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Abstrakt 

Denna systematiska litteraturstudie undersöker vad taluppfattning är och vilka 

gynnsamma metoder som finns för att elever ska kunna utveckla grundläggande 

taluppfattning. Taluppfattning innebär att elever har en förståelse för antal och 

operationer, en förmåga att kunna använda tal på ett flexibelt sätt, att kunna förstå 

relationerna mellan tal samt att koppla förståelsen av tal till symboliska 

representationer. Studien baseras på 8 vetenskapliga artiklar som analyserats och 

kategoriserats för att få fram ett resultat. Resultatet visar att taluppfattning är ett svårt 

begrepp att definiera, vilket i sin tur leder till att det är svårt att få fram tydliga 

riktlinjer för gynnsamma metoder som kan användas för att elever ska kunna utveckla 

taluppfattning. En variation av olika metoder är att föredra för att elever ska kunna 
skapa kopplingar mellan tal och olika representationsformer. När de har lärt sig det 

har de utvecklat grundläggande kunskaper inom matematik, vilket även är en stark 

indikation på senare framgång i matematik.  

Nyckelord 

Matematikundervisning, taluppfattning, gynnsamma metoder, lågstadiet 
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1 Inledning  

Att bygga hus, lära sig ett nytt språk eller skaffa sig kunskap i matematik har alla en 

gemensam nämnare – man måste börja med grunden. Grunden i matematik är 

taluppfattning. God taluppfattning kan enkelt beskrivas som en övergripande 

förståelse för tal och operationer, samt att kunna förstå och se meningen med 

matematiken. Att elever har förmåga och vilja att förstå och använda tal i olika 

sammanhang är ett av de mest grundläggande målen inom matematiken (Reys et al. 

1995). För att elever ska ha förutsättningar att kunna räkna måste de först och främst 

”behärska talen och dess egenskaper på ett sådant sätt att operationerna kan ske med 

ett flyt” (Löwing 2008:39). Det är det som är grunden i taluppfattning. 

Taluppfattning är avgörande för elevers utveckling av matematiska förmågor under 

hela skolgången (Jordan & Glutting 2013). Ofullständig taluppfattning kan leda till 

misslyckanden inom matematik. Elever som börjar skolan med ofullständig 

taluppfattning kan förbli lågpresterande genom hela skolgången (Toll, Kroesbergen 

& Van Luit 2016). Lärare bör därför lägga märke till elevers utveckling av 

taluppfattning för att kunna hjälpa dem att komma på rätt spår. God taluppfattning 

kan inte elever bygga upp av sig själva, utan de behöver vägledning av lärare. Lärare 

bör planera och genomföra undervisning där elever får flera möjligheter att praktisera 

kunskapen (Löwing 2008). Det är även viktigt att elever får ta del av en varierad 

undervisning för att kunna skapa kopplingar mellan tal och olika 

representationsformer.  

För att elever ska kunna bli bättre på matematik krävs det att de får en bra grund att 

stå på. Det är även viktigt att elever finner matematiken meningsfull så att deras lust 

och nyfikenhet kan driva dem framåt under hela skolgången. Skolan ansvarar för att 

elever upplever att kunskapen de lär sig skolan är meningsfull och att deras egen 

kunskapsutveckling går framåt (Skolverket 2019a).  

Målet med taluppfattning är bland annat att elever ska förstå vad naturliga tal är, talens 

uppdelning och sammansättning samt att kunna använda rätt strategi vid olika 

operationer (Skolverket 2019a). Elever i årskurs 1 som har goda kunskaper i 

taluppfattning har större chans att lyckas med skolans senare matematik. Får elever 

en bra grund finns det stora möjligheter att de kommer klara sig bra genom hela 

skolgångens matematik (Andrews & Sayers 2015).   

Som blivande lärare i F-3-klass anser jag att det är viktigt att elever får en bra grund 

att stå på, men samtidigt ska det vara lustfyllt att lära sig matematik. Taluppfattning 

är en naturlig start för att lägga grunden för en meningsfull matematik som finns med 

under hela elevernas skolgång. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka vad taluppfattning 

innebär. Studien kommer även undersöka vilka undervisningsmetoder som är mest 

gynnsamma för att utveckla elevers taluppfattning. 

• Vad innebär taluppfattning enligt forskning? 

• Vilka metoder är gynnsamma för att utveckla grundläggande kunskaper i 

taluppfattning för elever i F-3-klass? 
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3 Begrepp 

I detta avsnitt presenteras några centrala begrepp för  denna systematiska 

litteraturstudie.  

Tal och siffror 

I det vardagliga samtalet om tal eller siffror görs ofta ingen skillnad. Inom 

matematiken är det dock viktigt att använda korrekta begrepp för att undvika 

missförstånd och för att elever lättare förstå ett ords innebörd. Inom matematiken i 

skolan definieras därför tal och siffra enligt följande; Siffra: ”tecken som representerar 

ett naturligt tal”. Tal: ”grundläggande matematiskt begrepp som i sin enklaste form 

anger antal eller ordning i en följd. Ett tal representeras av en eller flera siffror” 

(Skolverket 2019b:5). 

Aritmetik 

Aritmetik betyder räkning med de hela talen (Löwing 2008).  

En-till-en-korrespondens 

En-till-en-korrespondens innebär att två objekt tillsammans bildar en enhet. Till 

exempel att elever kan säga ett räkneord i taget och peka på ett objekt samtidigt. Fokus 

ligger på att elever förstår kopplingen mellan räkneordet och objektet (Skolverket 

2019b).  

Reggio-Emilia-modellen 

Reggio Emilia modellen är en pedagogik som härstammar från Italien. Pedagogiken 

innebär att elever arbetar på ett tematiskt sätt där de uppmanas att bland annat 

dokumentera och reflektera. Elever får vara med och påverka och de ses som 

samhällsmedborgare som är viktiga att lyssna på (Reggio Emilia Institutet (2019). 

Chisanbop 

Chisanbop är en fingerräkningsmetod från Korea. Eleverna 

lägger båda händerna på bordet framför sig med ovansidan 

av handen uppåt. För att räkna trycker eleverna ner det 

finger som motsvarar den siffran som de vill räkna med. 

Exempelvis är vänster tumme värd 50 och höger tumme 

värd 5. Övriga fingrar på vänster hand är värda 10 och 

övriga fingrar på höger hand är värda 1. Vill eleverna räkna 

till talet 62 får de hålla ner tum- och pekfinger på vänster 

hand och pek- och långfinger på höger hand (Calder 

Stegemann & Grünke 2014). 

  

Figur 1: Chisanbop: värdet 

för varje finger. 
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4 Metod 

Denna studie är en så kallad systematisk litteraturstudie (SLS), vilket innebär att 

systematisk söka efter litteratur inom ett specifikt område, som sedan kritiskt granskas 

och sammanställs (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013).  

4.1 Systematisk litteraturstudie 
Syftet med en SLS är att ta reda på kunskapsläget inom ett visst område (Denscombe 

2018). Det är också av vikt att SLS innehåller aktuell forskning inom ämnesområdet 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013). Syftet är även att tillhandahålla en 

opartisk översikt över den befintliga forskningen genom att vara transparent i 

tillvägagångsättet. Att vara transparent ökar tillförlitligheten i studien. En SLS ska 

sträva efter att minska risken för vinklad forskning genom att: vara öppen om hur 

sökandet efter artiklarna har genomförts, vara tydlig med hur besluten har fattats samt 

hur forskaren har kommit fram till bedömningen av kvaliteten i den data som har 

behandlats. En SLS ska tillhandahålla svar på frågor på ett opartiskt sätt (Denscombe 

2018).  

4.2 Litteratursökning 
För att få fram litteratur till denna studie med det specifika området taluppfattning har 

sökningar gjorts i databaserna SwePub och Education Resources Information Center 

(ERIC). SwePub är en databas som innehåller referenser till forskningspublikationer 

till ett fyrtiotal svenska lärosäten och andra myndigheter (SwePub 2019). ERIC är en 

databas som främst innehåller artiklar inom ämnena pedagogik och psykologi 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013).  

