewis och Halford (1992) menar att eleven kan få förståelse för 

positionssystemet. Om eleven inte uppnått denna nivå och dessutom ska lära sig förstå nya kon-

kreta material blir belastningen för stor och eleven får då svårt att tillägna sig positionssystemet.  

Varelas och Becker (1997) framhåller att elever kan använda ett konkret material i övningar med 

positionssystemet, utan att kunna överföra denna kunskap till det skrivna positionssystemet. De 

undersökte därför i en kvantitativ studie om deras nyskapade material kunde överbrygga detta 

glapp. Varelas och Becker utgick från att svårigheter som elever har med positionssystemet inte 

enbart är en brist i förståelse av tio-grupperingar, utan även beror på elevers svårigheter med att 

tolka och förstå symboler. Därmed utför de sin studie med en semiotisk aspekt. Materialet som 

Varelas och Becker skapade blev ett redskap för eleverna att förstå positionssystemet. Det skap-

ade materialet bestod av små runda plastbrickor med tal på båda sidor. Framsidan av brickan var 

röd och representerade ”face value” och baksidan var gul och där stod siffrans ”complete value”. 

Face value innebär det värde som siffran representerar utan att hänsyn tas till dess position, till 

exempel att tvåan i talet 23 tolkas som två enheter istället för tjugo enheter. Complete value inne-

bär att tvåan i talet 23 tolkas som tjugo enheter, således det egentliga värdet. Varelas och Becker 

utvecklade detta material för att eleverna skulle se sambandet mellan face value och complete va-

lue och det faktum att en siffra kan representera flera olika värden. 144 amerikanska elever i åld-

rarna 7-9 år fick två individuella undervisningstillfällen på 20-30 minuter. Eleverna delades in i tre 

grupper där alla grupper undervisades på samma sätt fast med olika material. Testgruppen under-

visades med Varelas och Beckers material FVCV (facevalue och complete value), en av kontroll-

grupperna undervisades med material som såg likadant ut som FVCV men saknade complete va-
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lue på baksidan och den andra kontrollgruppen undervisades med tiobasmaterial. De tal som an-

vändes i testerna var alla tvåsiffriga. Innan undervisningstillfällena fick eleverna göra ett förtest 

och i slutet av de båda undervisningstillfällena fick eleverna göra eftertest. För- och eftertesten 

bestod i ett skriftligt aritmetisk test och ett praktiskt test med bönor som testade elevers förstå-

else för positionssystemet. En mängd bönor i en hög visades för eleven tillsammans med en lapp 

där antalet bönor i högen var skrivet. Eleven ombads sedan att lägga rätt antal av dessa bönor i 

en kopp som motsvarade tiotalssiffran och sedan att lägga bönorna som motsvarade entalssiffran 

i en kopp till höger om den första koppen. Resultatet av testerna visar att FVCV-materialet 

hjälpte eleverna att förstå skillnaden mellan face value och complete value bättre än de två andra 

materialen som testades. Förståelse för både face value och complete value är en avgörande 

aspekt för att förstå strukturen i skrivna tal.  Med hjälp av detta material minskade glappet mellan 

konkret material och det skrivna positionssystemet. Resultatet av studien visar även att det inte 

fanns något samband mellan framgång i aritmetiktestet och framgång i böntestet vilket tyder på 

att elever kan lösa aritmetiska uppgifter utan att nödvändigtvis ha förståelse för positionssyste-

met.  

5.6 Tiogrupperingar 

Fusons et al. (1997) studie ger stöd för att undervisning om tio-grupperingar är ett effektivt ar-

betssätt för att öka förståelsen för positionssystemet. Under ett års tid inriktades undervisningen 

på olika aktiviteter där eleverna fick bilda tio-grupperingar och koppla dessa grupperingar till 

skrivna tal och räkneord. Denna undervisning om tio-grupperingar resulterade i att eleverna vi-

sade stor framgång i förståelse av positionssystemet.  

