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Abstracts 

The aim of this study is to investigate the importance of students’ number sense on their 

geometry and arithmetic skills. 

The analyzes are based on comparisons of results, from tests in the regular teaching within 

the two mathematical branches, arithmetic and geometry, and the results from a test, for 

determining the students’ number sense, that was developed within this study. 

The survey method used to measure number sense skills were quantitative interviews, 

where 30 students in grade 2 participated. The interviews were designed as a math 

conversation based on an interview guide adapted for the age group concerned. The 

students gathered points by solving tasks at different levels of difficulty. The results were 

then compiled into an overall result. 

The results of the three tests were analyzed using statistical tools such as, point diagrams 

and determination of correlation coefficients. 

A positive correlation was demonstrated for the correlation between the result the students 

achieved in the test of number sense and their results in the tests in both arithmetic and 

geometry. The correlation in this study is stronger for the relationship number sense / 

geometry, correlation factor 0.73, than for the number sense / arithmetic, correlation factor 

0.50. 

Through the positive correlation that is shown, the findings support the perception that 

number sense is of major importance to the students’ mathematical development, and this 

study showed that this relationship is valid not only in the pure counting skills, as arithmetic, 

but also for skills in geometry. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka betydelsen av elevers taluppfattning för deras 

kunskap i geometri och aritmetik. 

Analyserna baseras på jämförelser av resultat dels från tester i den ordinarie undervisningen 

inom de två matematikgrenarna aritmetik och geometri och dels resultat från ett test, för 

bestämning av elevernas taluppfattning, som tagits fram inom denna studie. 

Undersökningsmetoden som användes för att mäta taluppfattningen var kvantitativa 

intervjuer, där 30 elever i åk 2 deltog. Intervjuerna var utformade som ett matematiskt 

samtal utifrån en för årsklassen anpassad intervjuguide, där eleverna samlade poäng genom 

att lösa uppgifter på olika svårighetsnivåer. Resultaten sammanställdes därefter till ett 

helhetsresultat. 

Resultaten från de tre testerna analyserades med statistiska verktyg så som punktdiagram 

och bestämning av korrelationskoefficienter. 

En positiv korrelation kan påvisas för sambandet mellan det resultat eleverna uppnår på 

taluppfattningstestet och deras resultat på både aritmetik och geometri. Korrelationen i 

denna studie är starkare för sambandet taluppfattning/geometri, korrelationsfaktor 0,73, än 

för sambandet taluppfattning/aritmetik, korrelationsfaktor 0,50. 

Genom den positiva korrelation som påvisas stödjer resultaten uppfattningen att 

taluppfattningen har stor betydelse för elevernas matematiska utveckling. Denna studie 

visade att detta samband inte enbart gäller aritmetikens räknelära utan även gäller för 

geometrin. 

Nyckelord 

Algoritmer, aritmetik, geometri, korrelation, taluppfattning 
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Först och främst vill jag ge ett stort tack till de elever som deltagit i min undersökning, samt 
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och värdefulla tankar i processen. 
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1 Inledning 

Detta kapitel inleds med en introduktion av studiens bakgrund samt de centrala begrepp 

som kommer behandlas. Vidare beskrivs studiens syfte och avgränsning med efterföljande 

frågeställningar för att fördjupa syftet ytterligare. 

 

1.1 Introduktion 

Inom ämnet matematik har jag under mina VFU-perioder noterat elevernas olika förmåga att 

tillägna sig matematikundervisningen. Utifrån detta har jag som student funderat kring vad 

det kan finnas för bakomliggande orsaker till att dessa skillnader föreligger. När man läser 

forskning kring matematikutveckling i de första skolåren är begreppet taluppfattning något 

som ofta återkommer. Ett exempel är forskarna Tsao och Lin (2012) som beskriver att 

taluppfattningen är en av de grundläggande delarna inom matematiken, där eleverna 

behöver förstå tal och olika sätt de representeras på, samt relationen mellan dem, för att 

utvecklas inom ämnet matematik. Detta har väckt tankar hos mig kring huruvida 

taluppfattningen kan vara en av de viktigaste faktorerna för elevernas förmåga att tillägna 

sig matematikundervisningen.  

 

Vad menas då med begreppet taluppfattning? Är taluppfattning detsamma som det engelska 

begreppet number sense? Båda termerna syftar, som ett gemensamt kännetecken, på en 

intuitiv känsla för tal och hur de tolkas och används (Reys & Reys, 1995). Begreppen används 

synonymt i litteraturen, även om number sense enligt Reys, Reys och Emanuelsson (1995) 

har visat sig ha en något vidare innebörd. Författarna poängterar dock att de båda 

begreppen trots detta ligger väldigt nära varandra. Jag använder därför i denna studie 

begreppet taluppfattning som en term med samma mening och innebörd som termen 

number sense.  

 

I Lgr11 står det att undervisningen kring taluppfattning ska behandla hur talen kan delas 

upp, hur de kan användas för att ange antal och ordning samt hur positionssystemet kan 

användas för att skriva naturliga tal. Undervisningen ska också behandla centrala metoder 

för beräkningar av naturliga tal samt rimlighetsbedömning (Skolverket, 2016). 
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Eftersom taluppfattning utgår från faktorer som förståelse och känsla för tal och deras 

relationer till varandra samt förmågan att kunna använda huvudräkning, bör den ha en nära 

koppling till den renodlade räknelära som aritmetiken står för. Det nära ”släktskapet” mellan 

taluppfattning och aritmetik gör det rimligt att anta att god taluppfattning är en bra grund 

för förståelsen av aritmetik.  

 

Aritmetik betyder ”Räknekonst av tal” och syftar till den del i matematiken som behandlar 

de fyra räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division (NE, 2018). I denna 

studie riktas undersökningen mot den del av aritmetiken som behandlar algoritmer. 

Begreppet aritmetik avser alltså uträkningar med hjälp av algoritmer när det används i 

studien. Utifrån denna definition av begreppet beskrivs i Lgr11 att undervisningen bland 

annat ska behandla de fyra räknesättens egenskaper och samband, samt centrala metoder 

för skriftliga beräkningar (Skolverket, 2016). 

 

Ett exempel på en matematikgren där tonvikten inte ligger på rent räknande är geometri. 

Geometri definieras som det område där figurers egenskaper studeras i ett rum med 

utgångspunkt i grundläggande geometriska objekt och definitioner (NE, 2018). 

Undervisningen i geometri behandlar dessa grundläggande geometriska begrepp, vanliga 

lägesord, symmetri och dess konstruktion samt jämförelser och uppskattningar av 

matematiska storheter (Skolverket, 2016). På grund av att innehållet inom aritmetik och 

geometri skiljer sig markant åt, vore det intressant att undersöka huruvida taluppfattningen 

är av samma vikt för respektive område eller ej. 

 

Eftersom mycket tyder på att taluppfattningen är central för förståelsen av matematik har 

tankar väckts kring huruvida undervisningen fokuserar tillräckligt mycket på att utveckla 

elevernas taluppfattning. Jag har ofta upplevt att undervisningen är läromedelsstyrd och att 

lärare därför inte stannar upp vid de moment där elevernas förmåga brister. I många fall har 

jag misstänkt att elevernas avsaknad av kunskap inom en matematikgren i grund och botten 

handlar om bristande taluppfattning. Om det är så att taluppfattningen påverkar elevernas 

förmåga att tillägna sig kunskaper inom olika grenar av matematiken, vore det en god 

investering att lägga mer tid åt att utveckla denna förmåga hos eleverna. 
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur nivån på elevernas taluppfattning korrelerar med 

deras kunskap inom de två matematikgrenarna aritmetik och geometri, samt belysa de 

likheter och skillnader som taluppfattningen har för den matematiska utvecklingen inom 

dessa två områden. 

 

1.3 Avgränsning 

Arbetet avgränsas till att undersöka elever i årskurs 2, där två klasser deltar i 

undersökningen. I studien används resultaten på de diagnostiska test eleverna tidigare gjort i 

undervisningen inom de två matematikgrenarna, dvs aritmetik och geometri, som mått på 

elevernas kunskap inom dessa områden. 

 

1.4 Frågeställningar 

För att definiera mitt syfte utgår studien från följande frågeställningar: 

 

• Hur överensstämmer nivån på elevernas taluppfattning med deras aritmetiska 

kunskap? 

 

• Hur överensstämmer nivån på elevernas taluppfattning med deras geometriska 

kunskap? 

 

• Vilka likheter och skillnader kan man utläsa av taluppfattningens betydelse för den 

matematiska utvecklingen inom de två områdena?   
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2 Bakgrund 

Det här kapitlet inleds med att definiera begreppet taluppfattning. Därefter belyses 

taluppfattningens utveckling hos barn. I de tre efterföljande avsnitten beskrivs 

problematiken kring utvärdering av taluppfattning samt taluppfattningens koppling till 

aritmetik och geometri. I det avslutande avsnittet redogörs för de teoretiska utgångspunkter 

som ligger till grund för studien. 

 

2.1 Definitioner av taluppfattning 

Taluppfattningen låter sig inte definieras på ett entydigt sätt. Trots taluppfattningens 

uppenbara betydelse för den matematiska utvecklingen finns det inte två forskare som 

definierar taluppfattning på exakt samma sätt (Andrews & Sayers, 2014), samtidigt är också 

taluppfattningen svår att mäta (McIntosh, Reys, & Reys, 1992). Något som man däremot är 

överens om är att taluppfattningen handlar om en förståelse för tal, deras innebörd samt 

relation till varandra.  

 

McIntosh et al. (1992) beskriver taluppfattning som ett svårdefinierat begrepp. Det kan i 

stora drag beskrivas som förmågan att känna igen tal och veta att de kan representeras på 

olika vis. En elev med god taluppfattning har förståelse för att 30 minuter är detsamma som 

½ timme samt att ½ också kan representeras som 50% eller 0,5 (McIntosh et al., 1992). 

Andra faktorer som representerar taluppfattningen är elevers känsla för talens storlek samt 

deras förmåga att uppskatta rimlighet (McIntosh et al., 1992; Tsao & Lin, 2012). 

 

Taluppfattning innefattar också förståelsen kring olika matematiska tillvägagångssätt, så som 

exempelvis uträkningar, och hur de förhåller sig till varandra (Tsao & Lin, 2012). En elev som 

har god taluppfattning förstår till exempel att multiplikation och division samspelar 

(McIntosh et al., 1992).  

 

Berch (2005) lyfter bland annat fram att en elev med god taluppfattning har en icke-

algoritmisk känsla för tal. McIntosh et al. (1992) ger ett exempel på vad som menas med 

begreppet icke-algoritmisk. I exemplet handlar en pojke två likadana dagböcker som säljs till 

halva priset. Expediten i kassan räknar då ut totalsumman med hjälp av algoritmer, snabbt 
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och felfritt, men visar samtidigt att han har bristande taluppfattning eftersom en uträkning 

var nödvändig för att han skulle få fram priset. 

 

2.2 Taluppfattningens utveckling hos barn 

Utveckling av taluppfattning är något som sker gradvis som ett resultat av utforskning av tal, 

visualisering av tal i olika sammanhang samt beskrivningar av tal på sätt som inte är 

begränsade till traditionella algoritmer (Andrews & Sayers, 2014). Taluppfattningen hos 

elever i de lägre årskurserna kan visa sig i huruvida eleverna förstår att de kan dela upp tal 

för att enklare göra uträkningar. Det kan exempelvis återspeglas i hur en elev går tillväga för 

att räkna ut 25 + 27. En elev med god taluppfattning bör förstå att man istället kan räkna ut 

uppgiften genom att tänka 25 + 25 + 2, vilket förenklar uträkningen (McIntosh et al., 1992).  

