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Abstract 

The aim of  this study is to investigate how teachers teaching 2nd Grade primary school in 

mathematics work with number sense and what methods they primary use in their teaching. This 

study also investigates, from a teacher’s perspective, the extent of  which the pupils are using their 

number sense both in basic mathematics and later in life.  

 

The study has been conducted by a questionnaire where 75 teachers answered the survey. The 

survey was submitted through three Facebook groups and teachers who have been teaching 

2nd Grade mathematics got the possibility to answer the questionnaire during a period of  three 

weeks.  

 

The result of  the study shows that most teachers believe that number sense is vital in almost all 

areas of  mathematics stated in the survey. Teachers also believed that number sense is of  great 

importance for the pupils, both when it comes to the basics of  mathematics but also later in life. 

Teachers find it difficult to precisely define number sense. However, the teacher considers 

number sense to be of  significant importance for the pupils. According to the survey, most 

frequently used teaching methods in early mathematics are review and concrete material.  
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att se vad lärare som undervisat årskurs 1 i matematik har för tankar kring 

vad taluppfattning är och hur de huvudsakligen undervisar eleverna i ämnet. I studien har det 

även undersökts vad lärare anser att eleven har för användningsområden av taluppfattning, både i 

den grundläggande matematiken och senare i livet. 

 

Studien har genomförts med hjälp av en elektronisk enkät där 75 lärare har besvarat frågorna. 

Enkäten har lagts ut i tre valda Facebookgrupper och lärare som undervisat inom matematik i 

årskurs 1 har fått möjlighet att svara på frågorna under en treveckorsperiod. 

 

Resultatet av studien visar på att majoriteten av lärarna anser att taluppfattning ingår inom de allra 

flesta av de matematiska områden som uppges i enkäten. Lärarna anser också att taluppfattning 

är mycket viktigt för eleven både i den grundläggande matematiken och längre fram i livet. 

Antalet områden som lärarna anser att eleverna har användning för sin taluppfattning inom var 

väldigt många, vilket visar att det kan vara svårt för en lärare att precist definiera vad 

taluppfattning är. De undervisningsstrategier som lärarna använder mest frekvent i sin 

matematikundervisning är genomgång och konkret material. 

 

Nyckelord 

Taluppfattning, lågstadiet, matematik, undervisningsstrategier, lärarperspektiv. 
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Introduktion 

Taluppfattning är en grundläggande generell kunskap som börjar utvecklas i tidiga år och krävs 

av individen i vuxen ålder oavsett sysselsättning. Det är något som blir viktigare och viktigare i 

vardagen i och med samhällets utveckling. Taluppfattning kan, bland annat, ses som förmågan att 

tillämpa tal i ett sammanhang, exempelvis vid en jämförelse mellan två storheter eller vid en 

problemställning (McIntosch etal. 1992). 

 

Det är känt att små barns grundläggande taluppfattning påverkar deras matematiska förmåga 

både på kort och lång sikt (Andrews & Sayers 2015). Elever som börjar skolan med svag 

taluppfattning har ofta sämre taluppfattning under hela skolgången (Aubrey et al. 2006; Geary 

2013). Undervisningen i skolan behöver bygga sin grund i att eleverna får en god taluppfattning 

då studier och resultat från tester har påvisat bristande kunskap inom området. Resultat från 

tester har visat att elever inte har direkta svårigheter med att göra uträkningar som är oberoende 

av vilket räknesätt som används, som exempelvis uträkning med miniräknare eller huvudräkning, 

utan att svårigheterna för eleverna istället handlar om taluppfattning, begreppsförståelse samt 

problemlösning. Detta gör att undervisningen behöver fokusera på och bygga upp en grund av 

bland annat god taluppfattning hos eleverna vilket ger dem möjlighet till vidare förståelse i sina 

matematiska kunskaper. Genom algoritmer kan förståelsen för taluppfattning säkerligen byggas 

upp då eleven kan få begrepp om vad som är något större eller något mindre än ett givet tal. 

Samtidigt är det en viktig del i utvecklingen av taluppfattningen att bli väl förtrogen med 

positionssystemet (af  Ekenstam & Greger 1986). 

 

Då taluppfattning är något grundläggande för fortsatt matematisk förståelse hos eleverna bör 

stor vikt läggas på en utvecklande taluppfattning vid matematikundervisning under de tidiga 

skolåren. Att studier dessutom visar på att elevens resultat ofta påverkas beroende på om hen har 

god eller bristande taluppfattning vid skolstarten gör att ytterligare fokusering bör läggas på att 

lära ut om taluppfattning så tidigt som möjligt under skoltiden (Aubrey et al. 2006; Geary, 2013). 