Däremot hävdar Thomas (1998) i sin studie att elever kan förstå och arbeta med tio-grupperingar, 

men ändå inte koppla denna kunskap till tiobasen i positionssystemet. Thomas studie syftade till 

att se om elevers strategier för att räkna och gruppera mängder hänger samman med deras förstå-

else för tiobasen i talsystemet. Avhandlingen genomfördes med en kvantitativ metod och ett kon-

struktivistiskt perspektiv i Australien med 132 elever i åldrarna 5-11 år. Eleverna fick göra uppgif-

ter under en intervju som syftade till att undersöka hur eleverna räknade, grupperade och om-

grupperade mängder samt uppfattade positionssystemet. Intervjuaren var intresserad av hur ele-

verna kom fram till sina svar och uppmanade dem till att tänka högt. Eleverna hade under inter-

vjun tillgång till konkret material som ett stöd. Intervjuerna spelades in på band och elevernas 

svar kodades och sorterades sedan in i förutbestämda kategorier. Resultatet av studien visar att 

eleverna kunde använda algoritmer på ett fungerande sätt utan förståelse för hur siffrornas värde 
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relaterade till varandra. Resultatet visar även att de flesta av eleverna hade en additiv syn på talsy-

stemet, exempelvis att talet 46 består av 40 + 6. Merparten av eleverna saknar en multiplikativ syn 

på talsystemet långt upp i mellanstadiet, vilket innebär att talet 46 förstås som 4 • 10 + 6 • 1. För 

att eleverna helt ska förstå vårt positionssystem med tiobas behöver de utveckla en multiplikativ 

syn.  
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6 Diskussion 

Diskussionskapitlet har rubrikerna metoddiskussion och resultatdiskussion. I metoddiskussionen 

diskuteras: metoden, hur urvalet av litteratur gick till samt hur analysarbetet genomfördes. I resul-

tatdiskussionen diskuteras: resultatet och dess kunskapsbidrag till läraryrket, studiernas validitet, 

resultatet kopplat till vår verksamhetsförlagda utbildning samt idéer till framtida forskning.   

6.1 Metoddiskussion 

Efter en inledande sökning av litteratur visade det sig att vårt ämnesområde inte var beforskat i så 

stor utsträckning. Detta skapade en oro hos oss över att inte hitta tillräckligt med artiklar som 

berörde positionssystemet, vilket resulterade i att vi till en början tog allt vi hittade. När vi ge-

nomförde sökningarna hade vi inte mycket bakgrundskunskap inom ämnet, vilket påverkade 

vilka artiklar vi valde ut. Om vi hade haft den kunskapen vi har nu är det möjligt att andra sök-

ningar och andra urval gjorts. Vi skulle exempelvis kunnat använda oss av sökorden: ”number 

concepts”, ”number systems” och ”linguistic relativity” i större utsträckning. Samtidigt anser vi 

att vår avsaknad av bakgrundskunskap gjorde att vi hade en öppen inställning till de sökresultat vi 

fick fram och granskade dessa utan förutfattade meningar. Det är möjligt att sökarbetet på 

svenska sökord kunde gjorts i större utsträckning men efter ett flertal resultatlösa sökningar åter-

gick vi till de engelska sökorden. Vi skulle även kunnat använda oss av mer kedjesökning på de 

forskare vi redan hittat artiklar av, när vi märkte att dessa forskare var erfarna inom området. Ar-

tiklar vi hittade i våra sökningar som verkade relevanta utifrån sammanfattningen men som be-

hövde beställas från andra bibliotek valdes bort på grund av den begränsade tiden som avsatts för 

detta examensarbete. Detta kan eventuellt ha påverkat vårt resultat. Vi anser ändå att de studier vi 

valt att använda oss av ger en rättvis bild av ämnesområdet eftersom att studierna är från flera 

delar av världen och skrivna av forskare som återkommit i flera sökningar och refererats till ett 

flertal gånger i andra studier. Vi tyckte att analysarbetet gick bra men om något i vårt sätt att ana-

lysera ska ifrågasättas, bör aspekten med vad vi valde ut ur studiernas resultat belysas. Några av 

studierna hade omfattande resultat vilket gjorde att vi var tvungna att välja bort vissa delar. Där-

med kan en viss kritik riktas mot att studiernas resultat inte alltid återgavs i sin helhet. Vi anser 

ändå att vi har gett en rättvis bild av studierna eftersom att vi återgett de resultat som författaren 

lyft fram som betydelsefullt.  

6.2 Resultatdiskussion 

Den här litteraturöversikten syftade till att undersöka vilka möjligheter och begränsningar som 

eleven möter i lärandet av positionssystemet. Det visade sig att inom detta forskningsområde var 
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språkets inverkan på förståelsen av positionssystemet, den aspekt som många forskare valt att 

belysa (Alsawaie, 2004; Browning, 2009; Miura & Okamoto, 1989; Miura et al., 1993; Pixner et al., 

2011; Saxton & Towse, 1998). Därför fick denna aspekt störst utrymme även i vårt resultat. Frå-

gan är om språket är den mest kritiska faktorn i förståelsen av positionssystemet eller om denna 

fråga har fått en oförtjänt stor plats på forskningsfältet. I resultatdelen lyftes språkets uppbyggnad 

fram som en viktig förklaring till de matematiska framgångarna hos asiatiska elever (Alsawaie, 

2004; Miura & Okamoto, 1989; Miura et al., 1993). Vi anser dock att kulturella skillnader och 

undervisningens utformning inte går att frånse som viktiga faktorer för framgångarna.  