 

Forskning som gjorts har i första hand har fokuserat på det område av matematisk 

kompetens som behandlar aritmetiken (Gersten, Jordan, & Flojo, 2005). Aritmetiken syftar 

till den delen i matematiken som behandlar de fyra räknesätten addition, subtraktion, 

multiplikation och division (NE, 2018). På grund av detta har därför andra viktiga områden, 

så som problemlösning och taluppfattning, hamnat i bakgrunden och därmed fått mindre 

utrymme (Gersten et al., 2005). 

 

Robinson, Menchetti och Torgesen (2002) förklarar taluppfattningen som en färdighet eller 

en slags kunskap om tal. Därför menar de att taluppfattning, precis som fonologisk 

medvetenhet, bör vara möjlig att lära ut. Case och Griffin (1990) stödjer resonemanget 

(refererade till i Gersten et al., 2005). De har kommit fram till att taluppfattningsnivån hos 

eleverna bland annat beror på i vilken utsträckning elever får möta matematik i hemmet. 

 

Forskarna Hart, Ganley och Purpura (2016) beskriver även de hemmets betydelse för 

elevernas taluppfattning. De menar att föräldrar kan stötta sitt barns utveckling genom 

matematiska aktiviteter i hemmet. De matematiska aktiviteterna kan vara antingen direkta, 

så som exempelvis namnge siffror och räkna tillsammans, eller indirekta, då föräldrarna 

bakar eller leker affär tillsammans med sitt barn. Dessa forskare lyfter dock i sin text att 

matematiken i hemmet ofta hamnar i bakgrunden, då det är vanligt att föräldrar prioriterar 

att fokusera på läsning och skrivning. Matematik i hemmet är därför något som Hart et al. 



 12 

(2016) menar behöver få större utrymme, då detta är en avgörande faktor för barnets 

utveckling av de matematiska färdigheterna. 

 

För att arbeta med elevers taluppfattning i undervisningen behöver läraren utforma 

aktiviteter där eleverna får reflektera över tal och deras numeriska samband. Då eleverna 

exempelvis tränas i överslagsräkning i vardagsnära situationer ges de också en känsla av 

meningsfullhet när det gäller att kunna uppskatta rimlighet (Reys & Reys, 1995).  

 

En annan undervisningsmetod som kan användas för att ge eleverna möjlighet att undersöka 

och göra operationer med tal är att låta eleverna använda miniräknare. Vid användande av 

miniräknare flyttas fokus från uträknandet till hur man kommer fram till lösningar. Genom 

ett undersökande klimat i klassrummet kan lärare och elever i ett gemensamt sammanhang 

göra upptäckter med hjälp av miniräknaren. Eleverna kan då koncentrera sig på vad som 

händer vid operationer av tal, utan att behöva fokusera på det algoritmiska (Reys & Reys, 

1995). 

 

Enligt Andrews och Sayers (2014) har taluppfattningen visat sig vara det mest tillförlitliga 

måttet när det handlar om att förutspå elevers framtida matematiska utveckling, då tidiga 

defekter tenderar att leda till svårigheter i framtiden. Den grundläggande taluppfattningen 

är lika central för den matematiska utvecklingen som den fonologiska medvetenheten är för 

läsutvecklingen. 

 

2.3 Utvärdering av taluppfattning 

Utifrån vad som sagts i det tidigare avsnittet finns det många olika faktorer som påverkar 

hur barns taluppfattning utvecklas. Forskarna lyfter fram faktorer som exempelvis 

matematikens utrymme i elevernas hemmiljö och hur läraren utformar undervisningen som 

relevanta aspekter. Dessa faktorer kan vara grundorsaker till elevers olika utveckling av 

taluppfattningen, samtidigt visar en genomgång av litteraturen att det är svårt att mäta hur 

väl utvecklad en elevs taluppfattningsförmåga är.  

 

Enligt Reys et al. (1995) ger de utvärderingar som görs i skolvärlden ofta bristande 

information kring i vilken utsträckning elevernas taluppfattning är utvecklad. De tester 
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eleverna genomför tar ofta sin utgångspunkt i uppgifter som inte utmanar elevernas 

taluppfattning i tillräckligt hög grad. Detta beror på att testerna ofta har en avsaknad av 

uppgifter där eleverna får använda huvudräkning, uppskatta rimlighet, arbeta med 

talhantering samt pröva sin begreppsförståelse. Därför är det också, enligt Reys et al. (1995), 

svårt att bedöma elevernas faktiska taluppfattning utifrån testen, då ett gott resultat på 

dessa inte per automatik innebär att eleverna har en god taluppfattning. I många fall arbetar 

eleverna med algoritmer på ett automatiserat vis, vilket inte är ett utvecklande arbetssätt 

för dem. 

 

Området taluppfattning är något som bör uppmärksammas och värderas högt, då det ofta 

hamnar i skymundan eftersom lärare förväntar sig en automatisk utveckling av 

taluppfattningen i undervisningen. För att utvärdera taluppfattning kan man utforma test 

som stimulerar elevernas reflektion och tankar om tal, där de inte behöver arbeta med långa 

uträkningar för att komma fram till svaret (Reys et al., 1995). 

 

För att skapa ett test med större bredd för att mäta taluppfattning beskriver McIntosh et al. 

(1992) en metod där utvärderingen baseras på en kontroll av förståelse inom tre olika delar, 

ramfaktorer, som de anser vara centrala i begreppet taluppfattning. Dessa tre faktorer är: 

 

• Förståelse för tal, som beskrivs som känsla för ordning av tal, olika sätt att presentera 

tal, känsla för en relativ och en absolut storlek på tal samt ett system för användning 

av riktmärken.  

• Förståelse för räkneoperationer, som innebär en förståelse för effekten av en 

beräkning och medvetandet om förhållandet mellan operationerna. 

• Förståelse för förenklingar av tal och räknemetoder vid beräkningar, som betyder att 

det är viktigt att förstå förhållandet mellan problemet och den nödvändiga 

beräkningen. 

 

2.4 Taluppfattningens koppling till aritmetik 

En elev med låg taluppfattning stöter ofta på problem när han eller hon ska göra uträkningar 

inom de fyra räknesätten. Då eleven möter svårigheter vid grundläggande beräkningar ökar 
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risken att det bildas hinder för den fortsatta matematiska utvecklingen (Löwing & Kilborn, 

2003). Operationer med tal inom räknesätten addition och subtraktion är grundläggande i 

lågstadiet och behöver ske med flyt för att eleven ska lyckas vid beräkningar av svårare 

uppgifter inom exempelvis problemlösning. Eleven behöver hantera själva beräkningen med 

lätthet för att istället ägna sin tankeverksamhet åt problemets karaktär (Löwing, 2008). 

 
Gonzalez och Espinel (2002) har gjort en studie där de gör en jämförelse som visar att de 

normalpresterande eleverna klarade av att värdera och använda lämpliga strategier i större 

utsträckning än lågpresterande elever och elever med aritmetiska inlärningssvårigheter.  

 
I en studie gjord av Verschaffel, De Corte och Vierstraete (1999) visade resultatet att elever 

som har svårigheter med att värdera och använda lämpliga strategier vid beräkningar ofta 

får problem då de möter uppgifter de inte känner igen. Eleverna använder då bekanta 

strategier de lärt sig i elevboken i matematik, utan att beakta uppgiftens kontext. 

 

2.5 Taluppfattningens koppling till geometri 

Frisco-van den Bos (2014) menar att taluppfattningen inte är en enhetlig konstruktion, utan 

delar istället upp den i två olika beståndsdelar. Den ena, den symboliska, har den 

traditionella kopplingen till tal, medan den andra, den icke-symboliska, är en förmåga att 

uppskatta antal genom att till exempel bedöma antal prickar i en figur. Hon menar att det 

inte behövs någon formell undervisning för utvecklingen av den icke-symboliska delen, utan 

att den är en medfödd förmåga som utvecklas över tid.  

 

Detta synsätt kan eventuellt innebära att taluppfattningen har en koppling till geometrin, 

dels för att geometrin är icke-symbolisk enligt den definition Frisco-van den Bos (2014) 

använder, och dels att det finns motsvarande synsätt om utvecklingen av den geometriska 

förmågan hos barn. Forskarna Dina och Pierre van Hieles (refererade till i Hedrén, 1992) 

beskriver utvecklandet av geometriskt tänkande i olika nivåer. Den första nivån innebär att 

en elev kan känna igen en figur som helhet. För att uppnå den andra nivån behöver eleven 

kunna avbilda en figur genom att exempelvis rita ner den på papper eller klippa ut den med 

en sax. Oftast når eleverna inte högre än den andra nivån under lågstadiet. När en elev 
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uppnått den tredje nivån kan eleven tänka mer abstrakt, för att vidare kunna ordna figurer 

med hjälp av logik. 

 

Ahlström et al. (1996) skriver att elevers geometrikunskap ligger till grund för deras 

taluppfattning, då elever med en god grundläggande rumsuppfattning som behärskar 

geometriska begrepp också har större förutsättningar att utveckla en god taluppfattning 

samt förståelsen för måttsystemets idé.  

 

2.6 Teoretiska utgångspunkter 

Syftet i detta arbete är att undersöka sambandet mellan elevers taluppfattning och deras 

kunskapsnivå inom de två matematikgrenarna aritmetik och geometri. Utgångspunkten vid 

analysen är att jämföra deras resultat vid kunskapsmätningar inom de tre områdena. 

Resultaten från de test som genomförs i den ordinarie undervisningen används som mått på 

elevernas kunskap inom aritmetik och geometri. I denna studie utvecklas därför enbart ett 

undersökningsverktyg för att mäta nivån på elevernas taluppfattning. 

Taluppfattning är ett komplext begrepp, vilket framgår av forsknings- och 

litteraturgenomgången ovan. Den har ingen enhetlig definition och beskrivs ofta med lite 

abstrakta ord som exempelvis intuition, känsla och förståelse. En konsekvens av detta är då 

att det är svårt att mäta en elevs taluppfattning, vilket diskuteras i kapitel 2, avsnitt 2.3.  

McIntosh et al. (1992) har föreslagit ett ramverk vid utvärdering av taluppfattning, där olika 

delar som normalt ingår i begreppet taluppfattning skall kontrolleras vid fastställande av en 

elevs taluppfattningsnivå. 

Denna modell har vidareutvecklats av Andrews och Sayers (2014), som presenterade ett 

uppdaterat ramverk av komponenter som kan användas vid utvärdering av taluppfattning. 

Deras artikel bygger på en omfattande litteraturgenomgång i syfte att definiera 

komponenter som kan utgöra ett ramverk för grundläggande taluppfattning. De listar sju 

olika men samverkande komponenter, där varje komponent enligt tidigare forskning är till 

stöd för den matematiska förståelsen i senare undervisning. De sju komponenterna som lyfts 

fram för grundläggande taluppfattning är: 



 16 

• Igenkänning av tal, benämningar på tal och deras innebörd. Detta innebär att kunna 

identifiera symbolen för ett visst tal från en grupp av talsymboler och att kunna 

namnge ett tal när siffersymbolen för talet visas. Barn som har problem med denna 

förståelse tenderar att senare få problem med matematiken. 

• Systematiskt räknande, vilket innebär att eleven kan räkna både uppåt och neråt från 

en godtyckligt vald utgångspunkt med förståelsen om att varje tal har sin fasta 

position i systemet. Barn med räknesvårigheter kan senare få problem att utveckla 

lämpliga strategier för att lösa aritmetiska problem.  

• Medvetenhet om relationen mellan tal och antal. Eleverna behöver inte enbart förstå 

sambandet mellan ett visst tal och det antal det representerar utan också att det 

sista talet när man räknar ett antal objekt också representerar det totala antalet. 

Detta innefattar också att förstå skillnader mellan antal, varigenom barnen känner 

igen att åtta representerar ett antal som är större än sex men mindre än tio. 