Sökning i SwePub gav inga relevanta träffar på sökordet (taluppfattning) då de träffar 

som fanns visade sig behandla ämnet hörselnedsättning, i och med att tal även kan 

betyda att prata.  

Första sökningen som gjordes i ERIC innehöll sökorden (”number sense”) AND 

(Primary school), vilket gav 98 resultat. Avgränsning peer review gjorde att resultatet 

minskade till 59 artiklar. Träfflistan avgränsades till att endast visa Scholarly 

Journals, vilket resulterade i 49 artiklar. Nästa avgränsning var att endast ta med de 

artiklar som har publicerats det senaste decenniet 2010-2019, vilket gav 36 artiklar. 

Efter det begränsades sökningen till att endast inkludera artiklar på engelska, vilket 

inte gjorde någon skillnad på träfflistan. Utbildningsnivån begränsades till primary 

education för att passa syftet med studien, vilket till slut gav 21 artiklar. Samtliga 

titlar och abstrakt i träfflistan lästes, varav 5 var relevanta för studiens syfte och 

frågeställningar och valdes ut. De artiklar som valdes bort var ej relevanta för denna 

studie.  

En ny sökning utfördes med sökorden ("number sense") AND (strategies) vilket 

resulterade i 155 resultat. Avgränsning peer review gjorde att resultatet minskade till 

71 artiklar. Vidare avgränsning gjordes för att endast inkludera Scholarly Journals, 

vilket resulterade i 59 artiklar. Ytterligare avgränsning gjordes med att endast 

inkludera de senaste tio åren 2010-2019, vilket gav en träfflista på 37 artiklar. Att 

avgränsa till artiklar som endast är skrivna på engelska gjorde återigen ingen skillnad 
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på antal träffar. Sista avgränsningen var elementary education vilket till slut gav 16 

träffar. Alla artiklars titlar lästes först igenom. I de artiklar med relevanta titlar i 

relation till studiens syfte lästes även abstrakt. 1 artikel var relevant för denna studies 

syfte och valdes ut. De artiklar som valdes bort var ej relevanta för denna studie. 

Tredje sökningen innehöll orden (”number sense”) AND (arithmetic) vilket 

resulterade i 136 artiklar. Första avgränsningen peer review gjorde att träfflistan 

minskade till 86. Vidare avgränsning var att endast Scholarly Journals skulle visas, 

vilket minskade antalet artiklar till 72. Nästa avgränsning inkluderade två decennier, 

2000-2019, vilket resulterade i 44 artiklar. Engelska valdes för att vara säker på att 

artiklarna var skrivna på ett språk som behärskades, vilket återigen igen inte gav 

någon skillnad i antal träffar. Sist valdes avgränsningen elementary education, vilket 

gav 13 artiklar. Alla artiklars titlar lästes först igenom. I de artiklar med intressanta 

titlar lästes även abstrakt. Till slut var det 1 artikel som var relevant och valdes ut. De 

artiklar som valdes bort var ej relevanta för denna studie. 

Sista sökningen gjordes med orden (”number sense”) AND (method) NOT (digital). 

Under tidigare sökningar har digitala hjälpmedel funnits med i några artiklar. Då 

denna studie inte kommer inkludera digitala hjälpmedel valdes det ordet bort från 

sökningen för att kunna få fram mer relevanta artiklar. Totalt visade resultatlistan 239 

träffar. Avgränsningen peer review gav 150 resultat. Avgränsningen Scholarly 

Journals minskade träfflistan till 134 resultat. Vidare markerades åren 2010-2019, 

vilket resulterade i 86 artiklar. Återigen valdes engelska men gjorde ingen skillnad på 

träfflistan. Sist valdes utbildningsnivån till primary education. Resultatet visade på 

16 artiklar. Alla artiklars titlar har lästs igenom. I de artiklar med intressanta titlar 

lästes även abstrakt, varav 1 artikel valdes ut. De artiklar som valdes bort var ej 

relevanta för denna studie. Totalt sett har 8 artiklar valts ut som är relevanta för 

studiens syfte och frågeställningar.  

4.3 Avgränsningar/ urval 
I detta avsnitt presenteras de avgränsningar som har gjorts genom olika inkluderings- 

och exkluderingskriterier.  

 Inkluderingskriterier 

För att få fram tillförlitlig information till studien har endast artiklar som har blivit 

referensgranskade (peer review) inkluderats. Peer review innebär att artikeln har 

genomgått en kritisk granskning av två oberoende experter innan publicering 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013). För att få fram tillförlitlig fakta har 

endast vetenskapliga artiklar (Scholarly Journals) inkluderats i sökningen.  Artiklarna 

i studien har begränsats till 2010-2019. En sökning inkluderade även 2000-2019 för 

att få fler träffar som var relevanta för studiens syfte. Urvalet har skett utifrån endast 

engelska artiklar då detta är ett språk som behärskas. Denna studie inkluderar därmed 

internationell forskning.  

Syftet med litteraturstudien är att se vilka metoder som är gynnsamma för att kunna 

skapa grundläggande kunskaper i taluppfattning för elever i förskoleklass och 

lågstadiet. Avgränsningar efter utbildningsnivån har därmed begränsats till att 

inkludera primary/ elementary education. I vissa fall valde databasen att göra 



6(23) 

 

avgränsningen primary education och i vissa fall elementary education. Då 

betydelsen av dessa ord är snarlika har ingen vidare avgränsning gjorts, förutom i 

första sökningen då primary education var ett av sökorden. I sökningarna står det 

angivet vilken avgränsning som har gjorts.  

De artiklar som har valts ut har även kontrollerats i Norska listan, som är ett register 

över vetenskapliga publiceringskanaler (Norsk senter for forskningsdata 2019), för 

att veta att artiklarna är publicerade i en välansedd tidning. De artiklar som ej fanns 

med på Norska listans har inte valts ut.  

 Exkluderingskriterier 

Artiklarna i denna studie behandlar inte digitala hjälpmedel inom taluppfattning. Det 

är ett stort ämne och för att kunna fokusera på denna SLS’s forskningsfrågor har 

artiklar som behandlat digitala hjälpmedel exkluderats. Artiklar som endast 

inkluderade studier under 10 deltagare har valts bort. Detta för att få ett bredare och 

mer tillförlitligt resultat.  

4.4 Utvalda referenser 
I tabellen presenteras de artiklar som framkom i sökprocessen. De presenteras i 

bokstavsordning utifrån författarna.  

Referens Syfte med studien 

Andrews, Paul & Sayers, Judy (2015). 

Identifying Opportunities for Grade One 

Children to Acquire Foundational Number 

Sense: Developing a Framework for Cross 

Cultural Classroom Analyses. Childhood 

Education Journal, 43(4), 257-267.  

Att beskriva 8 kategorier för en bättre 

taluppfattning. Dessa kategorier har sedan 

applicerats på tre olika skolor i England, 

Ungern och Sverige.   

Calder Stegemann, Kim & Grünke, Matthias 

(2014). Revisiting an Old Methodology for 

Teaching Counting, Computation, and Place 

Value: The Effectiveness of the Finger 

Calculation Method for At-Risk Children. 

Learning Disabilities: A Contemporary 

Journal, 12(2), 191-213.  

Att undersöka effektiviteten i ett 

fingerberäkningsprogram för skolbarn som 

är i riskzonen. Detta för att vissa barn har 

svårt att ta till sig grundläggande 

färdigheter vilket gör att de kan få 

svårigheter i matematiken längre fram. 

Chard, David J; Clarke, Ben; Baker, 

Scott; Otterstedt, Janet; Braun, Drew; et al. 

(2005). Using Measures of Number Sense to 

Screen for Difficulties in Mathematics: 

Preliminary Findings. Assessment for 

Effective Intervention, 30(2), 3-14. 