För elever vars språks räkneramsa inte bygger på ett tydligt tiobas-system visade det sig att alter-

nativa räkneord kunde vara ett möjligt redskap i undervisningen om positionssystemet (Brow-

ning, 2009; Fuson et al., 1997). Dock har ingen studie gjorts med alternativa räkneord i Sverige 

och därför kan vi inte säga med full säkerhet att det är ett fungerande sätt för svensktalande ele-

ver. En viktig lärdom av detta för lärare är att den svenska räkneramsan inte bygger på tiobas-

systemet fullt ut och därför kan försvåra svensktalande elevers förståelse för positionssystemet.  

Studierna visade inget entydigt resultat vid vilken ålder elever har förmåga att förstå positionssy-

stemet. En begynnande förståelse kunde redan ses i 4-5 års ålder enligt McGuire & Kinzie (2013). 

Thomas (1998) resultat visade att en förståelse utvecklas under lång tid, från förskolan till senare 

delen av mellanstadiet. Dock är det många elever i 10-11 års ålder som fortfarande saknar en mul-

tiplikativ syn på positionssystemet. Utifrån detta är vår slutsats att det är viktigt att undervisning i 

positionssystemet påbörjas tidigt och att arbetet får fortsätta under lång tid, då systemet är ab-

strakt och tar lång tid för eleverna att förstå. Många lärare tror att elever har förstått positionssy-

stemet när de kan räkna långt, använda sig av tiobasmaterial, arbeta med tiogrupperingar och ut-

föra algoritmer men så är inte alltid fallet (Boulton-Lewis, 1993; Thomas, 1998; Varelas & Becker, 

1997). Vissa elever kan utföra allt detta men ändå sakna förståelse för positionssystemet vilket är 

viktigt att inse som lärare. Enligt det centrala innehållet i matematik för årskurs 1-3 ska undervis-

ningen behandla ”hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal” (Skolverket, 

2011b, s.63). I årskurs 4-6 ska eleverna sedan möta ”positionssystemet för tal i decimalform” 

(Skolverket, 2011b, s.64). Kursplanen i matematik säger därmed underförstått att i trean bör ele-

verna fått förståelse för positionssystemet för att kunna gå vidare till decimaltal i årskurs 4-6. Men 

om utvecklingen av förståelsen av positionssystemet tar lång tid som Thomas (1998) hävdar, an-

ser vi att fokus behöver ligga på de naturliga talen även i årskurs 4-6.  
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Ross (1986) beskriver hur förståelsen av positionssystemet utvecklas genom fem stadier. Vi ställer 

oss dock kritiska till att stadierna alltid följer samma ordning eftersom vi anser att varje 

barns/elevs utveckling är unik och inte är möjlig att helt förutbestämma. Vi anser ändå att stadi-

erna kan fylla en viss funktion då de kan hjälpa lärare att se de många delar eleverna måste förstå 

innan de nått en full förståelse. 

Flera studier har belyst kopplingen mellan förståelse för positionssystemet och senare färdigheter 

i addition (Moeller et al., 2011; Ho & Cheng, 1997). Det betyder att förståelse för positionssyste-

met är av stor vikt och borde få mer uppmärksamhet i den svenska skolan än vad vi har upplevt 

att den fått på våra verksamhetsförlagda utbildningar. Vi tycker det är konstigt att det inte åter-

finns någon svensk forskning på ämnet då förståelse för positionssystemet bevisligen är av stor 

vikt för elevers framgångar i matematik. Ho och Cheng (1997) visar i sin studie att elever med 

svårigheter i matematik gynnas av extraundervisning i positionssystemet och tack vare detta även 

kan förbättra sina färdigheter i addition. Därför menar vi att elever med svårigheter i matematik 

borde få direkt undervisning i positionssystemet som ett komplement till undervisning i räk-

nestrategier för att förbättra sina färdigheter i addition. Vi har under verksamhetsförlagda utbild-

ningen sett att elever fått extra insatt undervisning i räknestrategier men aldrig sett någon extra 

insatt undervisning för att öka förståelsen för positionssystemet. Moeller et al. (2011) visar att det 

finns ett samband mellan elevers förståelse för positionssystemet i årskurs 1 och deras matema-

tikfärdigheter i årskurs 3. Även detta styrker vikten av att tidigt hjälpa de elever som inte förstått 

positionssystemet då det påverkar deras framtida prestationer.  

Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning sett att konkret material är ett förekommande 

verktyg i undervisningen av positionssystemet. Konkret material används ofta som stöd till de 

elever som behöver extra hjälp för att göra det abstrakta mer konkret. Däremot hävdar Varelas 

och Becker (1997) i sin studie att hoppet mellan det konkreta och abstrakta ofta är för stort. Såle-

des är det inte självklart att det konkreta materialet hjälper eleven till bättre förståelse i den ut-

sträckning många lärare verkar tro. Problemet ligger i att det inte finns några skrivna tal på det 

konkreta materialet vilket gör att sambandet mellan skrivna tal och konkreta representationer av 

tal förblir otydligt.  

Beroende på de teorier som använts i studierna, framträder olika aspekter av lärandet av posit-

ionssystemet. De studier som utgått från konstruktivistisk teori eller Halfords teori (Boulton-

Lewis & Halford, 1992; Boulton-Lewis, 1993; Ross, 1986; Thomas, 1998) har varit mer intresse-

rade av elevers kognitiva förutsättningar att förstå positionssystemet än möjligheterna för lärare 
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att stötta elever att förstå de kritiska aspekterna. Studierna som utgått från sociokulturell teori har 

istället riktat in sig på undervisning och hur läraren kan hjälpa elever att förstå positionssystemet 

(Fuson et al., 1997; McGuire & Kinzie, 2013). Den utgångspunkt som flest studier haft i vårt re-

sultat är den lingvistiska relativitetshypotesen (Alsawaie, 2004; Browning, 2009; Miura & Oka-

moto, 1989; Miura et al., 1993; Pixner et al., 2011; Saxton & Towse, 1998). Med denna utgångs-

punkt fokuserar studierna på språkets påverkan på människors kognitiva representationer av tal 

och hur det i sin tur påverkar förståelsen för positionssystemet. Några av studierna är även intres-

serade av om fördelaktiga språkliga strukturer kan fungera som en stöttning i lärandet av posit-

ionssystemet.  

Många av de studier vi har använt i denna litteraturöversikt innehåller samma slags tester, flera 

forskare har använt sig av Ross (1986) tester. Ett förekommande test är böntestet (se s.16) som 

ska pröva elevers förståelse för positionssystemet. När eleverna exempelvis skulle representera 

talet 26 i böntestet, tolkades två lagda bönor i tiotals-koppen som att de inte hade förstått posit-

ionssystemet. För att svaret skulle klassas som rätt krävdes 20 lagda bönor. Vi menar att testet är 

missvisande då det likaväl kan tolkas som att antalet bönor som läggs i tiotals-koppen automatiskt 

representerar en tio-grupp. Därmed visar inte detta test om eleverna har förståelse för positions-

systemet, vi ifrågasätter därför testets validitet. I Saxton och Towses (1998) studie undersöktes 

elevers representationer av tal genom att olika exempel visades innan eleverna fick utföra uppgif-

ten själva. De kom fram till att intervjuarens exempel är av betydelse och därmed kan undervis-

ning överbrygga språkliga skillnader. Vi menar dock att det svar eleven gav efter de olika visade 

exemplen, istället kan betyda att eleven härmade intervjuarens exempel och inte sa så mycket om 

elevens egentliga sätt att representera tal. I många av studierna har individuella intervjuer genom-

förts och instruktionerna som intervjuaren gett inför uppgifterna anser vi kan ha förvillat eller 

påverkat eleverna i deras svar. Det finns även en risk att eleverna i intervjuerna kan ha svarat på 

ett visst sätt för att göra intervjuaren nöjd. Därmed bör resultaten tolkas med detta i åtanke.  

6.3 Rekommendationer på framtida forskning 

I arbetet med denna litteraturöversikt har vi sett att positionssystemet inte är ett beforskat om-

råde i Sverige. Vi efterlyser därför liknande studier gjorda med elever i Sverige, för att se om vår 

läroplan, didaktik, språk och kultur har en annan inverkan på resultaten. 