Förståelsen för antalsskillnader är en viktig faktor för att förutspå barnets senare 

matematiska utveckling. 

• Medvetenhet om storlek och jämförelsen mellan olika storlekar, vilket innebär att 

eleven behärskar begrepp som exempelvis ”större än” och ”mindre än”. Att ha 

medvetenhet om storlekar stödjer utvecklingen av andra matematiska färdigheter. 

• Förmågan att göra uppskattningar, oavsett om det handlar om storleken på en grupp 

eller av ett objekt.  

• Förmågan att göra enkla aritmetiska beräkningar. Aritmetisk kompetens är i tidig 

skolålder en starkare indikator för att förutspå senare matematisk framgång än att 

mäta den allmänna intelligensen. 

• Medvetenhet om talföljder, i detta fall framförallt förmågan att identifiera saknade 

tal i luckor på tallinjen. Misslyckanden i att identifiera saknade tal i en sekvens är en 

stark indikation på problem med matematiken i senare skede. 

För att framställa ett verktyg som möjliggör en rättvis utvärdering utifrån dessa 

komponenter används denna teori som utgångspunkt vid såväl framställning av 

undersökningsverktyg som vid analys av insamlade data.  
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3 Metod 

Detta kapitel inleds med en diskussion kring val av undersökningsmetod utifrån studiens 

syfte och frågeställningar. Därefter belyses några viktiga aspekter vid intervjuande av barn. 

Vidare beskrivs den urvalsmetod som låg till grund för undersökningen, samt den 

datainsamlingsmetod som användes. I efterföljande avsnitt beskrivs behandling och analys 

av insamlade data och därefter följer ett avsnitt som diskuterar begreppen validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet samt hur dessa komponenter kan höjas i undersökningen. 

Avslutningsvis redogörs för de etiska regler som beaktades vid såväl förberedelse som 

genomförande och analys. 

 

3.1 Metodval 

I denna studie, som syftar till att undersöka olikheter och likheter i sambandet mellan 

elevernas taluppfattning och deras matematiska kunskap inom de två matematikgrenarna 

aritmetik och geometri, behövs tre undersökningar. De undersökningar som krävs är att 

bestämma nivån på elevernas taluppfattning samt deras matematiska kunskap inom 

områdena aritmetik och geometri. I undersökningen användes elevernas resultat från 

elevbokens diagnoser som mått på deras kunskap inom aritmetik och geometri. Den 

undersökning som gjordes i arbetet inriktades därför enbart mot att kartlägga elevernas 

taluppfattning.  

 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar väcktes frågor kring huruvida en 

enkätundersökning eller intervju vore mest lämplig. Genom en enkätundersökning är det 

möjligt att samla in många svar och på så vis få en överblick över elevernas taluppfattning i 

stort. Denna undersökningsmetod kan användas när man är intresserad av en större grupp, 

då enkäten gör det möjligt att nå ut till många människor på kort tid. Enkät är lämpligt att 

använda då man exempelvis vill undersöka hur vanligt förekommande ett fenomen är. Vid 

undersökningen bör syftet alltså vara att nå ut till ett kollektiv istället för den enskilda 

individen (Björkdahl Ordell, 2012a). 

 

Enkät som undersökningsmetod valdes bort med hänsyn till elevernas låga ålder, då risken 

är stor att eleverna inte förstår frågorna i enkäten eller av andra skäl, så som exempelvis 
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svag läsförståelse, missförstår uppgifterna. Vid frågor gällande uppgifterna kan inte den som 

gör undersökningen finnas tillhands för eleverna, vilket ökar risken för oklarheter som 

påverkar resultatet och eventuellt gör det missvisande. Vid en enkätundersökning är det 

också svårt att säkerställa att enkäten genomförs av den tänkta respondenten. 

Enkätmetoden medför vissa risker för ett missvisande resultat. Därför bedöms metoden som 

mindre lämplig för undersökningen.  

 

Hur skulle istället en intervju fungera som undersökningsmetod? Vid en intervju finns det 

risk att frågorna är otydligt formulerade och att respondenten missförstår frågan. Genom 

tydligt formulerade frågor och genomförande av ett antal pilotstudier bör dessa risker dock 

kunna avvärjas till stor del. En nackdel med att genomföra intervjuer istället för att använda 

sig av enkäter är dock att det tar tid att genomföra elevintervjuerna, vilket gör att antalet 

deltagare blir lägre än det hade blivit om en enkät istället hade använts som verktyg för 

datainsamlingen. Trots detta väger fördelarna för att välja intervju som metod tungt, vilket 

var skälet till att denna metod slutligen valdes. 

 

Då undersökningen gjordes på elever i 8-årsåldern och faktorer som exempelvis 

läsförståelsen därmed kan skilja sig mycket åt hos eleverna, gav intervjumetoden goda 

förutsättningar att säkerställa att den information som framkom i undersökningen inte 

påverkades av faktorer som inte är relevanta för undersökningen. Ytterligare ett argument 

som talar för valet av intervju som metod är att jag som intervjuare sitter tillsammans med 

eleven och kan hjälpa till vid oklarheter, samt att jag försäkras om att de svar jag får in i min 

datainsamling är elevens egna.  

 

Datainsamlingen i en undersökning kan vara antingen kvantitativ eller kvalitativ. Vid en 

kvalitativ datainsamling är avsikten med studien ofta att karaktärisera eller gestalta något 

(Larsson, 1986). En kvantitativ undersökning är istället vanlig när man använder sig av siffror 

och är ute efter numeriska svar. Dessa svar kan till exempel uttryckas som mer än, mindre 

än, längre, mer eller fler. Det är dock inte vanligt att en undersökning är helt kvantitativ, då 

det ofta förekommer beskrivningar som inte innefattar siffror i exempelvis tolkningsfasen 

(Trost, 1994; Trost, 2014). 
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Bryman (2013) beskriver att en kvantitativ studie styrs av den som undersöker. Den 

kvantitativa undersökningen är strukturerad i syfte att kunna studeras utifrån de 

frågeställningar som är centrala i undersökningen. Med denna definition som utgångspunkt 

bedöms den kvantitativa undersökningsmetoden vara mest lämplig med studiens syfte och 

frågeställningar i beaktning. 

 

Vad menas då när man talar om strukturerade undersökningar? En kvantitativ intervju 

behöver förberedas med strukturerade frågor. Strukturerade frågor är utformade på ett 

sådant vis att den intervjuade inte ges någon möjlighet att ge svar på något annat än precis 

det som tillfrågas (Trost, 2014). 

 

Då man vill undersöka samband gällande elevers kunskap i matematik kan det vara svårt att 

ställa frågor till eleverna där de själva får berätta om sin upplevda kunskap. Man behöver 

istället hitta ett mått som gör det möjligt att mäta de kunskaper eleven besitter. Därför 

redovisas matematikkunskaper ofta kvantitativt (Björkdahl Ordell, 2012b). Frågorna i 

studiens intervju strukturerades och inriktades därför mot kunskapsområden som syftar till 

att mäta elevernas taluppfattning. I denna studie kom därför elevernas taluppfattning att 

mätas genom en kvantitvativ intervju med strukturerade frågor. 

 

3.2 Att intervjua barn 

Vid intervjuer med barn krävs extra stor förberedelse inför genomförandet, eftersom barn 

kan ha svårt att sitta still och koncentrera sig längre stunder. Det är därför viktigt att inte 

göra intervjuerna för långa. När barn intervjuas är det dessutom extra viktigt att man redan 

från början försöker fånga deras intresse. Man bör också vara så konkret som möjligt när 

man ställer sina frågor, eftersom barn har svårare med det abstrakta och lever mer i nuet än 

vuxna (Trost, 2014).  I detta fall var eleverna i de båda klasserna nyfikna och intresserade vid 

intervjuerna, vilket gjorde att de klarade hålla fokus genom hela samtalet. Några elever 

kände sig lite nervösa inför intervjun, vilket var anledningen till att jag var noggrann med att 

avdramatisera situationen och förklara för dem att deras svar endast användes för min 

studie och inte var något deras lärare skulle få ta del av.  
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Intervjuerna skedde enskilt med eleverna i ett grupprum. I de fall där eleverna inte 

godkände att spelas in var jag extra noggrann i mina anteckningar, i syfte att undanröja 

eventuella oklarheter i resultatsammanställningen. Längden på intervjun var ca 15 minuter. 

 

3.3 Urval 

De elever som deltog i undersökningen gick i årskurs 2. Det urval som gjordes var ett så 

kallat bekvämlighetsurval, vilket innebär att urvalet utgick från de respondenter som fanns 

tillgängliga (Bryman, 2013). Undersökningen gjordes i två klasser på en skola i Västsverige, 

där alla elever i årskursen som fick sina föräldrars godkännande tillfrågades och gavs 

möjlighet att deltaga. Antal deltagande elever var 30 stycken. 

 

3.4 Datainsamling 

Intervjuguiden, som återfinns i bilaga 2, togs fram inför undersökningen och behandlar olika 

områden av taluppfattning. Guiden har sin utgångspunkt i det presenterade teoretiska 

ramverket som bygger på sju punkter. Frågorna är uppdelade så att de är avsedda att täcka 

dessa punkter och på så sätt vara en bra grund för bedömning av elevernas taluppfattning.  

 

Den första punkten som behandlar att känna igen och namnge tal prövas inte genom att 

eleverna får se ett tal som de ska namnge, däremot får eleverna i intervjun besvara vilket 

det största tvåsiffriga talet de kan skriva är. Precis som när eleverna ska namnge ett tal som 

visas för dem är det även i detta fall centralt att eleven förstår positionssystemet och varje 

siffras värde i talet.  

 

Den andra punkten i ramverket behandlar systematiskt räknande och prövas genom att 

eleverna får svara på vilket tal som kommer efter respektive före ett angivet tal. Det 

systematiska räknandet prövas inte direkt, eftersom eleverna inte får räkna högt under 

intervjun. Däremot prövas förmågan indirekt, då eleverna behöver behärska det 

systematiska räknandet för att kunna besvara vilket tal som kommer före och efter det 

angivna.  
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Punkt tre och fyra i Andrews och Sayers (2014) ramverk kan tolkas som att de till stor del går 

in i varandra. Punkterna handlar om att förstå relationen mellan tal och antal samt att 

eleven behärskar begrepp som större än och mindre än. Eleverna får med hjälp av konkret 

material, i form av små kuber, frågor där begreppen fler och färre berörs. 

 

Den femte punkten handlar om förmågan att göra uppskattningar, en förmåga som också 

prövas hos eleverna med hjälp av konkret material. På den högre nivån används dock inte 

materialet, utan eleverna får istället svara på om de tror att det är fler eller färre än 1000 

dagar sedan de föddes. När eleverna ger sitt svar bedöms det utifrån huruvida de kan 

förklara hur de tänkt, eftersom det annars är en alternativfråga som ger 50% chans att gissa 

rätt. 

 

Den näst sista punkten behandlar förmågan att göra enkla aritmetiska beräkningar. Här 

möter eleverna frågor där de behöver använda sig av huvudräkning. Vid ett tillfälle får 

eleverna räkna ut en subtraktion där talen ligger nära varandra, förutom detta får eleverna 

också frågor som berör dubbelt och hälften.  

 

Den sista punkten berör medvetenhet om talföljder. I intervjuerna får eleverna identifiera 

saknade tal i luckor på tallinjen. De får också svara på frågan om vilket tal som är det största 

tvåsiffriga talet de kan skriva, något som också prövar elevernas medvetenhet om talföljder. 