Att hitta ett sätt att identifiera elever i 

förskolan som riskerar att hamna i 

matematiksvårigheter.  

Dyson, Nancy I; Jordan, Nancy C. & 

Glutting, Joseph (2013). A Number Sense 

Intervention for Low-Income Kindergartners 

at Risk for Mathematics Difficulties. 

Journal of Learning Disabilities, 46(2),  

166-181. 

 

Att undersöka effekterna av en intensiv 

period med fokus på taluppfattning. 

Studien är inriktad på elever som ligger i 

riskzoner för att hamna i 

matematiksvårigheter.  

Linder, Sandra M; Powers-Costello, Beth & 

Stegelin, Dolores A. (2011). Mathematics in 

Early Childhood: Research-Based Rationale 

Att visa på att meningsfulla och 

utvecklingsmässiga erfarenheter behövs 

redan i tidig ålder. Författarna använder 
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and Practical Strategies. Early Childhood 

Education Journal, 39(1), 29-37.  

sig av Reggio Emilia-metoden. De 

beskriver även strategier som är riktade till 

yngre elever, som lärare kan använda sig 

av.  

Şengül, Sare (2013). Identification of 

Number Sense Strategies Used by Pre-

Service Elementary Teachers. Educational 

Sciences: Theory and Practice, 13(3), 1965-

1974. 

Att identifiera användningen av 

taluppfattning hos lärare i grundskolan. 

Resultatet visade att lärarna i studien hade 

dålig taluppfattning.  

Sinnakaudan, Santi; Kuldas, Seffetullah; 

Hashim, Shahabuddin & Ghazali, Munirah 

(2016). Enabling Pupils to Conceive Part-

Whole Relations of Numbers and Develop 

Number Sense: Year One of Primary 

Schools in Malaysia. International Journal 

for Mathematics Teaching and Learning, 

17(3), 1-20.  

Att undersöka varför Malaysiska elever 

underpresterar i matematik, framför allt 

matematiska problem. De har kommit fram 

till att skälet till största delen beror på 

dålig taluppfattning. 

Toll, Sylke W. M;  

Kroesbergen, Evelyn H & Van Luit, 

Johannes E. H. (2016). Visual Working 

Memory and Number Sense: Testing the 

Double Deficit Hypothesis in Mathematics.  

British Journal of Educational Psychology, 

86(3), 429-445. 

Att se om hypotesen om att visuellt 

arbetsminne och taluppfattning spelar roll 

för elevers matematiska förmåga.  

Figur 2: Tabell över utvalda referenser efter sökningar i databaser.  

 

4.5 Etiska aspekter 
Forskare förväntas bedriva forskning på ett etiskt sätt vilket innebär att de inte bör 

fullfölja sina intressen på bekostnad av deltagarna (Denscombe 2018). Enligt 

Vetenskapsrådet ska god forskning bedrivas med fyra rådande principer: 

informations-, samtycke-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 

2002). Det förutsetts att forskarna i de utvalda artiklarna har bedrivit forskning utifrån 

dessa etiska principer. När det gäller samtyckesprincipen har författarna i vissa 

artiklar beskrivit att det är föräldrarnas samtycke de har efterfrågat då deltagarna har 

varit barn. De utvalda artiklarna i denna studie är hämtade från tillförlitliga databaser, 

har genomgått publiceringsgranskning via Norska listan och är kritiskt granskade 

genom peer review. Sökningen efter de utvalda artiklarna i denna SLS är tydligt 

beskrivna vilket gör att tillförlitligheten ökar. Det finns en transparent för hur 

sökningen har gjorts och sökningarna går att efterlikna för få fram samma resultat.  

4.6 Innehållsanalys 
En innehållsanalys är en metod som används för att systematiskt kategorisera text för 

att kunna besvara forskningsfrågor (Boréus & Kohl 2018). En innehållsanalys innebär 

att göra data förståelig, minska mängden data och identifiera mönster (Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström 2013). Innehållsanalys används när förståelsen av 

textinnehållet bör vara brett, snarare än djupt. Det är en lämplig metod för att hitta 

mönster i ett större material och för att få en överblick av materialet. För att kunna ta 

ställning till vad som är viktigt att notera kan ett kategoriseringschema upprättas. De 
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företeelse som sedan räknas kallas för kodningsenheter, vilket kan vara vissa ord, 

teman eller annat som kan urskiljas i texten (Boréus & Kohl 2018). För att se vilka 

kodningsenheter som denna studie fokuserar på, se bilaga B – kategoriseringsschema.  
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5 Resultat 

I detta avsnitt presenteras först de utvalda artiklarnas teorier och lokala ramverk. 

Därefter presenteras artiklarnas resultat utifrån denna systematiska litteraturstudies 

frågeställningar. En överblick av artiklarnas ståndpunkter, i relation till 

taluppfattning, finns i kategoriseringsschemat (se bilaga B).  

5.1 Teoretiska perspektiv och lokala ramverk 
Samtliga artiklar har lästs och kategoriserats utifrån dess teoretiska perspektiv. I vissa 

artiklar har det inte framkommit vilket teoretiskt perspektiv eller lokala ramverk de 

har använt sig av för att analysera resultatet. De perspektiv som har framkommit är 

det kognitiva och behavioristiska perspektivet.  

 Kognitiva perspektivet 

Det kognitiva perspektivet handlar om hur människan tar emot, lagrar och bearbetar 

information. Människans tankar påverkar hennes agerande och hon anses även ha 

avsikter med sina beteenden. Intresset ligger på vad som händer i hjärnan vid olika 

aktiviteter. Piaget, vars tankar grundade det kognitiva perspektivet, ansåg att 

utvecklingen av tänkandet sker i olika stadier, som bygger på varandra (Hwang & 

Nilsson 2011). 

Calder Stegemann och Grünke (2014) skriver att elever förvärvar sig den matematiska 

kompetensen i etapper, från grundläggande till en högre nivå. Även om elever kan ge 

rätt svar på ett matteproblem på en högre nivå, uteblir förståelsen. Det är viktigt att 

elever till fullo förstår och behärskar färdigheten på en nivå för att kunna utvecklas 

på nästa nivå.  

Enligt Toll, Kroesbergen och Van Luit (2016) finns det två grundläggande kognitiva 

faktorer som spelar roll för matematiksvårigheter: arbetsminne och taluppfattning. 

Arbetsminne innebär att kunna hålla kvar och bearbeta information, vilket är en 

förutsättning för att kunna lösa en matematisk uppgift. Det krävs både visuellt och 

verbalt arbetsminne för att prestera och utvecklas inom matematikämnet.   

 Behavioristiska perspektivet 

Det behavioristiska perspektivet menar att för att vetenskapen ska vara objektiv måste 

man studera det som kan iakttas och mätas. Människan uppfattas som passiv och styrd 

av miljön runt omkring. Fokus ligger främst på förhållandet mellan stimuli och 

respons, vilket kan förklara varför en människa agerar som hon gör (Hwang & 

Nilsson 2011).  

Calder Stegemann & Grünke (2014) skriver att det finns områden i hjärnan som 

associeras med taluppfattning och visuella och spatiala representationer. Det finns en 

neurofunktionell länk mellan fingrar och nummerhantering. Med hjälp av fingrar kan 

elever räkna på ett naturligt sätt.  
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 Lokala ramverk 

Sinnakaudan et al. (2016) beskriver i deras artikel 3 olika lokala ramverk: McIntosh, 

Reys et al. och Ghazali. McIntosh’s ramverk om taluppfattning innehåller tre 

huvudkategorier: (a) talbegrepp, (b) operationer med antal och (c) tillämpningar av 

antal och operationer. Reys et al. identifierade sex huvudkategorier i sitt ramverk för 

taluppfattning: (a) storlek på talen, (b) ekvivalenta representationer (t.ex. visa olika 

sätt hur talet 5 kan presenteras), (c) betydelsen och effekten av operationerna, (d) 

likvärdiga uttryck, (e) flexibla strategier för huvudräkning och skriven uträkning samt 

(f) mätvärden (t.ex. uppskatta höjden på ett stort projekt). Ghazali’s ramverk för att 

kunna mäta taluppfattning består av fyra huvudkategorier: (a) räkna, (b) addition och 

subtraktion, (c) multiplikation och division, samt (d) platsvärde. I tillägg bör även en 

intervju göras med eleverna för att kunna få en inblick i styrkor och svagheter i deras 

konceptuella förståelse av matematiska problem och innehåll.  