Avslutningsvis vill vi understryka att förståelse för positionssystemet är av stor vikt för elevens 

fortsatta matematikutveckling. Vi hoppas därför att med denna litteraturöversikt kunna bidra till 
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en ökad kunskap om de möjligheter och begränsningar eleven möter i lärandet av positionssy-

stemet. 
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8 Bilaga 1 

Högskolan för lärande kommunikation 

Examensarbete I, Grundlärare F-3 

Översikt över analyserad litteratur 

Författare 

Titel 

Tidsskrift 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Syfte Design 

Urval 

Datainsamling 

 

 

Resultat 

Alsawaie, Othman, N. 

Language influence on 

children’s cognitive 

number representa-

tion. 

School Science and math-

ematics. 

(2004) 

Förenade Arabemiran-

ten. 

MathEduc 

Syftet är att undersöka 

språkets påverkan på hur 

elever representerar tal. 

90 arabisktakande 

elever deltog i stu-

dien, 6-7 år. Enskilda 

intervjuer. Kvantitativ 

metod. 

Språket påverkar elevers 

representationer av tal men 

även instruktioner som gavs 

till eleven hade betydelse. 

Boulton-Lewis, Gillian 

M.  

 

An analysis of the re-

lation between se-

quence counting and 

knowledge of place 

value in the early years 

Syftet är att undersöka 

relationen mellan färdig-

het i att kunna räkna och 

förståelse för positions-

systemet. 

55 australienska ele-

ver i åldrarna 6-8 år. 

Utgår från Halford 

teori. Eleverna inter-

vjuades två gånger 

individuellt. Intervju-

erna spelades in på 

Ett samband kunde ses mel-

lan hur långt eleverna kunde 

räkna och deras förståelse 

för positionssystemet. För-

mågan att förklara räkne-

ramsans struktur utvecklades 

efter förmågan att generera 



 

2 

 

of school.  

 

Mathematics Education 

Research Journal 

 

(1993)  

 

Australien 

 

MathEduc  

video och transkribe-

rades. Kvantitativ 

metod användes. 

den. 

Boulton-Lewis, Gillian 

M., & Halford, Grae-

me.  

 

The processing loads 

of young children’s 

and teachers’ repre-

sentations of place 

value and implications 

for teaching.  

 

Mathematics Education 

Research Journal 

 

(1992) 

 

Australien 

 

ERIC  

Syftet med studien var 

att jämföra hur mycket 

bearbetnings-belastning 

olika konkreta material 

och strategier som ele-

verna och lärarna an-

vänder kräver som ska 

representera positionssy-

stemet. 

28 elever i åldrarna 5-

8 år i Australien. 

Dessa elever hade 

valts ut som ett repre-

sentativt urval. Inter-

vjuer gjordes med alla 

elever före och efter 

undervisningssekven-

serna. Intervjuerna 

videofilmades och 

transkriberades och 

sedan analyserades. 

Kvalitativ metod an-

vändes. 

För att inte bearbetnings-

belastningen ska bli för hög 

måste eleven vara bekant 

med det konkreta materialet 

för att han/hon istället ska 

kunna fokusera på positions-

systemets uppbyggnad. 

Browning, Sandra  

 

Language and number 

values: the influence 

of the explicitness of 

number names on 

children’s understand-

Syftet med studien var 

att undersöka om alter-

nativa räkneord som 

stödjer tiobas-systemet 

kan hjälpa eleverna att 

förstå positionssystemet 

bättre. 

115 amerikanskaele-

ver i åldrarna 4-5 år, 

både engelsk- och 

spansktalande elever. 

Eleverna delades in i 

2 grupper, 1 kontroll-

grupp och en test-

Ingen skillnad observerades 

mellan hur långt de två 

grupperna kunde räkna efter 

studiens slut men antalet fel 

minskade i testgruppen till 

skillnad från kontrollgrup-

pen som låg kvar på samma 



 

3 

 

ing of place value.  

 

I Ludwig Paditz (Red.) 

et al., International 

conference Models in 

Developing Mathe-

matics Education.  

 

(2009) 

 

USA 

 

ERIC 

grupp. Undervisning-

en med de alternativa 

räkneorden pågick i 

testgruppen under 8 

månader. Före och 

efter gjordes inter-

vjuer som innehöll 4 

uppgifter. Data sam-

lades även in av lärar-

na när de observerade 

vissa lektioner. Kvan-

titativ metod använ-

des. 

nivå. Testgruppen kunde 

också i större utsträckning 

namnge flersiffriga tal rätt 

och använda det konkreta 

materialet kanoniskt. Större 

förståelse för positionssy-

stemet kunde observeras hos 

eleverna i testgruppen. 