Utifrån dessa synvinklar har denna studie utförts och intresset ligger i att se hur pedagoger 

tänker, resonerar och planerar kring hur de lär ut om taluppfattning i årskurs 1. Det finns 
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förhoppningar om att kunna se trender och tankar kring hur lärare undervisar om taluppfattning 

och vad deras tanke med undervisningen inom området är. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att belysa lärarnas huvudsakliga arbetssätt samt deras tankar och re-

flektioner kring elevers taluppfattning i årskurs 1.  

 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar definierats: 

•   Vad innebär begreppet taluppfattning för lärare? 

•   Varför tycker lärare att taluppfattning är viktigt; 

o   under elevens första år i skolan? 

o   för elevens senare studier? 

•   Vilka undervisningsstrategier används inom taluppfattning och i vilken utsträckning? 

 

Avgränsningar  

Vid studiens genomförande krävdes vissa avgränsningar. För att populationen som 

undersökningen avsetts till inte ska bli allt för stor avgränsas den till pedagoger som undervisar 

eller har undervisat årskurs 1 i matematik. Dock tas inte hänsyn till lärarnas behörighet eller 

erfarenhet. Då enkäten länkades via tre valda Facebookgrupper ges inte alla i populationen 

möjlighet att svara vilket också är en naturlig begränsning som medvetet har tagits i beaktande 

inför insamling av data. 

 

De flesta frågorna i enkäten är utformade så att det endast finns ett antal fasta alternativ att välja 

mellan vilket kan göra att de lärare som svarar känner ett behov av att skriva något eget alternativ, 

men kommer inte ha möjlighet till det. Detta är något som också har gjorts medvetet då svaren 

till frågorna inte ska bli alltför vida. 
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Bakgrund: Forsknings- och litteraturgenomgång 

Detta kapitel inleds med att taluppfattning definieras enligt tidigare forskning. Därefter tas det 

upp hur stor vikten av god taluppfattning är i de tidiga skolåren och avslutningsvis vilka 

undervisningsstrategier som kan användas i skolan. 

Definition av taluppfattning 

Enligt Skolverket innebär taluppfattning förståelse för tals storlek och relation till varandra samt 

betydelse och är grundläggande för den matematiska utvecklingen hos individen. Hen behöver ha 

förståelse för hur positionssystemet fungerar och att siffrans värde beror på vilken placering den 

har i det aktuella talet, för att kunna utveckla sina matematiska kunskaper. Taluppfattning är 

något som eleven ska ha kunskap om enligt läroplanens kunskapskrav för årskurs 3. Därmed ska 

hen bland annat kunna sortera lösryckta naturliga tal i olika situationer. Genom att eleverna i 

årskurs 1–3 får möta tal som de kan dela upp och på så sätt analysera får de möjlighet till 

utvecklad förståelse för talens relationer till varandra. Ofta har eleven stött på både naturliga tal 

och enkla tal i bråkform tidigare och har förmåga att se sambanden och använda sin kunskap 

inom matematik vid vardagliga situationer (Skolverket 2011). 

 

I den aktuella läroplanen (Lgr11) för matematik finns följande punkter för taluppfattning och tals 

användning i det centrala innehåller för årskurs 1-3: 

• Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att 

ange antal och ordning. 

• Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbo-

lernas utveckling i några olika kulturer genom historien. 

• Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt 

hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal. 

• Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer. 

• De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer. 

• Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning 

samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika 

situationer. 
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• Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar.  

(Skolverket 2017) 

Dessa punkter visar att en god taluppfattning innebär att individen ska kunna hantera tals storlek 

och förhållande till varandra vid olika situationer, men också förstå hur kunskapen kan användas. 

I forskning används det engelska begreppet ”number sense” vilket i denna studie har likställts 

med svenskans taluppfattning. 