 

För att samla in data spelades intervjuerna in i den utsträckning det gavs möjlighet. Några 

fördelar med att spela in intervjuerna var att det fanns möjlighet att lyssna på intervjuerna 

flera gånger och därmed också kunna få ner på papper exakt vad som sagts. Dessutom ges 

den intervjuande bättre förutsättningar att befinna sig i nuet, då behovet av anteckningar 

minskar (Trost, 2014). 

 

Vid starten av intervjun tillfrågades eleven om han eller hon godkände att intervjun spelades 

in. Då eleverna valde att inte spelas in användes istället kompletterande anteckningsmaterial 

under intervjun. Syftet med detta var att skapa samma förutsättningar att säkert och korrekt 

kunna sammanställa resultatet vid mätningen. En nackdel med inspelning kan vara att 

eleven känner sig hämmad och besvärad av att spelas in, något som dock ofta brukar släppa 
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när man kommit igång med intervjun (Trost, 2014). För att avdramatisera situationen för 

eleverna inleddes intervjun med att ge eleverna tydlig information om att deltagandet är 

frivilligt och inget man måste göra om man inte vill. Genom att ge denna information till 

eleverna var förhoppningen att situationen skulle kännas avdramatiserad och avslappnad. 

 

Vid sammanställningen av resultatet räknades varje elevs poäng ihop utifrån intervjuguidens 

frågor. Eleverna fick poäng baserat på vilken nivå de uppnådde. Varje frågeområde i 

intervjun utgick från medelnivån. De som inte klarade medelnivån men istället svarade rätt 

på låg nivå gavs en poäng. De elever som svarade rätt på medelnivån men inte klarade hög 

nivå gavs 2 poäng och de elever som klarade frågorna på både medel och hög nivå gavs tre 

poäng. Kort sammanfattat gav låg nivå en poäng, medel två och hög tre. Alla elever fick 

alltså besvara frågor på två nivåer inom varje frågeområde. I de fall där eleverna inte klarade 

av att lösa uppgiften på låg nivå gavs noll poäng. 

 

I testet kunde eleverna som högst få 30 poäng. Elevernas enskilda resultat användes sedan 

för att ställas i relation till matematikgrenarna geometri och aritmetik, där elevernas 

diagnostiska test i boken Favorit Matematik inom dessa grenar användes. Maxpoängen för 

aritmetiktestet var 12 poäng, där varje korrekt löst uppgift gav en poäng. Eleverna gavs 

endast poäng i de fall de både kommit fram till rätt svar och använt algoritmen på rätt sätt. I 

geometridiagnosen var maxpoängen 14, där varje rätt svar gav en poäng. 

 

3.5 Resultatbehandling 

Resultaten ställdes samman och presenterades i form av tabeller. I dessa tabeller 

beräknades även medelvärden och standardavvikelser för den undersökta gruppen. För att 

söka preliminära samband mellan de enskilda elevernas resultat i de olika testerna 

konstruerades även stapeldiagram där testresultaten för varje enskild elev jämfördes.  

 

Om det finns ett samband mellan elevernas taluppfattning och deras kunskap inom aritmetik 

och geometri behöver detta visa sig genom att eleverna presterar liknande resultat på 

proven. Det betyder att en elev som presterar bra på taluppfattningstestet också bör 

prestera bra på aritmetik- och geometritesterna, och omvänt bör en svag prestation på 

taluppfattningsprovet också innebära svaga resultat på de andra testen. Stapeldiagrammen 
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ger en överblick för en preliminär analys över hur denna bild ser ut för den undersökta 

gruppen.  

 

Resultaten analyseras sedan med hjälp av punktdiagram för att undersöka om det finns 

samband mellan elevernas taluppfattning och deras matematiska kunskaper inom aritmetik 

respektive geometri. Allmänt gäller att ett samband, eller korrelation som är det begrepp 

som används inom statistiken, innebär att punkterna bildar ett mönster där man kan se att 

de ligger utefter en tänkt rak linje. Ju närmare en sådan tänkt linje punkterna ligger desto  

starkare är korrelationen (Mathleaks, u.å).  

 

Eftersom studien syftar till att studera taluppfattningens betydelse för de två 

matematikgrenarna, aritmetik och geometri, är punktdiagrammen konstruerade med 

taluppfattning som den oberoende variablen, x-axeln, och de undersökta 

matematikgrenarena blir då de beroende variablerna, y-axeln. 

 

3.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Vid genomförandet av en undersökning bör man reflektera över undersökningens 

reliabilitet. Med reliabilitet menas i vilken grad undersökningen är pålitlig, det vill säga i 

vilken utsträckning det resultat som framställs stämmer överens med verkligheten (Bryman, 

2013). För att öka reliabiliteten är det viktigt att man minskar slumpfaktorn i 

undersökningen, samt att den deltagande i undersökningen verkligen förstår de frågor som 

ställs (Erickson & Gustafsson, 2014). Begreppet reliabilitet kan delas in i fyra komponenter 

som är centrala för huruvida reliabiliteten är låg eller hög i en undersökning. Dessa 

komponenter är kongruens, precision, objektivitet och konstans (Trost, 2014).  

 

Kongruens handlar om likheten mellan frågor som har för avsikt att mäta samma sak. 

Kongruensen är möjlig att påverka i en kvantitativ intervju genom att ställa frågor på olika 

sätt som behandlar samma matematiska färdigheter. Precision berör hur den intervjuande 

registrerar de svar han eller hon får och objektivitet innebär de skillnader som kan uppstå 

när olika intervjuare registrerar samma sak (Trost, 2014).  
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För att öka reliabiliteten inom dessa områden spelades intervjuerna in i den mån det 

godkändes av respondenterna, vilket var behjälpligt vid analysen av insamlade data. Det 

sistnämnda, det vill säga konstans, handlar om tidsaspekten och förutsätter att det som 

undersöks inte ändrar sig. Vid en kvantitativ studie som denna blir den sista komponenten 

viktigare än i en kvalitativ studie, då den kvantitativa studien behöver vara konstant för att 

vara mätbar (Trost, 2014). Trots att denna aspekt är högst relevant i en kvantitativ 

undersökning var den svår att ta hänsyn till i denna studie. Eleverna är i en kunskapsprocess 

och utvecklas därmed hela tiden, därför är det möjligt att eleverna redan en månad efter 

datainsamlingen skulle ha kunnat påvisa ett helt annat resultat.  

 

En annan central faktor i en undersökning är begreppet validitet, som också kan översättas 

som undersökningens giltighet. Validitet syftar till huruvida de undersökningsinstrument 

som används mäter det som instrumenten avser att mäta (Trost,  2014). Det var därför 

viktigt att de intervjufrågor som framställdes i studien var formulerade och utformade så att 

de mätte elevernas taluppfattning, och inte gled ifrån området och istället mätte något som 

är irrelevant för studien. 

 

För att öka validiteten i undersökningen är det viktigt att alla de delar som ska mätas ges 

tillräckligt stort utrymme i undersökningen. Det finns risk att man vid utformandet av 

undersökningsverktyget ger stort utrymme åt det som är enkelt att mäta, och därmed också 

ger det mer komplexa mindre utrymme. I dessa fall får undersökningen lägre validitet då 

resultatet kan bli skevt (Erickson & Gustafsson, 2014). För att mäta taluppfattningen var det 

alltså viktigt att intervjufrågorna var väl avvägda och gav ett rättvist resultat som mätte alla 

faktorer i lika stor utsträckning. I undersökningen mättes elevernas kunskap inom ett 

område dock endast en gång, däremot fick eleverna inom varje område av taluppfattningen 

besvara frågor på två olika nivåer. 

 

Reliabilitet och validitet hänger till viss del ihop. Det krävs hög grad av validitet för att 

undersökningen också ska kunna uppnå hög reliabilitet. Däremot kan en undersökning ha 

hög reliabilitet utan att vara valid (Erickson & Gustafsson, 2014). 
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Studiens generaliserbarhet handlar om hur man kan generalisera resultat till grupper utöver 

de som deltagit i undersökningen. Därför var det viktigt att urvalet var så representativt som 

möjligt för den population som undersöktes. För att få en hög generaliserbarhetsgrad i 

undersökningen krävs därför att man gör ett så kallat sannolikhetsurval (Bryman, 2013). 

Sannolikhetsurvalet innebär att alla i populationen har samma chans att deltaga i 

undersökningen, vilket resulterar i att resultatet är generaliserbart (Stensmo, 2002). Detta 

innebär att alla elever i årskurs 2 i hela landet skulle ha samma chans att deltaga i 

undersökningen. I denna studie blev det dock svårt att uppnå denna nivå av 

generaliserbarhet, då den geografiska begränsningen i samspel med studiens tidsaspekt 

behövde beaktas. 

 

3.7 Etik 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra principer för att skydda individen. Dessa 

principer är utformade som fyra krav. Det första kravet är informationskravet, där alla parter 

som berörs av forskningen ska få information om studiens syfte. Det andra kravet är 

samtyckeskravet, som innebär att de deltagande själva beslutar om huruvida de vill deltaga 

eller inte. Det tredje kravet kallas konfidentialitetskravet, som syftar till att de berördas 

personuppgifter ska behandlas och förvaras på ett säkert sätt, så att ingen obehörig kan ta 

del av dem. Det sista kravet är det så kallade nyttjandekravet. Nyttjandekravet innebär att 

de uppgifter som samlas in vid genomförandet av studien inte får användas i något annat 

syfte och ändamål än den aktuella studien (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Inför undersökningen utformades ett informationsbrev, som återfinns i bilaga 1, till 

elevernas vårdnadshavare för att upplysa dem om vem jag är, varför jag genomför studien 

samt syftet med undersökningen. Föräldrarna informerades också om att eleverna är 

anonyma och att all insamlade data kommer att raderas efter studien avslutats. Tillsammans 

med informationsbrevet utformades också ett samtyckesformulär, där vårdnadshavarna 

själva fick ta beslut kring huruvida eleven ifråga tilläts att delta i studien. Utöver 

informationsbrevet informerade jag också eleverna före intervjuerna att deras deltagande är 

frivilligt och att de när som helst fick avbryta intervjun. 
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4 Resultat och Analys 

Detta kapitel inleds med att presentera resultatet av insamlade data utifrån studiens första 

frågeställning som behandlar korrelationen mellan taluppfattning och aritmetik. Därefter 

presenteras resultatet som utgår från studiens andra frågeställning gällande korrelationen 

mellan taluppfattning och geometri. I det sista avsnittet analyseras resultaten med hjälp av 

punktdiagram och korrelationsundersökningar för att söka korrelationer mellan nivån på 

elevernas taluppfattning och deras kunskapsnivå i de två matematikgrenarna, aritmetik 

respektive geometri. I samma avsnitt analyseras också de likheter och skillnader som kan 

utläsas av taluppfattningens betydelse för elevernas matematiska utveckling inom aritmetik 

och geometri, som är studiens sista frågeställning. 

 

I tabellerna i bilaga 3 är eleverna anonymiserade och identifieras istället med siffror. 

Tabellerna visar en kolumn med elevidentiteter, en med poängen vid testen av elevernas 

taluppfattning samt en kolumn med poängen från testerna för den matematikgren 

taluppfattningen jämförs med. I tillägg har också kolumner med det procentuella utfallet, 

dvs elevens uppnådda poäng i förhållande till maxpoängen i testerna, infogats. I de två sista 

raderna visas medelvärde samt standardavvikelse för värdena i respektive kolumn. 

 

4.1 Taluppfattning och aritmetik 

I detta avsnitt jämförs de resultat eleverna uppnår vid testet av deras taluppfattning med de 

resultat de uppnått på diagnostesten för aritmetik i den ordinarie undervisningen. En 

komplett sammanställning över enskilda elevers resultat från de två testerna visas i tabell 1, 

bilaga 3.  