Andrews och Sayers (2015) har identifierat tre faser för grundläggande 

taluppfattning, som bygger på varandra: (a) preverbal number sense (människan har 

en medfödd förståelse för tal), (b) foundational number sense (taluppfattning som 

kräver undervisning) och (c) applied number sense (tillämpad förståelse som 

genomsyrar allt matematiskt lärande).  

5.2 Taluppfattning 
I detta avsnitt presenteras resultatet som kopplas till frågeställningen: Vad innebär 

taluppfattning enligt forskning? 

 Vad innebär taluppfattning 

Taluppfattning tillhör den grundläggande matematiken, det är därmed viktigt att 

elever förstår taluppfattning redan i första klass (Andrews & Sayers 2015). 

Taluppfattning är dock ett begrepp som forskarna inte riktigt är överens om då det är 

ett komplext begrepp som innefattar många komponenter (Andrews & Sayers 2015; 

Şengül 2013; Toll, Kroesbergen & Van Luit 2016). Toll, Kroesbergen & Van Luit 

(2016) anser dock att det finns en övergripande överensstämmelse om vad 

taluppfattning är, vilket innefattar att taluppfattning är en intuitiv förståelse för tal, 

förståelse för talens storlek, relationen mellan talen och hur talen påverkas av 

operationer.  

I tabellen redovisas varje utvald artikels ståndpunkt när det gäller taluppfattning för 

att lättare kunna se vad forskaren/forskarteamet anser att taluppfattning är, enligt dem. 

Endast de resultat som två eller fler artiklar har tagit upp är redovisade i tabellen.  
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Taluppfattning innebär 
Artikel 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Förståelse för antal och operationer x x  x  x x x 

Förmåga att kunna använda tal på ett flexibelt 

sätt 
x x x x  x x  

Förmåga att förstå förhållanden/ relationer 

mellan tal 
x   x  x x x 

Känsla för vad tal innebär   x   x  x 

Förmåga att kunna göra huvudräkningar och 

jämförelser 
  x   x x  

Räkning styrs av principer relaterade till  

en-till-en-korrespondens 
x  x x   x  

Att tal har givna platser (t.ex. 4 kommer före 5) x  x x x   x 

Att tal kan förändras genom addition och 

subtraktion 
x  x x    x 

Koppla förståelsen av tal till symboliska 

representationer 
x  x x  x x  

Uppdelning och sammanslagning av tal (7 kan 

delas upp i 5 och 2, 9 och 4 kan slå sig samman 

och bilda en ny uppdelning till 10 och 3) 

    x  x  

Undersökning av mönster i tal (exempelvis se 

vilka tal som är udda eller jämna, dubblor) 
x    x    

Kunna göra rimliga uppskattningar x x    x x  

Kunna göra matematiska antaganden och 

utveckla användbara strategier 
x x  x     

Figur 3: Tabell över de olika artiklarnas ståndpunkter angående vad taluppfattning innebär. 

Artikel 1. Andrews & Sayers (2015), 2. Calder Stegemann & Grünke (2014), 3. Chard et al. (2005), 

4. Dyson, Jordan & Glutting (2013), 5. Linder, Powers-Costello & Stegelin (2011), 6. Sengül 
(2013), 7. Sinnakaudan et. al (2016), 7. Toll, Kroesbergen & Van Luit (2016). 

 

Taluppfattning innefattar även en förbättring av relationerna mellan matematiska 

begrepp, kunskap och färdigheter. Det beror på att taluppfattning inkluderar många 

olika koncept samtidigt. Elever som inte har en god taluppfattning måste istället 

komma ihåg och lära sig olika regler för att kunna hantera vardagliga problem. Att 

använda standardiserade algoritmer hämmar elevers användning av taluppfattning 

samt färdigheter som att resonera, uppskatta och tolka (Sengül  2013). Det är även 

viktigt att elever: (a) kan tillämpa egna strategier på problemlösning, istället för att 

endast fokusera på att komma fram till ett korrekt svar (b) veta varför och hur de kan 

beräkna istället för att endast följa givna regler, samt (c) att de försöker hitta egna 

lösningar istället för att endast vänta på hjälp från lärare. Dessa förväntningar på 

elever (a, b och c) är avgörande för hur de utvecklar taluppfattning och som i sin tur 

påverkar den grundläggande matematiken (Sinnakaudan et al. 2016). Att ha 

kompetens inom taluppfattning är en stark indikation på senare framgång i matematik 

(Andrews & Sayers 2015; Chard et al 2005; Dyson, Jordan & Glutting 2013; 

Sinnakaudan et al. 2016; Toll, kroesbergen & Van Luit 2016).  

Det görs även skillnad på icke-symbolisk och symbolisk taluppfattning. Icke-

symbolisk innebär att kunna jämföra antal (exempelvis ”tre bollar är färre än fem 
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bollar”). Denna form av taluppfattning anses baseras på ett kognitivt system, eftersom 

informationen bearbetas. Symbolisk taluppfattning bygger på symboler (exempelvis 

4) och räkneord (exempelvis sju) (Toll, Kroesbergen & Van Luit 2016). För att kunna 

få god kunskap i taluppfattning måste eleverna kunna koppla samman förståelse av 

tal och symboler  (Dyson, Jordan & Glutting 2013). Har elever begränsad koppling 

däremellan tenderar de att hamna i matematiksvårigheter. Även brister i icke-

symbolisk taluppfattning är relaterade till att elever hamnar i matematiksvårigheter 

(Toll, Kroesbergen & Van Luit 2016). Det är dock viktigt att stärka kopplingen mellan 

den icke-symboliska och symboliska taluppfattningen för att elever ska kunna ha en 

bra grund att stå på inom matematik (Dyson, Jordan & Glutting 2013).  

5.3 Gynnsamma metoder 
I detta avsnitt presenteras resultatet som kopplas till frågeställningen: Vilka metoder 

är gynnsamma för att utveckla grundläggande kunskaper i taluppfattning för elever i 

F-3-klass? De metoder som presenteras har framkommit i de utvalda artiklarna. Till 

att börja med presenteras förebyggande arbete som med fördel kan ske innan eleverna 

börjar skolan för att på bästa sätt kunna hjälpa dem att utveckla god taluppfattning. 

Därefter presenteras metoder som sker i grundskolan.  

 Förebyggande arbete  

Taluppfattning är en process som barnen lär sig stegvis och som påbörjas innan de 

börjar grundskolan (Sinnakaudan et al. 2016). De flesta barn får möta tal på ett 

informellt sätt redan i hemmet, då deras vårdnadshavare pratar om och visar 

innebörden av tal, antal, att räkna och jämföra (Dyson, Jordan & Glutting 2013; 

Sinnakaudan et al. 2016).  

Förskolan är en bra plats att lära sig taluppfattning för elever. Kommer eleverna till 

första klass utan att ha börjat utveckla sin taluppfattning hamnar de efter i 

matematiken, vilket blir svårt att hämta upp (Dyson, Jordan & Glutting 2013). Om 

elever får lära sig grunderna i taluppfattning redan i förskolan har de större chans att 

bli framgångsrika i matematik (Dyson, Jordan & Glutting 2013; Sinnakaudan et al. 