Fuson, Karen, C., 

Smith, Steven, T.,  

Lo Cicero,  

Ana Maria  

 

Supporting Latino 

first graders’ ten-

structured thinking in 

urban classrooms.  

 

Journal for Research in 

Mathematics Education,  

 

(1997) 

 

USA 

 

ERIC 

Studien syftar till att un-

dersöka om undervis-

ning med inriktning mot 

10-baserat tänkande i 

matematiken kunde 

hjälpa eleverna till bättre 

förståelse för positions-

systemet och addition 

och subtraktion. 

2 amerikanska klasser, 

en med 17 spanskta-

lande elever och en 

med 20 engelskta-

lande elever. Eleverna 

var 6 år. Data samla-

des in under ett års 

tid från intervjuer, 

prov, observationer i 

klassrummet, läxor 

och andra uppgifter. I 

slutet av året intervju-

ades alla elever där de 

fick göra uppgifter. 

Resultatet presentera-

des kvantitativt.  

Eleverna som ingått i stu-

dien visade större förståelse 

för positionssystemet och 

blev bättre på additions och 

subtraktionsuppgifter. Ele-

verna i studien presterade 

efter undervisningen likvär-

digt med asiatiska elever i 

samma ålder. Undervisning-

en med alternativa räkneord 

gav resultat och eleverna 

hade lättare att använda sig 

av dessa ord och verkade 

inte heller blanda ihop dessa 

ord med de traditionella räk-

neorden.  

Ho, Connie, Suk-Han, 

& Cheng, Fanny, Sim-

Fong.  

Training in place-value 

Studien syftar till att un-

dersöka kopplingen mel-

lan förståelse för posit-

ionssystemet och kun-

skaper i addition och 

45 kinesiska elever i 

åldern 6 år. Eleverna 

delades in i tre grup-

per en högpreste-

rande och två lågpre-

Kopplingar syntes mellan 

god förståelse för positions-

systemet och färdigheter i 

addition. Den lågpresterande 

testgruppen presterade efter 
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concepts improves 

children’s addition 

skills. Contemporary 

Educational Psychology. 

(1997) 

Kina 

MathEduc 

subtraktion. Hjälper 

undervisning om posit-

ionssystemet elever som 

har svårt för aritmetik? 

sterande varav en av 

de lågpresterande fick 

extra undervisning i 

positionssystemet vid 

5 tillfällen. För och 

efter-tester gjordes. 

Kvantitativ metod 

användes. 

undervisningen på samma 

nivå som de högpresterande 

eleverna. 

McGuire, Patrick, 

Kinzie, Mable, B.  

 

Analyses of place val-

ue instruction and 

development in pre-

kindergarten mathe-

matics.  

 

Early Childhood Educa-

tion Journal  

 

(2013) 

 

USA 

 

PsycINFO 

Studien syftar till att un-

dersöka elevernas be-

gynnande förståelse för 

positionssystemet i för-

skolan efter undervis-

ning om ämnet. 

32 elever i åldrarna 4-

5 år i USA i 2 klasser. 

Klassrumsobservat-

ioner gjordes och spe-

lades in på video. 2 

kvalificerade lärare 

valdes ut att under-

visa grupperna med 

konkret material. Ef-

teråt studerades lärar- 

och elev interaktionen 

på filmen. Kvalitativ 

metod användes. 

Eleverna visade en begyn-

nande förståelse för posit-

ionssystemet men hade svårt 

för grupperingar. Eleverna 

använde sig av lite talat 

språk. 

Miura, T. Irene, & 

Okamoto, Yukari  

Comparisons of U.S. 

and Japanese first 

graders’ cognitive rep-

resentation of number 

and understanding of 

place value.  

Journal of Educational 

Psychology 

Studien syftar till att un-

dersöka om olika språks 

uppbyggnad påverkar 

förståelsen för positions-

systemet.  

24 elever från USA 

och 24 elever från 

Japan som var 6 år. 

Eleverna fick genom-

föra två tester under 

en intervju. Kvantita-

tiv metod användes. 

De japanska eleverna an-

vände sig i större utsträck-

ning av kanoniska represen-

tationer av tal än de ameri-

kanska. De japanska elever-

na kunde i större utsträck-

ning göra flera olika repre-

sentationer av tal än vad de 

amerikanska eleverna kunde. 

Författarna tolkar detta re-

sultat som en effekt av de 



 

5 

 

(1989) 

USA 

ERIC 

två olika språkens uppbygg-

nad kring räkneramsan. God 

förståelse för positionssy-

stemet kunde i båda länder-

na kopplas till goda prestat-

ioner generellt i matematik. 