 

Eftersom maxpoängen är olika i testerna är det mer praktiskt att jämföra elevernas 

testresultat som ett procentuellt utfall i förhållande till maxpoängen, än att studera de 

uppnådda poängsummorna. Det betyder att det är värdena i kolumnerna ”Taluppfattning %” 

och ”Aritmetik %” som används i resultatpresentationen. En observation från tabell 1 är att 

medelvärdet på elevernas resultat i taluppfattningstestet hamnar på 78% av maxpoängen, 

vilket är ett mått på att svårighetsgraden på de frågor som utvecklades i intervjuguiden inför 
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undersökningen av elevernas taluppfattning är på en ”lagom” nivå för att ge en rimlig 

spridning i resultatbilden. 

 

Nedbrutet på individnivå kan man i diagram 1 nedan se resultatet i testerna av 

taluppfattning och aritmetik för varje individ. Om taluppfattningen har inverkan på den 

aritmetiska förmågan bör de procentuella utfallen av resultaten i de två testen ligga relativt 

nära varandra. En elev som presterar högt på det ena testet bör alltså ha ett högt resultat på 

det andra för att det skall finnas ett samband. Omvänt bör en svag prestation på det ena 

testet också medföra en svag prestation på det andra. 

 

Diagram 1 visar en relativt god överensstämmelse, med likartade procentuella utfall i de två 

testerna, för flertalet av eleverna. Avvikande resultat, här definierat som minst 20% skillnad 

mellan de två testerna, finns dock hos nio elever. Dessa resultat gäller elev nr 1, 9, 17, 19, 

20, 24, 25, 26 och 28 där det procentuella resultatet alltså visar minst 20% skillnad mellan de 

två testen. Av dessa nio elever har sex presterat ett bättre resultat på taluppfattningstestet 

än på aritmetiktestet, medan resultatet för de övriga tre är det motsatta. 

 

 
Diagram 1 – Stapeldiagram som visar testresultat i procent av maxpoäng per individ för 

testerna i taluppfattning respektive aritmetik. 
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4.2 Taluppfattning och geometri 

I detta avsnitt jämförs de resultat eleverna uppnår vid testet av deras taluppfattning med de 

resultat de uppnått på diagnostesten för geometri i den ordinarie undervisningen. En 

komplett sammanställning över enskilda elevers resultat från de två testerna visas i tabell 2, 

bilaga 3.  

 

På samma sätt som vid jämförelsen mellan taluppfattning och aritmetik jämförs även här 

elevernas testresultat som ett procentuellt utfall i förhållande till maxpoängen. Detta 

betyder att det i tabell 2 är värdena i kolumnerna ”Taluppfattning %” och ”Geometri %” som 

används i resultatpresentationen. 

 

I tabellen finner man att 14 av 30 elever når full poäng i geometritestet, vilket påvisar att 

testet är något för enkelt för att få en bra spridning av kunskapsnivån. Konsekvensen blir att 

medelvärdet blir högt och att gruppen av 14 högpresterande elever inte blir statistiskt 

spridda, utan istället ”klumpas ihop”. Trots att testen inte skiljer de högpresterande eleverna 

åt ser man ändå att det procentuella utfallet innehåller en spridning mellan 36 och 100 

procent. Utifrån forskningsfrågan huruvida elevernas taluppfattning stämmer överens med 

deras geometrikunskap är det också intressant att notera att alla de elever som uppnått 

100% på geometriprovet utom en, också presterar högre än medelvärdet på 

taluppfattningstestet. 

 

På samma sätt som i redovisningen för aritmetiktestet är det också här intressant att 

jämföra resultaten från de två testerna på individnivå. Detta framgår av stapeldiagrammet 

på nästa sida, diagram 2. 
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Diagram 2 – Stapeldiagram som visar testresultat i procent av maxpoäng per individ för 

testerna av taluppfattning respektive geometri. 

 

I detta fall, där taluppfattningen jämförs med geometrin, är de individuella skillnaderna 

mellan prestationen på de två testen mindre än vad de var vid jämförelsen mellan 

taluppfattning och aritmetik. De avvikande resultaten, med minst 20% skillnad mellan de två 

testerna, återfinns hos sex elever i jämförelsen i diagram 2 och gäller elev nummer 10, 12, 

16, 20, 22 och 27. Av dessa presterar alla utom elev nr 10 bättre på geometritestet än på 

testet av taluppfattning. Tre elever 19, 20 och 22 presterade tydligt sämre vid test av 

taluppfattningen än vad de gjorde vid testerna i både aritmetik och geometri. Dessa elever 

presterar dock svagare i alla tre testerna än vad undersökningsgruppen som helhet gör. 

 

4.3 Analys 

Studiens syfte är att undersöka hur nivån på elevernas taluppfattning korrelerar med deras 

kunskap inom aritmetik respektive geometri, samt att undersöka skillnader och likheter i 

taluppfattningens betydelse för elevernas matematiska utveckling inom dessa två 

matematikgrenar. 
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De undersökningsverktyg som använts för att besvara studiens frågeställningar är dels den 

intervjuguide som är upprättad utifrån det teoretiska ramverket för att kartlägga nivån av 

elevers taluppfattning, samt de diagnostester som genomförs i den ordinarie 

undervisningen. 

 

Undersökningsverktygen är valda för att ge ett mått på elevernas samlade kunskap inom 

respektive område. Nivån på taluppfattning presenteras därför som ett samlat resultat från 

undersökningen där det teoretiska ramverkets sju olika komponenter vävs samman i ett 

gemensamt resultat.  

 

Grunden för analysen är att den baseras på att söka samband, eller brist på samband, mellan 

elevernas resultat i de test där taluppfattningen undersöks och deras resultat i diagnoserna 

aritmetik respektive geometri från den ordinarie undervisningen. Sådana statistiska 

samband mellan två variabler kallas korrelationer. 

 

Det finns två typer av korrelation, postiv korrelation och negativ korrelation. Postiv 

korrelation innebär att en ökning i den ena variabelns värde också medför en ökning i den 

andra variablens värde. Negativ korrelation är motsatsen och betyder att ett högre värde i 

den ena variabeln leder till ett lägre värde i den andra (Mathleaks, u.å). 

 

För att studera korrelationer används vanligen punktdiagram. Detta är diagram där den ena 

variabelns värden blir x-värden och den andra variabelns värden blir y-värden. Prickar man in 

samhörande värden på x och y får man ett diagram bestående av punkter. Punkternas läge 

runt en tänkt rak linje visar korrelationens styrka.  Vid en mycket stark korrelation ligger 

punkterna samlade längs en rak linje, vid svagare korrelationer är spridningen av punkter 

större. Hur stark korrelationen är kan dock inte avläsas ur punktdiagrammet, utan detta 

måste ske genom beräkning av den så kallad korrelationskoefficienten (Mathleaks, u.å). 

 

Det värde man kan räkna fram för en korrelations styrka, korrelationskoefficienten, hamnar 

mellan -1 och 1. Vid en stark positiv korrelation ligger värdet på eller nära 1 och vid en stark 

negativ korrelation på eller nära -1. Då ingen korrelation existerar ligger värdet på 0. 

Beräkningen finns som en funktion i Excel. 
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För att studera frågeställningen kring överensstämmelsen mellan taluppfattning och 

aritmetik används undersökningsresultaten från testerna av taluppfattning respektive 

aritmetik, tabell 1. 

 

I diagram 3 nedan visas resultaten från tabell 1 inprickade i ett punktdiagram, där skalan på 

x-axeln anger värdet för elevernas procentuella resultat i taluppfattningstestet och y-axeln 

deras resultat på aritmetiktestet.  

 

 

Diagram 3 – Punktdiagram över resultat från tester av taluppfattning respektive aritmetik 

med infogad trendlinje. 

  

När man studerar punktdiagram är det viktigt att tänka på att elever med samma resultat i 

de båda testen hamnar på samma punkt, vilket kan innebära att en punkt representerar 

flera elever. I detta fall hamnar två elever under punkten som anger 87% på x-axeln och 

100% på y-axeln, samt tre elever under punkten som anger 80% på x-axeln och 83% på y-

axeln. 

 

Som beskrivits tidigare skulle en perfekt korrelation finnas om punkterna låg längs en rak 

linje i diagrammet. En viss procentsats i det ena testet skulle alltså motsvara en viss 

procentsats i det andra. Diagrammet visar att en sådan linje inte existerar. Däremot kan man 

lägga in en trendlinje i diagrammet. I Excel finns funktioner som automatiskt lägger in en 
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trendlinje i ett punktdiagram. Trendlinjen är den linje som ger det kortaste avståndet om 

man summerar avståndet mellan punkterna och linjen, dvs den linje som bäst ansluter till 

punkterna. 

 

I diagram 3 finns en trendlinje inritad, som visar att man kan ana viss korrelation eftersom 

punkterna ligger relativt nära den. Undantag är framförallt fyra stycken elever med relativt 

stark taluppfattning, samt en elev med medelgod taluppfattning, som presterat sämre än 

förväntat på aritmetiktestet. För att bestämma hur stark korrelationen är mellan de 

procentuella resultaten av taluppfattning och aritmetik beräknas korrelationskoefficienten 

som i detta fall ger värdet 0,50 avrundat till två decimaler. Detta visar att det finns en positiv 

korrelation, men att den inte kan klassas som stark. Utifrån den forsknings- och 

litteraturgenomgång som gjorts i kapitel 2 hade man kunnat förvänta sig en starkare 

korrelation mellan taluppfattning och aritmetik (Tsao & Lin, 2012). Studien påvisar dock en 

korrelation om än inte stark. 

 

För att studera frågeställningen kring överensstämmelsen mellan taluppfattning och 

geometri används undersökningsresultaten från testerna av elevernas taluppfattning 

respektive geometri, tabell 2. 

 

I diagram 4 på nästa sida visas ett punktdiagram över elevernas resultat i dessa två tester. På 

x-axeln anges elevernas procentuella resultat på taluppfattningstestet, och på y-axeln deras 

procentuella resultat på geometritestet. 
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Diagram 4 – Punktdiagram över resultat från tester av taluppfattning respektive geometri 

med infogad trendlinje.  

 

Även i detta fall representerar ett antal punkter mer än en elev. De sex punkter som anger 

100% på geometritestet representerar totalt 14 elever och dessutom symboliserar punkten 

som anger 70% på taluppfattningstestet två elever. 

 

Vid analys av punktdiagrammet för de procentuella resultaten på testerna i taluppfattning 

och geometri ser man en relativt god överensstämmelse mellan punkternas läge och den 

trendlinje som lagts in i diagrammet. En intressant iakttagelse är att nästan hälften av 

eleverna, 14 av totalt 30, har fått full poäng vid geometritestet, men att ingen av dessa 

tillhör de som presterat mindre bra på taluppfattningstestet.  

 

Vid beräkningen av korrelationskoefficienten utifrån de procentuella resultaten enligt 

diagram 4 ges värdet 0,73 avrundat till två decimaler. Detta visar att korrelationen är 

starkare mellan resultaten av testerna för taluppfattning och geometri än mellan 

taluppfattning och aritmetik. Denna korrelation har även stöd hos Ahlström et al. (1996), 

som beskriver att elevers geometrikunskap ligger till grund för deras taluppfattning. 

 

Undersökningen visar att det finns en positiv korrelation mellan elevernas resultat på 

taluppfattningstestet och deras matematikkunskap i både aritmetik och geometri. Elever 

med god taluppfattning presterar bättre både inom aritmetik och geometri än vad elever 
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med svag taluppfattning gör. Det finns däremot undantag från det motsatta förhållandet 

eftersom vissa elever med god taluppfattning presterat sämre i både aritmetik och geometri 

än vad som skulle kunna förväntas utifrån deras resultat på taluppfattningstestet.  