2016). Visuellt arbetsminne, icke-symbolisk- samt symbolisk taluppfattning spelar 

roll för hur elever presterar i matematik på lågstadiet. Elever bör få arbeta med visuellt 

arbetsminne och symbolisk taluppfattning redan i förskolan för att undvika att hamna 

i matematiksvårigheter (Toll, Kroesbergen & Van Luit 2016). Det är även viktigt att 

elever får uppleva att matematiken är meningsfull och lustfylld, redan på förskolan, 

för att de ska kunna engagera sig i matematik på en högre nivå. Detta kan göras genom 

lek och utforskning av naturliga miljöer i elevers omgivning. Lärare bör vara 

engagerade, ställa öppna frågor, skapa meningsfulla uppgifter, samt göra så att 

klassrumsklimatet känns säkert för eleverna (Linder, Powers-Costello & Stegelin 

2011). 

I Chard’s et al. (2005) studie undersökte de en kombination av två tester för att se om 

det gick att identifiera elever som låg i riskzonen för att undvika att de hamnar i 

matematiksvårigheter. Testerna de använde sig av var Number Knowledge Test (ett 

test som görs i förskoleklass för att se vilken nivå eleverna ligger på) och Standford 

Achivment Test (ett standardiserat test i USA för att mäta den kunskapsmässiga 

utvecklingen (Pearsson Assessments 2019)). Om skolor använder sig av dessa test för 
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att identifiera elever som tenderar att hamna i matematiksvårigheter, går det att på ett 

tidigt stadium ge eleverna den hjälp de behöver (2005). Även Dyson, Jordan och  

Glutting (2013) menar att det går att förebygga att elever hamnar i 

matematiksvårigheter genom att ge dem bra hjälp i taluppfattning redan från första 

klass, gärna redan på förskolan. 

Inom svenskämnet finns en förebyggande modell för att identifiera om elever tenderar 

att hamna i lässvårigheter. Chard et al. (2005) menar att det borde finnas en liknande 

modell för att fånga upp de elever som tenderar att hamna i matematiksvårigheter. Ett 

förebyggande system kräver fokus på två områden inom forskning och utveckling: 

(a) förbättring av allmän matematik och (b) metod för bedömning för att identifiera 

elever som ligger i riskzonen. 

Enligt Sengül (2013) och Sinnakaudan et al. (2016) har många lärare låg kunskap i 

taluppfattning. Därför bör först och främst lärare öka sin kompetens inom 

taluppfattning för att sedan i sin tur kunna lära ut denna kunskap till elever (2013; 

2016). Lärare bör således planera undervisnings- och inlärningsaktiviteter som är 

kopplade till taluppfattning för att elever ska kunna lära sig taluppfattning. 

Taluppfattning bör inkluderas i matematiklektioner över lång tid, snarare än att vara 

ett eget ämne under några enstaka lektioner. Även läroböcker spelar stor roll för att 

elever ska kunna utvecklas inom taluppfattning. Läroböcker som tillåter elever att 

lösa uppgifter på ett flexibelt och kreativt sätt utvecklar deras taluppfattning 

(Sinnakaudan et al. 2016).  

 Räkna på fingrarna 

Calder Stegemann och Grünke (2014) skriver att räkna på fingrar kan vara en del av 

elevers utveckling av taluppfattning. Grundskolelärare intygade att många elever 

använder sig av fingrar för att räkna och beräkna (2014). Elever från familjer med låg 

socioekonomisk status använder sina fingrar för att räkna oftare än elever från 

familjer med hög socioekonomisk status. Fingrar är överlag en konkret och tillgänglig 

resurs för att kunna räkna (Dyson, Jordan & Glutting 2013). Enligt Calder Stegemann 

och Grünke (2014) är Chisanbop-metoden är en bra strategi för elever att använda, 

eftersom fingrarna alltid finns tillgängliga. När elever har något konkret att använda 

sig av (i detta fall fingrarna), kan även överbelastningen av arbetsminnet minska. För 

de elever som ligger i riskzonen för att hamna i matematiksvårigheter kan Chisanbop-

metoden var ett bra sätt att använda sig av. Författarna testade sin hypotes om att 

Chisanbop var ett effektivt sätt för elever att räkna, samt om det kunde hjälpa elever 

att bli bättre på taluppfattning. Studien gjordes i Canada, under tio månader och 

omfattade 75 elever, i årskurs 2 och årskurs 5. Studien inkluderade en kontrollgrupp 

och en experimentell grupp i varje årskurs. I årskurs 5 fanns det ingen märkbar 

förbättring av resultatet efter användningen av Chisanbop. Eleverna tyckte det var 

pinsamt och onödigt att använda sig av fingerräkning för att göra enkla matematiska 

uträkningar.  När de väl behövde ta till konkret material så använde de sig av strategier 

som de redan kände till för att lösa problemet. I årskurs 2 hade elever som använt sig 

av Chisanbop-metoden en bättre attityd mot matematik. Detta kan beror på att yngre 

elever har en mer fysisk inlärningsstil, vilket går i linje med att använda sig av 

Chisanbop-metoden, samt att de redan innan testet använde fingrar när de räknade. 

Författarna hävdar, trots att resultatet från deras studie inte visade på en stor 
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förbättring av taluppfattning, att användning av Chisanbop är en bra metod, 

framförallt för de elever som ligger i riskzonen. Att räkna på fingrar ger ett bra stöd 

som andra metoder inte kan ge på samma sätt.  

Andrews och Sayers (2015) anser även de att elever bör räkna på fingrarna. De 

förespråkar då den mer traditionella fingerräkningsmetoden. Användning av fingrar i 

räkning gör att elever får bättre förståelse av numeriska strukturer, vilket i sin tur 

genererar ökad kompetens hos elever. Förstår elever kopplingen mellan olika 

representationer blir de mer aritmetisk kompetenta.  

Sinnakaudan et al. (2016) menar att räkna på fingrarna är en metod som kan vara 

användbar för vissa elever, den är dock endast effektiv om den uppmuntrar elever att 

se samband mellan tal. Fingerräkningsmetoden kan vara begränsande då de flesta 

människor endast har 10 fingrar, vilket medför att eleverna får svårigheter vid 

uträkningar av större tal. Elever kan därmed har svårt att räkna ut 19+8 eftersom 

fingrarna inte räcker till.  

 Addition och subtraktion 

Yngre barn har oftast inte några svårigheter med att säga i vilken hög som det finns 

flest objekt i. De lär sig även relativt snabbt att siffran 4 är större än 3 och mindre än 

5. På detta sätt kan barn enkelt se kopplingen mellan ordet fyra och antalet fyra, samt 

att ordningen på talen är 3, 4, 5. En viktigt insikt är att förstå att efter 3 kommer 4, 

som är ett mer än tre. Detta gäller för alla naturliga tal. Nästa tal i den givna talraden 

adderas alltid med ett. Föregående tal i talraden subtraheras alltid med ett. 

Taluppfattning har därmed en stark koppling till addition och subtraktion. Addition 

och subtraktion förknippas ofta med grundskolematematik, men barn utvecklar dessa 

förmågor mycket tidigare. Dock behövs konkret material för att göra en 

räkneoperation tydligare. På så sätt kan barnen visualisera och komma fram till rätt 

svar. Om barnen kan lösa samma uppgift utan konkret material är det ett tidigt tecken 

på senare framgång i addition och subtraktion. En annan förmåga relaterad till 

addition och subtraktion är förmågan att kunna dela upp tal (Dyson, Jordan & Glutting 

2013).  

 Del och helhet 

För att utveckla taluppfattning bör lärare undervisa elever i lektioner om del/helhet. 

Sinnakaudan et al (2016) gav i deras studie några exempel på aktiviteter som bidrar 

till att elever får en bättre taluppfattning.  

Skapa mönster  

Elever får i uppgift att visa exempelvis talet 6 med samma eller olika material. De 

kan lägga 6 tandpetare som ett mönster som bildar ett hus. Tanken är att eleverna ska 

se att många delar bildar ett helt tal. Eleverna kan med fördel testa att göra olika 

mönster med samma antal tandpetare. De uppmanas att se delar och helhet av 

mönstena.  

Dela upp tal  

Elever får i uppgift att testa hur de kan dela upp siffran fyra om de har två olika lådor. 