Miura, T. Irene, Oka-

moto, Yukari, Kim, C. 

Chungsoon, Steere, 

Marcia, & Fayol, 

Michel  

First graders’ cognitive 

representation of 

number and under-

standing of place val-

ue: cross-national 

comparisons – France, 

Japan, Korea, Sweden 

and the United States.  

Journal of Educational 

Psychology. 

(1993) 

Frankrike, Sverige, 

USA 

ERIC 

Syfte, se ovan. Tillägg: 

franska, svenska och 

koreanska elever. 

24 elever från varje 

land, 6-7 år. Tester 

likt ovan. Kvantitativ 

metod. 

Föregående resultat styrktes 

av denna studie. De asiatiska 

länderna presterade bättre än 

de övriga. 

Moeller, Korbinian, 

Pixner, Silvia, Zuber, 

Julia, Kaufmann, Liane 

& Nuerk, Hans-

Christoph. 

Early place-value under-

standing as a precursor 

for later arithmetic per-

formance – A longitudi-

Syftet är att undersöka 

om tidig förståelse för 

positionssystemet är en 

indikator på elevernas 

senare prestationer i 

aritmetik.  

94 österrikiska elever. 

Tester gjordes med 

eleverna i första klass 

och sedan när de gick 

i tredje klass. Kvanti-

tativ metod användes. 

Studien visar att förståelse 

för positionssystemet i års-

kurs 1 är en pålitlig indikator 

för elevens prestation i arit-

metik i årskurs 3. 



 

6 

 

nal study on numerical 

development.  

Research in Developmental 

Disabilities. 

(2011) 

Österrike, Tyskland 

ERIC 

Pixner, Silvia, Moeller, 

Korbinian, Herma-

nova, Veronika, 

Nuerk, Hans-

Christoph, & Kauf-

mann, Liane. 

Whorf reloaded: Lan-

guage effects on non-

verbal number pro-

cessing in first grade – 

A trilingual study. 

 Journal of Experimental 

Child Psychology- 

(2011) 

Österrike, Tyskland, 

Tjeckien 

ERIC 

Syftet är att undersöka 

om elever påverkas av 

sitt språks uppbyggnad 

även vid uppgifter där 

talen presenteras icke-

verbalt. 

340 elever från Tysk-

land, Tjeckien och 

Italien i åldrarna 5-6 

år. Eleverna testades 

genom tester vid da-

torn. Responstid och 

felfrekvens mättes. 

Utbölingarna som 

svarade snabbast och 

långsammast rensades 

bort. Kvantitativ me-

tod användes. 

Studien visar att tal proces-

sas både direkt visuellt och 

indirekt verbalt. Det verkar 

som att barn i större ut-

sträckning använder sig av 

den indirekta verbala vägen 

när de processar tal än 

vuxna, vilket gör att språket 

har större påverkan på barn 

än vuxna. 

Ross, Sharon H.  

The development of chil-

dren’s place-value numera-

tion concepts in grades two 

through five.  

Paper represented at 

the 67th Annual Meet-

ing of the American 

Syftet med studien var 

att beskriva utvecklingen 

av förståelsen för posit-

ionssystemet i stadier. 

60 elever mellan 7-10 

år i USA intervjuades 

individuellt där de 

fick genomföra 18 

olika tester. Intervju-

erna spelades in på 

video och svaren 

skrev ner på ett 

schema. Kvantitativ 

Studien resulterar i en 5 

stegsmodell över elevers 

utveckling av förståelsen för 

positionssystemet. Studien 

stödjer teorin att förståelsen 

av positionssystemet kräver 

en viss kognitiv nivå. 
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Educational Research 

Association, San 

Francisco.   

(1986) 

USA 

ERIC 

metod användes. 

Saxton, Matthew & 

Towse, John, N. 

Linguistic relativity: 

the case of place value 

in multi-digit num-

bers. 

Journal of expremental 

child psychology. 

(1998) 

Storbritannien 

MathEduc 

Syftet är att undersöka 

om språket är den 

grundläggande orsaken 

till elevers olika förstå-

else för positionssyste-

met.  

Studien gjordes med 

93 engelskspråkiga 

lever och 50 japansk-

språkiga elever i åld-

rarna 6-7 år. Indivi-

duella intervjuer med 

två olika deltester. 

Svaren klassificerades 

in it tre kategorier. 

Kvantitativ metod.  