 

När det finns en korrelation är det viktigt att man också bedömer huruvida korrelationen har 

ett orsakssamband, så kallad kausalitet, eller ej. Om korrelationen har kausalitet innebär det 

att faktorerna beror av varandra. Att det finns en korrelation behöver inte nödvändigtvis 

innebära att det finns ett orsakssamband. Om man exempelvis skulle undersöka 

korrelationen mellan glassförsäljning och antal motorcykelolyckor skulle man sannolikt finna 

korrelation mellan dessa eftersom både motorcykelolyckor och glassförsäljning ökar under 

sommaren. Däremot saknar denna korrelation, kausalitet, då årstiden och det varma vädret 

är en tredje faktor som gör att både glassförsäljning och antalet motorcykelolyckor ökar 

sommartid. 

 

Undersökningen i min studie syftar till att jämföra korrelationen mellan taluppfattningen och 

två grenar inom matematiken. Eftersom dessa faktorer är närliggande bör det innebära att 

det finns en nära koppling mellan de undersökta faktorerna. Trots detta är det tveksamt om 

korrelationerna uppfyller övriga krav som ställs för kausalitet. Resonemanget kring den 

frågan utvecklas vidare i diskussionskapitlet. 

 

Slutsatsen av min analys blir att mina två första forskningsfrågor båda kan besvaras med att 

det föreligger en positiv medelstark korrelation mellan elevernas taluppfattning och deras 

matematiska utveckling inom både aritmetik och geometri. Korrelationskoefficienten påvisar 

dock ett starkare samband mellan taluppfattning och geometri än mellan taluppfattning och 

aritmetik, vilket innebär att betydelsen av taluppfattning inte enbart korrelerar med kunskap 

i den rena räknekonsten, aritmetiken, utan också har korrelation till den andra undersökta 

matematikgrenen, geometri. 

 

Vad gäller den tredje forskningsfrågan, som behandlar likheter och skillnader mellan 

taluppfattningens betydelse för elevers matematiska utveckling inom aritmetik respektive 

geometri, påvisar undersökningen att det finns en korrelation mellan resultaten på testet av 

taluppfattning och resultaten på testerna i både aritmetik och geometri. Taluppfattningen 



 35 

tycks alltså ha betydelse för den matematiska utvecklingen inom båda dessa 

matematikgrenar. Korrelationen är medelstark i båda fallen, den skillnad man kan se är att 

korrelationen i denna studie är starkare för taluppfattningens koppling till geometri än för 

kopplingen till aritmetik.   

   

Från de tester som redovisas uppstår dessutom ett dataunderlag för att kunna studera 

korrelationen mellan resultaten i aritmetik och geometri. Data för denna analys hämtas från 

tabell 1 och tabell 2 i bilaga 3. På samma sätt som tidigare konstrueras ett punktdiagram 

med trendlinje nedan, diagram 5. 

 

Punktdiagrammet tycks för det här fallet visa en större spridning än vad motsvarande 

diagram gör vid undersökning av taluppfattningens korrelation med aritmetik respektive 

geometri. Avvikelserna från trendlinjen är fler och större, vilket visar sig genom en svagare 

korrelation. I detta fall anger korrelationskoefficienten endast 0,30 avrundat till två 

decimaler, vilket innebär en relativt svag korrelation. Detta är ett intressant resultat 

eftersom det indikerar att såväl aritmetiken som geometrin har ett starkare samband med 

taluppfattningen än vad korrelationen är mellan de två matematikgrenarna, aritmetik och 

geometri. 

 

 
Diagram 5 – Punktdiagram över resultat från tester av taluppfattning respektive geometri 

med bifogad trendlinje. 
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Sammanfattningsvis påvisar de data som samlats in i denna undersökning att det finns en 

medelstark korrelation mellan elevernas nivå på taluppfattning och nivå på både aritmetik- 

och geometrikunskap, samt att denna korrelation är starkast för geometrin. 

Korrelationskoefficienten för både sambandet mellan taluppfattning och aritmetik och 

taluppfattning och geometri är högre än för korrelationen vid jämförelse mellan 

kunskapsnivåerna i aritmetik och geometri. 

 

Resultaten kan tolkas som att taluppfattningen har ett mer nära samband med 

kunskapsnivåerna i aritmetik och geometri än den korrelation man ser vid jämförelse av 

resultaten från aritmetik- och geometritesterna. Korrelationskoefficienten är 0,30 vid 

jämförelse av testresultaten i aritmetik och geometri, vilket är på gränsen mot det som 

klassas som svag korrelation. Det betyder alltså att det inte finns ett starkt samband mellan 

resultaten i de två testerna och att en elevs prestation på det ena testet ofta inte motsvaras 

av en liknande prestation på det andra. Att en elev presterar svagt i det ena testet behöver, 

enligt denna studie, inte innebära att eleven också presterar svagt i det andra. 
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5 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras undersökningens resultat, vad de betyder och hur de kan tolkas i 

relation till tidigare forskning. Vidare diskuteras den metod som användes och hur de val och 

procedurer som tillämpades vid genomförandet av studien påverkar trovärdigheten och 

kvaliteten av undersökningens resultat. Avslutningsvis lämnas några förslag på lämpliga 

teman för fortsatt forskning. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur nivån på elevers taluppfattning korrelerar 

med deras kunskap inom matematikgrenarna aritmetik och geometri, samt belysa de 

likheter och skillnader som taluppfattningen har för den matematiska utvecklingen inom 

dessa två områden. 

 

Studien svarar på frågorna genom att påvisa korrelation mellan barns taluppfattning och 

deras kunskapsnivå inom såväl aritmetik som geometri. Resultatet visar också att 

korrelationen är medelstark i båda fallen, men att taluppfattningen har en något starkare 

korrelation med barnens kunskap i geometri än vad den har med deras kunskap i aritmetik. 

Skillnaden i korrelationernas styrka är dock måttlig och kan därför inte ligga till grund för 

bedömning av eventuella skillnader i taluppfattningens betydelse för barns matematiska 

utveckling inom de två områdena aritmetik respektive geometri.  

 

Som beskrivits tidigare har begreppet taluppfattning ingen allmänt vedertagen definition, 

den förklaras istället på ett beskrivande sätt om vad den innebär. Ser man till forskning inom 

området finner man att taluppfattningen har många gemensamma delar med den rena 

räkneläran, aritmetiken. Ur litteraturlistan finner vi flera referenser på detta. Ett exempel är 

McIntosh et al. (1992), som anger att taluppfattningen i stora drag kan beskrivas som 

förmågan att känna igen tal och veta att de kan representeras på olika vis. Dessa forskare 

beskriver också att taluppfattningen handlar om elevers känsla för tals storlek samt deras 

förmåga att uppskatta rimlighet, något som även Tsao & Lin (2012) är samstämmiga i. Denna 

bild av begreppets innebörd återkommer också i ramverket på sju komponenter av Andrews 

och Sayers (2014), som jag använde som utgångspunkt för utvärderingen av elevernas 
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taluppfattning.  

 

Alla sju komponenter har på något sätt koppling till just aritmetik, det faller sig därför både 

naturligt och förväntat att resultatet från undersökningen skulle påvisa den korrelation jag 

fann mellan dessa två områden, det vill säga taluppfattning och aritmetik. Det kan snarare 

vara lite förvånande att sambandet inte är starkare än den medelstarka korrelation som 

undersökningen visar.  

 

Genom det ”släktskap” som forskningen omtalar mellan taluppfattning och aritmetik skulle 

man kunna anta att taluppfattningen har större betydelse för elevernas matematiska 

utveckling inom aritmetiken, än för kunskapsutvecklingen inom områden som står för en 

annan sida av matematiken, som exempelvis geometri. När det, utifrån den 

forskningslitteratur jag tagit del av, var förväntat att undersökningen skulle påvisa 

korrelation mellan taluppfattning och aritmetik var det mer osäkert om ett motsvarande 

samband skulle kunna påvisas mellan elevernas taluppfattningsnivå och nivån på deras 

geometrikunskaper. Geometri handlar om figurer och rum (NE, 2018) och är därför den 

matematikgren som under de tidiga skolåren behandlar tal allra minst. Min undersökning 

visar dock att det finns korrelation mellan elevernas taluppfattning och deras kunskaper 

även i geometri. Detta indikerar att taluppfattning inte endast påverkar 

kunskapsutvecklingen inom aritmetik, utan att den också har en bredare inverkan på 

utvecklingen av barns matematikkunskaper, som i det här fallet geometri.  

 

Det påvisade sambandet mellan taluppfattning och geometrikunskap är dock inte helt 

oväntat utan har stöd av till exempel Ahlström et al. (1996) som pekar på sambandet mellan 

taluppfattning och geometri. De beskriver att barn med god grundläggande rumsuppfattning 

som också behärskar geometriska begrepp, har bättre förutsättningar att utveckla en god 

taluppfattning samt att förstå måttsystemets idé. Det är intressant att Ahlström et al. (1996) 

vänder på korrelationen i förhållande till annan forskning genom att uttrycka att det är 

geometrin som lägger en grund för god taluppfattning, medan andra forskare ofta uttrycker 

det omvända, det vill säga att en god taluppfattning är en viktig grund för den matematiska 

utvecklingen.  

Ytterligare belägg för att taluppfattningen är av betydelse för elevers utveckling inom olika 
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matematikgrenar finner vi hos Frisco-van den Bos (2014) som i sin studie pekar på en 

distinktion mellan två olika beståndsdelar i taluppfattningen. En av dessa beståndsdelar är 

symbolisk taluppfattning, som innebär förmågan att tolka och hantera tal och antal genom 

att använda symboler såsom ord och siffror. Denna typ av taluppfattning kommer till 

användning i uppgifter som innebär räknande och hantering av tal, vilket ger stöd för 

taluppfattningens korrelation till aritmetiken.  

 

Den andra beståndsdelen beskrivs som icke-symbolisk taluppfattning och är en förmåga att 

bedöma kvantiteter när dessa representeras på ett icke-symboliskt sätt, såsom till exempel 

att uppskatta antalet punkter i en samling eller antalet signaler i en serie av signaler. Jag 

menar att man för denna icke-symboliska del av taluppfattningen kan se ett samband till 

geometrin där rumsuppfattning, figurer, former och även olika språkliga begrepp snarare än 

tal och antal är de centrala beståndsdelarna.  

 

Med utgångspunkt i ovanstående diskussion menar jag att de resultat studien påvisar över 

taluppfattningens korrelation med barnens kunskaper i såväl aritmetik som geometri ligger i 

linje med litteratur inom området och därmed också har stöd i tidigare forskning. 

 

Korrelationskoefficienterna som beräknades från undersökningsresultaten är likartade för 

båda korrelationerna och visar på en medelstark korrelation i båda fallen. Visserligen ger 

undersökningen en högre korrelationskoefficient, 0,73, för sambandet taluppfattning – 

geometri än för sambandet taluppfattning – aritmetik, 0,50. Dock bör man se denna skillnad 

i ljuset av de osäkerhetsfaktorer som diskuteras under avsnittet ”Metoddiskussion” nedan.  

 

Även om det låg utanför ramen för denna studie kan det vara intressant att reflektera kring 

att de resultat från diagnostesterna som samlades in vid undersökningen även ger möjlighet 

att bedöma korrelationen mellan barnens kunskaper i aritmetik och geometri. Matematik är 

ett ämne består av flera olika delområden och av tradition skulle man kanske förvänta sig 

relativt starka korrelationer mellan de olika områdena. Det kan därför vara överraskande att 

diagnosresultaten för korrelationen aritmetik – geometri ger en korrelationsfaktor av endast 

0,30, vilket är på gränsen till det som klassas som svag korrelation. Det betyder att de 

testresultat som tagits fram vid undersökningen visar på ett starkare samband mellan nivån 
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på elevernas taluppfattning och deras kunskaper i aritmetik och geometri än mellan deras 

kunskaper i de två matematikgrenarna, aritmetik och geometri. Enligt mig behöver detta 

inte vara speciellt anmärkningsvärt utan bör istället tolkas dels som ett bevis på att 

taluppfattningen faktiskt har stor inverkan på barnens kunskapsutveckling inom olika 

matematikgrenar, men också som ett tecken på att den vikt som undervisningen idag lägger 

på att utveckla barns taluppfattning faktiskt ger resultat.  