Deras uppgift är att hitta de tre sätt som det går att dela upp siffran 4 (1+3, 2+2, 3+1), 

samt att förklara och motivera deras lösningar.  
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Hitta den del som saknas 

I uppgifter där elever uppmanas att hitta en del som saknas får de träna på subtraktion. 

Om läraren först visar 5 bollar, för att sedan gömma 3 av dem, får eleverna i uppgift 

att lista ut antalet bollar som saknas. De måste därmed använda sig av subtraktion (5-

3) för att kunna lista ut svaret. Genom lektioner i del/helhet kommer eleverna därmed 

att lära sig att bryta ner ett tal till mindre delar och förstå dess innebörd snarare än att 

endast lära sig räknestrategier (Sinnakaudan et al. 2016).  

 8 kategorier för utveckling av taluppfattning 

Andrews och Sayers’ (2015) lokala ramverk, som nämndes tidigare, bygger på tre 

huvudkategorier. Dessa kategorier är: (a) Preverbal number sense, (b) Foundational 

number sense och (c) Applied number sense. Inom Foundational number sense har 

åtta underkategorier utvecklats, vilka indikerar att elever har uppnått god 

taluppfattning. Dessa beskrivs nedan: 

1. Symboler för tal 

Innebär att elever har en medvetenhet för talens symboler, vad de heter och 

betyder. Elever kan identifiera en talsymbol, dessutom kan de namnge talet 

när symbolen visas. 

 

2. Systematisk räkning 

Elever kan räkna till tjugo, fram- och baklänges. Elever kan även ramsräkna 

från en given startpunkt, samt förstå att varje tal ha en given plats i ordningen. 

 

3. Sambandet mellan tal och mängd 

Elever förstår en-till-en-principen mellan ett tal och det antal som talet 

representerar. De förstår även att det sista talet i antalsräkning inkluderar det 

totala antalet. 

 

4. Åtskillnad mellan mängder 

Elever kan göra jämförelser mellan mängder och antal. Begrepp som ”färre 

än” och ”fler än” är ord som behärskas av eleverna. Eleverna förstår 

exempelvis att åtta bollar är fler än sex, och färre än tio bollar. 

 

5. Olika representationer av tal 

Elever förstår att ett tal kan representeras på olika sätt, exempelvis genom 

tallinjen, laborativa material och fingrar. 

 

6. Uppskattning 

Elever kan uppskatta antal objekt i en mängd eller storleken på ett objekt. 

Eleverna kan växla mellan olika representationer av ett tal och kan sätta in ett 

tal på en tom tallinje. 

 

7. Grundläggande aritmetik 

Elever kan utföra enkla aritmetiska operationer genom att addera eller 

subtraherar antalet i små mängder. 

 

  



16(23) 

 

8. Mönster i talföljder 

Elever kan fortsätta ett påbörjat mönster och kan identifiera ett tal som saknas. 

 

De åtta underkategorierna bygger inte på varandra utan är snarare ett sätt att se på att 

matematiken ska vara sammankopplad. Kopplingar är ett viktigt verktyg för att hjälpa 

elever att lösa matematiska problem och utveckla insikter, vilket betyder att elever 

måste förstår hur och varför de räknar som de gör. Andrews och Sayers (2015) anser 

att dessa åtta underkategorier går att tillämpa i en vanlig klass för att uppnå bättre 

taluppfattning hos elever. 

 Reggio-Emilia-modellen 

Linder, Powers-Costello och Stegelin (2011) beskriver att nyckelkomponenterna för 

att utveckla taluppfattning utifrån Reggio Emilia-metoden, innebär att elever får 

arbeta på ett tematiskt och djupgående sätt.  

Reggio-Emilia-metoden inkluderar 5 kategorier:  

1. Projektarbete 

En fördjupad utforskning av ett ämne som eleverna själva har varit med och 

valt. Projektarbetet ska ge eleverna tid och möjlighet till djupare studier. 

Elever uppmuntras att presentera sina idéer på olika sätt. I ett projekt om 

exempelvis grönsaker kan elever besöka en bondgård (för att kunna ställa 

frågor till bonden samt att se grönsakerna i dess naturliga miljö) rita formerna 

av grönsakerna, sortera grönsakerna efter färg, form eller annan sortering som 

eleverna själva valt, ange vilka grönsaker det finns mest/minst av.  

2. Dokumentation 

Dokumentations kan göras i olika former vilket främjar elevers 

uppmärksamhet på detaljer. Dokumentation kan anpassas efter de resurser 

som finns på skolan. Det kan exempelvis vara digitalt foto, berättelser som 

stödjer och beskriver inlärningsprocessen, egengjorda alster i form av 

skulpturer eller teckningar. Dokumentationen gör även att eleverna får en 

känsla för före och efter samt känner igen mönster. Elevernas uppmanas att 

använda matematiska begrepp i deras dokumentation.  

3. Återvunnet material 

Att använda återvunna material är ett sätt att öka elevers innovativa förmåga. 

Materialet kan användas på olika sätt, exempelvis genom att sortera, 

organisera, räkna, hitta mönster och jämföra. Det är bara fantasin som sätter 

gränser! 

4. Konst och matematik 

Att rita är en form av grafisk symbolik och utvecklas före skrivandet. Ritning 

främjar taluppfattning för yngre barn. Bilder kan användas på olika sätt, bland 

annat genom stöd för problemlösning, representera matematiska funktioner 

så som addition och subtraktion eller för att representera matematiska 

symboler. Att rita kan även underlätta diskussioner om matematiska begrepp.  
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5. Lek och matematik 

Genom leken kan eleverna lära sig att klassificera, jämföra storlek, sätta ihop 

och plocka isär olika objekt, mönster, rumsliga relationer och räkna på olika 

sätt.   

Tillämpning av dessa strategier främjar elevernas motivation och förståelse för 

taluppfattning (Linder, Powers-Costello & Stegelin 2011). 
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6 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras de olika delarna i denna systematiska studie. Först diskuteras 

metod, sedan teorier och lokala ramverk. Resultatet diskuteras utifrån studiens 

frågeställningar. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning inom taluppfattning.  

6.1 Metoddiskussion 
För att hitta relevant och tillförlitlig fakta till denna systematiska litteraturstudie 

söktes vetenskapliga artiklar i databaserna ERIC och SwePub. Sökningarna i SwePub 

gav inga relevanta resultat, då de endast behandlade taluppfattning i fråga om att tala. 

Sökningarna i ERIC behandlade dock taluppfattning i fråga om matematisk 

kompetens. Relevanta artiklar kunde därmed sökas och i träfflistan lästes alla titlar. 

Stämde titeln med syftet och frågeställningarna lästes även abstrakt. Efter att alla 

inkluderings- och exkluderingskriterier hade gjorts, valdes totalt 8 vetenskapliga 

artiklar ut. De utvalda artiklarna lästes därefter i fulltext. Det har dock visat sig att de 

utvalda artiklarna har varit av olika kvalitet, trots att de genomgått flera 

urvalskriterier. Resultaten av de olika artiklarna har varit spretiga och det har varit 

svårt att hitta gemensamma nämnare.  

En kritisk aspekt är att forskningen har bedrivits i olika länder. Detta kan vara en av 

anledningarna till att resultatet har varit spretigt eftersom länderna har olika 

läroplaner. Om sökningen i SwePub hade gett resultat hade svenska vetenskapliga 

artiklar som behandlade taluppfattning funnits med i denna studie. Då sökningen inte 

gav något resultat, uteblev även det svenska perspektivet. Andrews och Sayer’s artikel 

baserades dock på undersökningar som har gjorts i tre länder, däribland Sverige.  

En annan kritisk aspekt är att sökningarna som har gjorts har varit breda vilket har 

påverkat resultatet. Att söka på ett smalare ämne, exempelvis taluppfattning med 

fokus på särskilt begåvade elever i lågstadiet hade antagligen gett ett mer 

sammanhållet resultat.  