Språket är en relativt oviktig 

faktor för elevers förståelse 

för positionssystemet. Språ-

kets påverkan kan överbryg-

gas med hjälp av rätt under-

visning/instruktioner.  

Thomas, Noel 

Children’s understand-

ing of the number 

system. 

(Doktorsavhandling) 

http://hdl.handle.net/

1959.14/88364 

(1998) 

Australien 

MathEduc 

Studien syftar till att un-

dersöka elevers förstå-

else för talsystemet. Fo-

kus var på förståelsen 

för strukturen i systemet.  

132 australienska ele-

ver i åldrarna 5-11 år. 

Uppgiftsbaserade in-

tervjuer som anpassa-

des efter ålder. Kvan-

titativ metod använ-

des. 

Studien visar att många ele-

ver inte förstår den multipli-

kativa aspekten i positions-

systemet. Eleverna har lät-

tare att förstå den additiva. 

Varelas, Maria, & 

Becker, Joe  

Children’s developing 

Jämföra om FVCV (face 

value and complete va-

lue) fungerar bättre än 

144 elever i åldrarna 

7-9 år i USA. Elever-

na delades in i 3 

FVCV-materialet hjälpte 

eleverna bästa att förstå po-

sitionssystemet samt skillna-
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understanding of place 

value: semiotic as-

pects.  

Cognition and instruction. 

(1997) 

USA 

PsycINFO 

tiobas-material för att 

skapa förståelse för po-

sitionssystemet. 

grupper som fick an-

vända sig av olika 

material. Varje elev 

fick individuell 

undervisning två 

gånger, allt spelades 

in på video. Ett för- 

och efter-test gjordes. 

Kvantitativ metod 

användes. 

den och sambandet mellan 

place value och complete 

value.  
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9 Bilaga 2 

Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod 

Del I.  

Beskrivning av studien 

Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?  Ja   Nej 

Är syftet relevant för ert examensarbete?              Ja   Nej 

Är kunskapsläget inom det aktuella området  Ja  Nej 

beskrivet? 

Finns ett ämnesdidaktiskt perspektiv   Ja  Nej  

representerat i studien? 

Är val av material beskrivet?   Ja   Nej  

Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av frågorna i Del II. Vid Nej på 

någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 

 

Del II 

Kvalitetsfrågor 

Beskrivs vald kvalitativ metod?  Ja  Nej  

Hänger metod och syfte ihop?  Ja   Nej  

(Kvalitativt syfte – kvalitativ metod) 

Beskrivs datainsamlingen?  Ja   Nej 

Beskrivs dataanalysen?   Ja   Nej  

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja   Nej 

ställningstagande?      
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Diskuteras metoden mot kvalitetssäkrings- 

begrepp (tillförlitlighet och trovärdighet) Ja  Nej 

i diskussionen?       

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?        

                 Ja   Nej  

Sker återkoppling från bakgrunden gällande  

teori, begrepp och förhållningssätt  Ja   Nej 

i diskussionen?      

 

Är resultatet relevant för ert syfte? 

Om ja, beskriv: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

Forskningsmetod (t.ex. fenomenologi, grounded theory) 

 

…………………………………………………………. 

 

………………………………………………………… 

 

 

Granskare sign: ………………………………………………. 
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Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvantitativ metod 

Del I.  

Beskrivning av studien 

Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?  Ja   Nej 

Är syftet relevant för ert examensarbete?              Ja   Nej 

Är kunskapsläget inom det aktuella området  Ja  Nej 

beskrivet? 

Finns ett ämnesdidaktiskt perspektiv   Ja  Nej  

representerat i studien? 

Är val av material beskrivet?   Ja   Nej  

 

Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av frågorna i Del II. Vid Nej på 

någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 

 

Del II 

Kvalitetsfrågor 

Beskrivs statistiska metoder/analys?  Ja   Nej  

Hänger metod och syfte ihop?               Ja   Nej  

(Kvantitativt syfte – kvantitativ metod) 

Beskrivs datainsamlingen?   Ja   Nej 

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/       Ja   Nej 

ställningstagande?  

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkrings- 

begrepp (tillförlitlighet och trovärdighet)            Ja  Nej 

i diskussionen?      
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Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?       

                              Ja   Nej  

Sker återkoppling till nyare forskning  

i relation till huvudfynden i diskussionen?              Ja   Nej  

 

Är resultatet relevant för ert syfte? 

Om ja, beskriv: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

Forskningsmetod (t.ex. tvärsnittsstudie) 

 

…………………………………………………………. 

 

………………………………………………………… 

     

Granskare sign: ………………………………………………. 