 

Robinson et al. (2002) pekar i sin studie på att taluppfattning kan, och bör, vara föremål för 

undervisning. Tal och tals användning återfinns också i Lgr11, vilket i sin tur medför att det 

blivit ett allt större fokus på taluppfattningen och att den numera är ett eget prioriterat 

område som genomsyrar matematikundervisningen. Samtidigt har lärarnas roll för att 

utveckla barnens taluppfattning också blivit alltmer uppmärksammad. Reys et al. (1995) 

menar att vikten av att utveckla god taluppfattning hos eleverna är ett av de mest centrala 

målen i dagens matematikutbildning. Allt detta i kombination med de beröringspunkter 

taluppfattningen har med både aritmetiken och geometrin, som beskrivits med 

litteraturreferenser ovan, kan vara möjlig orsak till att korrelationerna mellan 

taluppfattningen och aritmetik respektive geometri blev starkare än vad den är mellan 

aritmetik och geometri. 

   

När man bedömer korrelationer bör man undersöka om det råder kausalitet mellan 

variablerna eller ej (Mathleaks, u.å). De korrelationer som resultaten från min studie påvisar 

är rimliga och har belägg i forskningslitteratur inom området, dock bör man ta en närmare 

titt på huruvida det råder kausalitet eller inte i undersökningen. För att besvara detta ställer 

man två krav på den korrelation man vill undersöka. Det krävs dels att en förändring i den 

ena variabeln, x, även har påverkan på den andra variabeln, y, och dels att man kan utesluta 

att det skulle kunna finnas någon tredje okänd variabel som styr utfallen.  

 

Undersökningsresultatet visar på existensen av korrelationer mellan taluppfattning och 

aritmetik respektive geometri, men det ger inga belägg för att kausalitet föreligger för dessa 

korrelationer. Beträffande kravet att förändring i den ena variabeln skall ha påverkan på den 

andra, är det tveksamt om detta nödvändigtvis gäller för de korrelationer som påvisas i min 

studie. Det är till exempel rimligt att en period av undervisning inom geometri höjer 
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elevernas geometrikunskaper, samtidigt som detta inte tvunget medför en motsvarande 

höjning av nivån på deras taluppfattning. Angående det andra kravet om att ingen okänd 

variabel skulle kunna styra utfallen måste det anses vara osannolikt att nivån på elevernas 

taluppfattning ensam skulle styra deras kunskapsutveckling inom de undersökta 

matematikgrenarna. Därför är inverkan av andra faktorer högst trolig. Slutsatsen blir då att 

korrelationerna inte har kausalitet, men att det däremot råder samvariation som innebär att 

ju högre elevernas nivå på taluppfattning är, desto större är deras kunskaper i aritmetik 

respektive geometri. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Den metod jag valde för att undersöka elevernas taluppfattning var kvantitativ intervju med 

strukturerade frågor. I valet mellan enkät och intervju föll valet på intervju eftersom jag 

bedömde att tillförlitligheten i resultatet skulle kunna bli högre med denna metod. Inte 

minst genom att jag vid en intervju sitter tillsammans med eleverna och därigenom har en 

personlig kontakt med möjlighet att kontrollera att de frågor som ställs inte missförstås. 

 

Eftersom urvalsgruppen bestod av elever i 8-årsåldern ställer detta speciella krav på 

genomförandet (Trost 2014). Ett exempel på detta är att förhålla sig till barns problem att 

behålla fokus och intresse genom hela intervjun. Jag försökte därför skapa en fokuserad men 

samtidigt avslappnad atmosfär under intervjustunden genom att hålla igång ett samtal med 

barnen och återföra dem till det som intervjun handlade om när deras tankar var på väg bort 

från ämnet. Jag upplevde att detta lyckades väl, vilket ledde till att eleverna hade god 

närvaro och fokus under testet och att de även förstod frågorna. Undersökningen gynnades 

dessutom av att frågorna var strukturerade med rätt eller fel svar, vilket gjorde att 

bedömningen blev enklare att genomföra på ett objektivt sätt och utan tolkningsproblem.  

 

Detta betydde också att jag vid utvärderingen av resultaten av intervjuerna inte behövde 

använda mig av de ljudinspelningar som gjordes, då anteckningarna var tillräckligt tydliga för 

att inte skapa problem vid tolkningen. Eftersom undersökningen i sin helhet utfördes av en 

och samma person finns en risk att mina uppfattningar och tankemönster kan ha påverkat 

resultat och slutsatser. Dock var undersökningen kvantitativ och behandlade objektiva 

frågeställningar med rätt eller fel svar, därför bedömer jag det ändå som sannolikt att 
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resultaten skulle blivit likartade även om studien utförts av andra personer.  

En nackdel med den valda metoden är dock att genomförandet av intervjuer tar tid, vilket 

medförde att antalet elever som ingick i studien blev färre än det hade kunnat bli om enkät 

hade valts. Bortfallet i studien blev dessutom större än jag väntat mig, då jag från början 

föreställt mig att jag skulle undersöka ca 40 elevers taluppfattning. I slutändan var det 

endast 30 stycken som tackade ja till att ingå i undersökningen. Urvalet var dessutom av 

praktiska skäl ett så kallat bekvämlighetsurval (Bryman, 2013), vilket gjorde att de elever 

som ingick i studien kom från två olika klasser i samma skola. Detta innebär att hela 

urvalsgruppen består av elever som arbetar parallellt och använder samma 

undervisningsmetoder och läromedel.  

 

Den homogena gruppen och det begränsade urvalet har medfört att generaliserbarheten för 

studien är låg då det krävs ett så kallat sannolikhetsurval för att uppnå en hög 

generaliserbarhet, där resultatet kan generaliseras till grupper utöver de som deltagit i 

undersökningen (Bryman, 2013).  

 

Mitt undersökningsverktyg för att kartlägga elevernas taluppfattning var den intervjuguide 

som utformades utifrån det teoretiska ramverkets sju komponenter för mätning av 

taluppfattning (Andrews & Sayers, 2014). Ett problem var att hitta den optimala 

svårighetsgraden vid formulering av testfrågorna, något som Reys et al. (1995) belyser i sin 

artikel där man menar att de utvärderingar som görs inte utmanar elevernas taluppfattning i 

tillräckligt hög grad. Jag bearbetade guiden med detta i åtanke och genomförde dessutom 

tre pilotstudier i syfte att formulera frågor på en lämplig nivå för att få spridning i elevernas 

resultat. Den slutliga versionen av testet som användes under intervjuerna gav en spridning i 

de enskilda elevernas resultat på mellan 30 och 97 procent av maxpoängen. Det betyder att 

"alla kunde något men ingen kunde allt”. Resultatet blev därigenom utslagsgivande och gav 

en rimlig spridning mellan de enskilda eleverna, samtidigt som medelvärdet av elevernas 

resultat, som uppgick till 78% av maxpoängen, är ett tecken på att svårighetsgraden i provet 

hamnade på en acceptabel nivå.  

 

För att intervjun inte skulle upplevas alltför långvarig och påfrestande för eleverna 

begränsades omfånget till 10 frågor, vilket kan tyckas vara i minsta laget för en undersökning 
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som skall bedöma en faktor där sju olika delkomponenter ingår. Fler frågor skulle ha kunnat 

ge en säkrare bedömning av elevernas taluppfattning men kunde också ha lett till att 

eleverna tappat intresse och fokus under intervjuns gång, och därmed gett ett missvisande 

resultat i förhållande till deras faktiska kunskapsnivå. I avvägningen mellan dessa aspekter 

valde jag att arbeta med en guide som täcker in delkomponenterna med få frågor.  

 

Eftersom begreppet taluppfattning inte har en enhetlig definition bör man fundera över 

undersökningens validitet och ställa sig frågan huruvida undersökningsverktyget verkligen 

mätte det som det var avsett att mäta, det vill säga barnens taluppfattning. Min bedömning 

är att undersökningens validitet är tillfredställande beroende på att Andrews och Sayers 

(2014) definierat en bred bas bestående av sju komponenter för kartläggning av 

taluppfattning, samt att undersökningsverktyget var upprättat utifrån denna. 

 

Sammantaget anser jag att undersökningen av elevernas taluppfattning fungerade bra och 

gav en tillförlitlig bild av taluppfattningen inom den undersökta elevgruppen. En svaghet i 

undersökningen kan dock vara att mätningen av elevernas taluppfattning baseras på ett 

ensamt test. En utvidgning med ytterligare ett test skulle ha ökat reliabiliteten för 

undersökningen. Dessutom är undersökningens generaliserbarhet låg beroende på 

undersökningsgruppens homogena sammansättning och snäva urval. 

 

Då undersökningens syfte var att studera hur taluppfattningen korrelerar till elevernas 

kunskapsnivå i matematikgrenarna aritmetik och geometri, samt att undersöka eventuella 

skillnader eller likheter i korrelationerna, krävdes förutom kartläggningen av elevernas 

taluppfattning även bedömning av deras kunskaper i aritmetik respektive geometri. För den 

delen av studien valde jag att, som mått på deras kunskapsnivå, använda de resultat 

eleverna i undersökningsgruppen uppnått på skolans egna diagnoser i de två 

matematikgrenarna. 

 

Trots att kunskapsmätningen inom aritmetik och geometri skedde med hjälp av diagnoser 

som används i den ordinarie undervisningen, alltså på det sätt som standardmässigt används 

för att mäta elevers kunskaper, kan det ändå vara tveksamt att grunda bedömningen av 

elevernas kunskapsnivå på ett enda test eftersom man i ett enskilt prov mäter ett specifikt 
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område inom det bredare fält som aritmetiken och geometrin omfattar. Dessutom riskerar 

ett enskilt prov att påverka undersökningens tillförlitlighet då elevernas dagsform kan 

variera, vilket gör att deras resultat från det enskilda testet kan vara missvisande. 

 

En annan aspekt som kan ha påverkat studiens resultat är att det föreligger en skillnad 

mellan diagnoserna för geometri och aritmetik. Eleverna hade vid testtillfället just avslutat 

sitt arbete i geometrikapitlet och därför föll det sig bra i tiden med geometridiagnosen. 

Däremot hade eleverna långt tidigare arbetat med aritmetik och diagnosen på detta område 

hade gjorts redan föregående termin. Eftersom ambitionen var att alla kunskapsmätningar 

skulle ske vid ungefär samma tidpunkt innebar detta att jag tog beslut om att låta eleverna 

göra om aritmetikdiagnosen. De fick då en kort repetition av klassläraren innan testet 

genomfördes. Trots repetitionen bör man vara medveten om att den ordinarie 

undervisningen, som är betydligt mer omfattande än vad repetitionen var, hade genomförts 

ca 4 månader tidigare.  

 

En problematik med detta är att det som undersöks kan ha ändrats då eleverna vid 

testtillfället i olika grad kan ha glömt sådant de kunde direkt efter att den ordinarie 

undervisningen inom aritmetik var avslutad. Detta kan påverka undersökningens 

trovärdighet (Trost, 2014). Man skall därför, vid bedömning av resultaten, beakta att 

eleverna hade en stabilare grund att stå på då de genomförde geometritestet i förhållande 

till aritmetiktestet. Detta kan vara en orsak till det något överraskande resultatet, att 

korrelationen mellan taluppfattning och aritmetik i undersökningen visar ett något svagare 

samband än korrelationen mellan taluppfattning och geometri.  