Artiklarnas innehåll analyserades och ett kategoriseringsschema upprättades (se 

bilaga B). Detta för att få en bättre överblick av artiklarnas data och se samband 

mellan deras ståndpunkter inom taluppfattning. Eftersom artiklarnas resultat har varit 

spretigt har kategoriseringsschemat varit till stor hjälp. Studiens frågeställningar låg 

till grund för de olika kategorierna i schemat.  

6.2 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt diskuteras först teorier och lokala ramverk, därefter resultatet utifrån de 

frågeställningar som denna studie är baserad på; vad taluppfattning innebär och vilka 

metoder som är gynnsamma för att utveckla taluppfattning.  

 Teorier och lokala ramverk 

I några av de utvalda artiklarna gick det att utläsa vilket teoretiskt perspektiv de 

använde sig av. Det var dock inte lätt att finna i alla artiklar. Det har därmed varit 

svårt att diskutera de olika artiklarnas perspektiv. Saknaden av tydliga teoretiska 

perspektiv har gjort att denna studies teoretiska utgångspunkter har varit svag.  
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Totalt hittades fyra olika ramverk i de utvalda artiklarna som hade med taluppfattning 

att göra. McIntosh och Reys et al. är forskare som nästan alla artiklar nämnde i något 

sammanhang. Ghazali var dock endast en artikel som nämnde. Skillnaden mellan 

dessa tre ramverk var dels antal kategorier som de ansåg bör finnas med, samt vad 

taluppfattning innebär. De olika definitionerna gjorde det svårt att förstå vad 

respektive forskare menade med kategorierna. För att kunna göra en mer rättfärdig 

jämförelse av dessa ramverk bör de analyseras mer ingående. Då detta inte har varit 

fokus i denna studie har endast ramverken noterats. Det som dock gick att utläsa var 

att operationer med tal är av central vikt när det gäller taluppfattning. Att förstå vad 

som händer med talen när en operation utförs, vilka strategier som kan användas, samt 

att förstå storlek på tal är genomgående för dessa ramverk. Det sista ramverket, 

Andrews och Sayers ramverk, skiljde sig mest åt från de övriga, då deras ramverk 

bygger på tre faser för grundläggande taluppfattning. En av faserna, Foundational 

number sense, utmynnar i 8 kategorier för utveckling av taluppfattning. Detta är ett 

bra förslag med en tydlig definition på vad som bör ingår i taluppfattning. 

Kategorierna tar upp många av de definitioner som de andra forskare anser vara 

viktiga för taluppfattning, samt att de förklarar vad de menar med varje kategori. Att 

ramverken skiljde sig åt kan dock ha att göra med att taluppfattning är ett så brett 

begrepp och att det inte finns en tydlig och enkel förklaring på vad det innebär. Skiljer 

sig definitionen av ett begrepp åt, kommer i sin tur även de teoretiska perspektiven 

och de lokala ramverken att skilja sig åt. Hade det funnits en mer generell definition 

av begreppet taluppfattning tror jag även att perspektiven och de lokala ramverken 

skulle haft fler gemensamma nämnare.  

 Taluppfattning 

Det finns ingen tydlig definition på vad taluppfattning innebär, vilket syns tydligt i 

tabellen (avsnitt 5.2.1). Det enda forskarna har varit överens om är att det är ett svårt 

begrepp att definiera. Dock har det funnits viss överenskommelse för vad 

taluppfattning innebär; bland annat att det handlar om förståelse för antal och 

operationer, förmåga att kunna använda tal på ett flexibelt sätt, kunna förstå 

relationerna mellan tal och kunna koppla förståelsen av tal till symboliska 

representationer. Enligt Skolverket (2019a) innefattar taluppfattning även del och 

helhet, de fyra räknesättens egenskaper och rimlighetsbedömningar. Detta är endast 

något som mindre än hälften artiklar har tagit upp.   

Forskarna har varit överens om att grunden i matematik, där taluppfattning ingår, 

påverkar elevers utveckling av matematiska förmågor under hela skolgången. De är 

även överens om att det är viktigt att ha en god kompetens inom taluppfattning för att 

inte riskera att hamna i matematiksvårigheter. Det är därmed viktigt att eleverna får 

utveckla taluppfattning i F-3-klass, men gärna redan på förskolan. Slutsatser som kan 

dras är att taluppfattning är en viktig del av elevers matematikundervisning i skolan. 

Forskarna är, som nämnts tidigare, inte överens om vad som ingår i taluppfattning. 

Den rådande meningsskiljaktningen om begreppet taluppfattning har gjort att det är 

svårt att komma fram till ett tydlig resultat på denna forskningsfråga. Forskarna har 

dock varit överens om att taluppfattning inkluderar att elever har en förståelse för tal, 

förstår förhållanden mellan tal samt att de förstår att tal påverkas av operationer. Om 

eleverna kan det har de goda förutsättningar att tillägnar sig matematikens grunder.  
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 Gynnsamma metoder  

Förebyggande arbete anses vara en gynnsam metod, vilket har beskrivits i en del av 

artiklarna. Utveckling av taluppfattning kan påbörjas redan av föräldrar genom att 

barnen får räkna och bli bekanta med siffror och tal hemma. Förskolan kan också 

hjälpa elever på ett förebyggande sätt genom att få dem att lära sig taluppfattning på 

ett lärorikt, men framför allt lustfyllt sätt. I grundskolan finns mer uttalade metoder, 

som att förstå konceptet del/helhet, räkna på fingrarna samt koppling mellan tal och 

räknesätten. Dessa metoder är viktiga för att elever ska kunna utveckla sin 

taluppfattning. Del/helhet gör att eleverna tränas i att se mönster, dela upp tal, samt 

se kopplingar till räknesätten på ett mer visuellt sätt. Räkna på fingrarna är också ett 

sätt för att hjälpa eleverna att göra en räkneuppgift mer konkret. Eftersom de flesta 

människor endast har tio fingrar kan fingerräkningsmetoden vara begränsande. 

Chisanbop-metoden gör att elever kan räkna upp till talet 99. Oavsett vilken 

fingerräkningsmetod eleverna använder sig av är det viktigt att de förstår kopplingen 

mellan tal och fingrarna. I annat fall hjälper endast fingrarna att komma fram till ett 

svar. Att förstå hur man gör för att komma fram till svaret är mer intressant än själva 

svaret i sig. Resultatet visade även att lärares kompetens inom taluppfattning är låg, 

vilket i sin tur påverkar att elever kan utveckla taluppfattning. Det ska dock tas i 

beaktning att studien är gjord på internationell forskning, vilket innebär att lärares 

kompetens kan varierar i olika länder.  

Som blivande lärare har jag fått lära mig att det är viktigt att lära ut på olika sätt för 

att kunna nå alla elever och deras inlärningsstil. Att arbeta på ett varierat sätt gynnar 

elevers utveckling av taluppfattning (Andrew & Sayers 2015; Linder, Powers-

Costello och Stegelin 2011). När det gäller taluppfattning finns det ingen tydlig linje 

med vad som anses vara de mest gynnsamma metoderna för att lära ut taluppfattning. 

Får elever testa en blandning av olika metoder kommer de kunna se kopplingen 

mellan olika representationsformer. Detta medför att de kommer få en bra grund att 

stå på och kan bli framgångsrika inom matematik.  

6.3 Vidare forskning 
Studien har visat att det är viktigt att elever behärskar taluppfattning för att kunna 

utvecklas inom matematik. Grundskollärare har därmed en viktigt uppgift att lära 

elever detta för att undvika att de hamnar i matematiksvårigheter. I vidare forskning 

hade det varit intressant att se hur mycket fokus lärare lägger på taluppfattning i 

årskurserna F-3. Implementeras taluppfattning i all matematik eller behandlas det som 

ett eget ämne? För att undvika att resultatet bli spretigt i vidare forskning bör ämnet 

smalnas av ytterligare. Detta kan göras genom att endast fokusera på en viss grupp 

elever, exempelvis särskilt begåvade elever eller elever i svårigheter. Många av 

forskarna anser att taluppfattning är en stark indikation på senare framgång i 

matematik. Går det att finna en relation mellan särskilt begåvade elever eller elever i 

svårigheter och god taluppfattning? Kan man redan i tidig ålder avgöra elevers 

framtid inom matematik? 
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Bilaga A - Sökschema 
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Sökord Avgränsning 
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r 

Utvalda referenser Publikationstyp 
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English 
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6 
ERIC 

2019-11-18 

noft("strategies

") AND 

noft("number 

sense") 

Peer review 

Scholarly Journals 

English 

2010-2019 

Elementary 

Education 

16 

Şengül, Sare (2013). Identification of Number Sense Strategies 

Used by Pre-Service Elementary Teachers. Educational Sciences: 

Theory and Practice, 13(3), 1965-1974. 
http://proxy.lnu.se/login?url=https://search-proquest-

com.proxy.lnu.se/docview/1651828049?accountid=14827 

Scholarly Journals 

7 
ERIC 

2019-11-18 

noft("number 

sense") AND 

noft(Arithmeti

c) 

Peer review 

Scholarly Journals 

English 

2000-2019 

Elementary 

Education 

13 

Chard, David J; Clarke, Ben; Baker, Scott; Otterstedt, Janet; Braun, 

Drew; et al. (2005). Using Measures of Number Sense to Screen for 

Difficulties in Mathematics: Preliminary Findings. Assessment for 

Effective Intervention, 30(2), 3-14. 

http://dx.doi.org.proxy.lnu.se/10.1177/073724770503000202 

Scholarly Journals 

8 
ERIC 

2019-11-19 

noft("number 

sense") AND 

noft(method) 

NOT 

noft(digital) 

Peer review 

Scholarly Journals 

English 

2010-2019 

Primary Education 

16 

Toll, Sylke W. M; Kroesbergen, Evelyn H & Van Luit, Johannes E. 

H. (2016). Visual Working Memory and Number Sense: Testing 

the Double Deficit Hypothesis in Mathematics.  

British Journal of Educational Psychology, 86(3), 429-445. 

http://proxy.lnu.se/login?url=https://search-proquest-

com.proxy.lnu.se/docview/1871579964?accountid=14827 

Scholarly Journals 

 

  

http://proxy.lnu.se/login?url=https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/docview/1651828049?accountid=14827
http://proxy.lnu.se/login?url=https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/docview/1651828049?accountid=14827
http://dx.doi.org.proxy.lnu.se/10.1177/073724770503000202


iii(4) 

 

Bilaga B - Kategoriseringsschema 

Referens 
Teoretiskt 

perspektiv 
Vad är taluppfattning Gynnsamma strategier Begrepp 

Andrews & Sayers 

(2015) 

Lokala ramverk - Förståelse för antal och operationer. 

- Förmåga att kunna använda tal på ett flexibelt sätt. 

- Förmåga att förstå förhållanden/ relationer mellan 

tal. 

- Räkning styrs av principer relaterade till en-till-en-

korrespondens. 

- Att tal har givna platser. 

- Att tal kan förändras genom addition och 

subtraktion. 

- Koppla förståelsen av tal till symboliska 

representationer. 

- Undersökning av mönster i tal. 

- Kunna göra rimliga uppskattningar. 

- Kunna göra matematiska antagande och utveckla 

användbara strategier. 

8 kategorier inom FoNS: 

1. Symboler för tal 

2. Systematisk räkning 

3. Sambandet mellan tal och mängd 

4. Åtskillnad mellan mängder 

5. Olika representationer av tal 

6. Uppskattning 

7. Grundläggande aritmetik 

8. Mönster i talföljder  

1. Preverbal 

number sense 

2. Foundational 

number sense 

(FoNS) 

3. Applied number 

sense. 

Calder Stegemann & 

Grünke (2014) 

Kognitiv 

Behavioristiskt 

- Förståelse för antal och operationer. 

- Förmåga att kunna använda tal på ett flexibelt sätt. 

- Kunna göra rimliga uppskattningar. 

- Kunna göra matematiska antaganden och utveckla 

användbara strategier. 

 

Chisanbop.  

 

Attityden till matematik är viktig. 

 

Läraren måste kunna lära ut på olika 

sätt för att kunna nå alla elever.  

Chisanbop 

Chard et al. (2005) x - Förmåga att kunna använda tal på ett flexibelt sätt. 

- Känsla för vad tal innebär. 

- Förmåga att kunna göra huvudräkningar och 

jämförelser. 

- Räkning styrs av principer relaterade till en-till-en-

korrespondens. 

- Att tal har givna platser. 

- Att tal kan förändras genom addition och subtraktion. 

- Koppla förståelsen av tal till symboliska 

representationer. 

Finns ingen given metod för att 

identifiera elever som löper risk att 

hamna i matematiksvårigheter. Det 

bästa är att identifiera och förebygga 

att det sker.  

Tester kan ge en indikation om elever 

tenderar att hamna i 

matematiksvårigheter. 

x 

Dyson, Jordan & 

Glutting (2013) 

x - Förståelse för antal och operationer. 

- Förmåga att kunna använda tal på ett flexibelt sätt. 

- Förmåga att förstå förhållanden/ relationer mellan tal. 

- Räkning styrs av principer relaterade till en-till-en-

korrespondens. 

Framgång i matematik kräver att 

eleverna kopplar förståelse av 

objektbaserade beräkningar till 

muntliga problemlösningar och 

talkombinationer. 

x 
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- Att tal har givna platser. 

- Att tal kan förändras genom addition och subtraktion. 

- Koppla förståelsen av tal till symboliska 

representationer. 

- Kunna göra matematiska antagande och utveckla 

användbara strategier. 

 

Koppla elevernas utvecklande 

kunskap om addition och subtraktion 

till verbal kombination genom 

räkning och mental presentation. 

Linder, Powers-

Costello & Stegelin 

(2011) 

x - Att tal har givna platser.  

- Uppdelning och sammanslagning av tal. 

- Undersökning av mönster i tal. 

Fem strategier:  

1. Projektplan 

2. Dokumentation 

3. Återvunnet material 

4. Konst och matematik 

5. Lek och matematik 

Reggio-Emilia 

Şengül (2013) x - Förståelse för antal och operationer. 

- Förmågan att kunna använda tal på ett flexibelt sätt. 

- Förmåga att förstå förhållanden/ relationer mellan tal. 

- Känsla för vad tal innebär. 

- Förmåga att kunna göra huvudräkningar och 

jämförelser. 

- Koppla förståelsen av tal till symboliska 

representationer. 

- Kunna göra rimliga uppskattningar. 

Lärare måste få bättre utbildning 

inom taluppfattning för att i sin tur 

kunna lära eleverna bra 

taluppfattning. 

x 

Sinnakaudan et al. 

(2016) 

Lokala ramverk - Förståelse för antal och operationer. 

- Förmåga att kunna använda tal på ett flexibelt sätt. 

- Förmåga att förstå förhållanden/ relationer mellan 

tal. 

- Förmåga att kunna göra huvudräkningar och 

jämförelser. 

- Räkning styrs av principer relaterade till  

en-till-en-korrespondens. 

- Koppla förståelsen av tal till symboliska 

representationer. 

- Uppdelning och sammanslagning av tal. 

- Kunna göra rimliga uppskattningar. 

Förstå delar och helhet. x 

Toll, Kroesbergen & 

Van Luit (2016) 

Kognitivt - Förståelse för antal och operationer. 

- Förmåga att förstå förhållanden/ relationer mellan 

tal. 

- Känsla för vad tal innebär. 

- Att tal har givna platser. 

- Att tal kan förändras genom addition och subtraktion 

Matematiksvårigheter kan förebyggas 

till viss del genom att elever redan i 

förskolan får arbeta med visuellt 

arbetsminne, icke symbolisk- samt 

symbolisk taluppfattning. 

x 
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