 

Dessutom visade sig geometritestet vara alltför lätt eftersom 14 av 30 elever fick full poäng, 

vilket innebär att man inte fick den spridning i resultaten på geometritestet man skulle ha 

önskat för bedömning av korrelationen mellan taluppfattningen och geometrin. 

 

Sammantaget kan sägas att undersökningsverktygen som användes för bedömning av 

elevernas kunskaper inom aritmetik och geometri, i form av diagnoser från den ordinarie 

undervisningen, är väl lämpade för denna undersökning. Beroende på de osäkerhetsfaktorer 

som nämnts ovan blir dock slutsatsen att resultaten i undersökningen av elevernas 
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kunskapsnivå i aritmetik och geometri har lägre tillförlitlighet än vad de har i 

undersökningen av taluppfattningen. Dessutom är generaliserbarheten av undersökningen 

även i denna del av studien låg av samma orsak som den är det vid undersökningen av 

taluppfattningen. 

 

För att analysera insamlade data mot undersökningens syfte och frågeställningar, alltså att 

söka korrelationer mellan taluppfattning och elevernas aritmetik- respektive 

geometrikunskaper, använde jag statistiska metoder med punktdiagram och trendlinjer för 

bestämning av korrelationens styrka och kausalitet (Mathleaks, u.å). Dessa metoder är 

således matematiska standardförfaranden för statistisk behandling av undersökningens 

data, vilket medför att metoden känns trygg att använda.   

 

Så här efter att arbetet har genomförts kan sägas att om jag skulle ha gjort om studien hade 

jag valt att använda en undersökningsgrupp med fler elever och en mer spridd bas i urvalet 

så att även elever från andra skolor och kommuner kommit att ingå. Jag skulle också ha 

utökat mätningen av elevernas kunskaper med ytterligare ett provtillfälle för att få en 

säkrare grund för bedömningen. I övriga delar anser jag att undersökningsmetodiken 

lämpade sig tillfredställande för det som studien avsåg att undersöka.  

 

5.3 Fortsatt forskning 

Resultatet av undersökningen visar att det finns korrelation mellan nivån på barns 

taluppfattning och deras kunskaper inom aritmetik och geometri, något som ligger väl i linje 

med övrig forskning inom området, där det råder en genomgående och samstämmig syn av 

att taluppfattningen är en av de betydelsefulla faktorerna för barns matematiska utveckling. 

Så skriver till exempel Andrews och Sayers (2014), som menar att bristande taluppfattning i 

unga år anses förutspå problem i den fortsatta matematiska utvecklingen. Vidare 

rapporterar Yang (2003) att han genomfört en studie där en skolklass delades upp i en 

försöksgrupp och en referensgrupp, där det påvisats att det finns systematiska 

undervisningsmetoder som gynnar utvecklingen av taluppfattning i större grad än vad den 

läromedelsstyrda undervisningen gör.  

 

Jag tycker därför att det är relevant att fortsatt forskning inom området inriktas mot studier 
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för att söka vetenskapliga underlag, dels för utveckling av effektiva metoder för att mäta 

elevers taluppfattning, och dels för att utveckla metoder för undervisningen med inriktning 

på att generellt höja nivån av elevernas taluppfattning. 

 

Nedan följer förslag på några rubriker för intressant framtida forskning inom detta område: 

 

• Matematikundervisning med fokus på taluppfattning – Vad blir resultatet? 

• Taluppfattning, vad är det? – En studie av begreppets beståndsdelar och hur de kan 

mätas 

• Hur sker undervisningen om taluppfattning i andra länder? 

• Hur prioriteras taluppfattningen i olika läromedel?  
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      Bilaga 1 
Förfrågan om deltagande i studie 
Bakgrund 

Jag heter Cecilia Svensson och läser sista terminen på grundlärarprogrammet med 
inriktning mot F-3. Jag skriver just nu mitt examensarbete med syfte att undersöka 
elevers taluppfattning, samt hur taluppfattningen ligger till grund för deras 
matematikutveckling. 

Syftet med intervjun  

I undersökningen kommer jag att genomföra elevintervjuer i två utvalda klasser i 
årskurs 2. Syftet med intervjun är att undersöka elevers taluppfattning. Intervjun 
kommer därför vara utformad som ett matematiskt samtal.  

Genomförande och sekretess 

Intervjuerna sker individuellt, och kommer att spelas in i de fall eleverna godkänner 
och känner sig trygga med det. I annat fall kommer jag som intervjuare istället föra 
anteckningar, detta för att jag i min vidare analys ska ges förutsättningar att framställa 
ett så rättvist resultat som möjligt utifrån de genomförda intervjustudierna. Jag 
kommer i förväg berätta för eleverna att deras deltagande är frivilligt och att de när 
som helst kan välja att avbryta intervjun utan att behöva förklara sig. 

Alla elevuppgifter kommer avidentifieras och intervjustudierna kommer inte att 
användas i något annat syfte än för den aktuella studien. Resultatet av studien 
kommer endast att presenteras som en sammanställning över de deltagande som 
grupp, dvs utan personlig koppling.  Samtliga inspelningar och anteckningar kommer 
att raderas omedelbart efter att mitt examensarbete blivit godkänt. 

Genomförandet av intervjuerna kommer ske under skoltid i samråd med klasslärare, 
och förväntas ta ca 20 min. Ditt barn kommer bara att ges möjlighet att delta i studien 
om du samtyckt till det genom att underteckna samtyckesformuläret. Även vid 
godkännande från vårdnadshavare har barnet möjlighet att själv välja att avstå från 
deltagande.  

 

Vid frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig via mail eller telefon. 

 

Student   Handledare 

Cecilia Svensson   Mats Brunström 

Karlstads universitet   Karlstads universitet 
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Samtyckesformulär 

 

Jag har tagit del av informationsbrevet avseende studie om elevers 

taluppfattning, samt hur taluppfattningen ligger till grund för deras 

matematikutveckling, och har fått tillfälle att ställa frågor. Därmed: 

 

 

 Godkänner jag att mitt barn deltar i studien. 

 

 

 Avböjer jag. 

 

 

 

 

Barnets namn: __________________________________________________________ 

 

 

______________       _________________________    __________________________ 

 Datum                 Målsmans underskrift     Namnförtydligande 

 

 

 

Ifyllt formulär återlämnas till klassläraren senast 9 april, då intervjuerna planeras äga rum 

from v. 15. 
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      Bilaga 2 

 
 

Intervjuguide 

 

Inledning: 

 

I inledningen av intervjun kommer jag att tydligt förklara för barnen att deltagandet är 

frivilligt och att det när som helst är möjligt att avbryta samtalet. Barnen kommer också 

tillfrågas om ifall det är okej att spela in samtalet och försäkras om att det endast är jag som 

kommer ha tillgång till inspelningarna.  

 

Jag kommer också berätta för eleverna att samtalet inte är något som läraren eller någon 

annan kommer få ta del av, utan endast något jag kommer att använda för mitt 

examensarbete.  

 

Avslutningsvis tillfrågas barnen om de har några andra frågor innan vi börjar med intervjun. 
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Låg Medel Hög 

Vilket tal kommer efter: 

29? 

87? 

 Vilket tal kommer efter: 

98? 

199? 

Vilket tal kommer efter: 

759? 

1269? 

Vilket tal kommer före: 

25? 

48? 

Vilket tal kommer före 

59? 

110? 

Vilket tal på kommer före 

300? 

1000? 

Minskat antal föremål (12 

st) 

 

Nu kan du räkna, hur många 

var det?  

Du kommer få titta en kort 

stund på några föremål (21 

st). Du kommer inte hinna 

räkna dem, utan du får titta 

och berätta hur många du 

tror att det är. 

 

Nu kan du räkna, hur många 

var det? 

Är det fler eller färre än 

1000 dagar sedan du 

föddes? 

 

Hur tänkte du?  

Vad är 8-6 lika med? 

Hur tänkte du?  

Vad är 29-27 lika med? 

Hur tänkte du?  

Vad är 63-59 lika med? 

Hur tänkte du?  

Här är 11 föremål, hur 

många har jag om jag har 4 

fler/färre? 

Här är 17 föremål, hur 

många har jag om jag har 3 

fler/färre? 

Hur mycket är 8 fler än 31?  

Hur mycket är 7 färre än 28? 

Antalsträning med tal 

mellan 4 och 10 

Hur många har jag gömt i 

min hand? 

Antalsträning med tal 

mellan 10 och 19 

Hur många har jag gömt i 

min hand?  

Om det låg 51 kuber på 

bordet från början och det 

sedan ligger 44 kvar. Hur 

många har jag då tagit bort? 

Hur mycket är hälften av 8? Hur mycket är hälften av 

14? 

Kan du förklara vad hälften 

betyder? 

Hur mycket är dubbelt så 

mycket som 4? 

Hur mycket dubbelt så 

mycket som 9? 

Kan du förklara vad dubbelt 

betyder? 
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Vilket är det största 

ensiffriga talet du kan 

skriva? 

Vilket är det största 

tvåsiffriga talet du kan 

skriva? 

Vilket är det största 

tresiffriga talet du kan 

skriva? 

Vilket tal pekar pilen på 

tallinjen på? (Tallinje mellan 

0-10) 

Vilket tal pekar pilen på 

tallinjen på? (Tallinje mellan 

0-100)  

Vilket tal pekar pilen på 

tallinjen på? (Tallinje mellan 

0-1000) 
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Bilaga 3 

Resultattabeller 

Tabell 1 – Sammanställning av resultatet från undersökningen av elevernas taluppfattning 

respektive deras aritmetiska kunskap 

 

Elev Poäng 
taluppfattning 

Taluppfattning 
% 

Poäng 
aritmetik  Aritmetik % 

1 29 97 9 75 
2 26 87 11 92 
3 26 87 12 100 
4 28 93 12 100 
5 21 70 10 83 
6 24 80 10 83 
7 25 83 11 92 
8 26 87 10 83 
9 28 93 7 58 

10 27 90 11 92 
11 26 87 12 100 
12 23 77 9 75 
13 27 90 10 83 
14 28 93 11 92 
15 29 97 11 92 
16 24 80 10 83 
17 21 70 12 100 
18 28 93 10 83 
19 10 33 7 58 
20 13 43 9 75 
21 22 73 10 83 
22 10 33 6 50 
23 24 80 10 83 
24 25 83 6 50 
25 19 63 5 42 
26 26 87 7 58 
27 22 73 11 92 
28 29 97 6 50 
29 9 30 5 42 
30 29 97 12 100 

Medelvärde 23 78 9 78 
Std avvikelse 6 19 2 18 
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Tabell 2 – Sammanställning av resultaten från undersökningen av elevernas taluppfattning 

respektive deras geometrikunskap 

Elev Poäng 
taluppfattning 

Taluppfattning 
% 

Poäng 
geometri Geometri % 

1 29 97 14 100 
2 26 87 14 100 
3 26 87 14 100 
4 28 93 11 79 
5 21 70 9 64 
6 24 80 10 71 
7 25 83 12 86 
8 26 87 14 100 
9 28 93 14 100 

10 27 90 8 57 
11 26 87 12 86 
12 23 77 14 100 
13 27 90 14 100 
14 28 93 14 100 
15 29 97 14 100 
16 24 80 14 100 
17 21 70 9 64 
18 28 93 14 100 
19 10 33 7 50 
20 13 43 10 71 
21 22 73 10 71 
22 10 33 10 71 
23 24 80 9 64 
24 25 83 14 100 
25 19 63 8 57 
26 26 87 12 86 
27 22 73 13 93 
28 29 97 14 100 
29 9 30 5 36 
30 29 97 14 100 

Medelvärde 23 78 12 84 
Std avvikelse 6 19 3 19 

 