 

Taluppfattning är, enligt McIntosh, Reys och Reys, att individen har en känsla för talen och inte 

specifika kunskaper kring dem såsom olika statiska regler. Det handlar även om att individen kan 

rimlighetsbedöma sina resultat och använda sig av sina kunskaper i en kontext. Att kunna lösa ett 

givet sorts problem innebär inte automatiskt att individen har en god taluppfattning. Det kan 

istället vara så att hen har lärt sig de statiska reglerna för den typen av problem och därmed kan 

lösa uppgiften korrekt, men utan förståelse. I stort innebär taluppfattning istället att individen har 

en allmän förståelse för hur talen hänger samman och står i relation till varandra, men även hur 

hen kan använda sig av kunskapen. Exempelvis hur olika strategier kan användas för att lösa olika 

matematiska uppgifter. Genom att individen har en god taluppfattning har hen förmåga att 

använda sig av lämpliga strategier samt tolka och processa informationen som ges. Taluppfattning 

används både vid skriftliga och muntliga processer (McIntosh et al. 1992). 

 

Vidare menar de att taluppfattning handlar om följande: 

Number sense refers to a person's general understanding of  number and operations 

along with the ability and inclination to use this understanding in flexible ways to make 

mathematical judgements and to develop useful strategies for handling numbers and 

operations (McIntosh et al. 1992 s. 3). 

Det vill säga, taluppfattning handlar om individens förståelse för tal, samband och räknesätt, men 

också hur denna kunskap kan användas i olika situationer. Genom vidare kunskaper kring hur 

förståelsen kan användas för att göra matematiska bedömningar och utveckla fungerande 

strategier hjälper individen till att beräkna uppgifter (McIntosh et al. 1992). Dock finns det idag 

ingen enhetlig definition av taluppfattning. 
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Tidigare forskare har beskrivit begreppet taluppfattning enligt följande sju komponenter: förstå 

talets innebörd, förstå tals värde både enskilt och i förhållande till andra tal, jämföra talet med 

något känt, visa kunskap i att sätta samman och dela upp tal, använda flera olika uttryckssätt för 

tal och räknesätt, förstå räknesätts påverkan på resultatet i förhållande till andra räknesätt och 

utveckla lämpliga strategier och uppskatta svarets rimlighet (McIntosh et al. 1992; Reys & Yang 

1998; Yang 2005). 

 

Enligt Berch är taluppfattning något som utvecklas hos barn och visar deras förmåga till 

flexibilitet kring tal, känslan av vad tal är och förmågan att utföra huvudräkning och även barnens 

skicklighet i att observera omvärlden och göra jämförelser (Berch 1998). 

 

Räkning är den mest basala delen i taluppfattning. Gelman och Gallistel beskriver grundläggande 

principer som barn behöver behärska för att lyckas med räkning. Till att börja med behöver de 

lära sig behärska en-till-en-principen, det vill säga att ett tal hör till en sak när de räknar en 

samling föremål. Nästa steg är att konstatera att talföljden alltid är densamma, ramsräkningen 

sker på samma sätt varje gång. Den tredje principen är att de kommer underfund med att det sista 

talet symboliserar den totala mängden föremål och inte att respektive föremål ”heter” det tal som 

de får vid räkning av föremålen. Den sistnämnda principen är irrelevansprincipen. Då upptäcker 

barnet att det inte spelar någon roll i vilken ordning som föremålen räknas, det är ändå samma 

antal när alla föremål räknats (Gelman & Gallistel 1978). 

 

Vikten av god taluppfattning i skolans tidigare år 

Såsom det står i läroplanen om syftet i ämnet matematik så ska eleven utveckla sina kunskaper till 

att använda matematiken i vardagen och även att hen vågar använda sina matematiska kunskaper i 

olika sammanhang. Eleven ska också ha utvecklat sin förmåga att reflektera över och värdera 

hens val av metod, strategi och resultat i och med matematikundervisningen i grundskolan 

(Skolverket 2017). 
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Taluppfattning är inte något som utvecklas automatiskt hos individen utan är något som behöver 

tränas upp. När förmågan om en god taluppfattning däremot börjar uppnås så kan individen 

känna meningsfullhet med matematiken genom att själv börja relatera tal till sammanhang och 

vad som kan hända vid manipulation av tal. Tankar och förhållningssätt utifrån detta tankesätt 

kan användas genom hela matematikundervisningen och kan då bidra till än större utveckling av 

individens taluppfattning och grundläggande förståelse för matematiken (Reys & Reys 1995). 

 

Forskning har visat att barn som har låg taluppfattning när de börjar skolan har svårare att öva 

upp sin taluppfattning och de har också som regel svårare att förstå matematiken i skolan 

framöver. Det visar vikten av att arbeta med taluppfattningen redan i tidig ålder i skolan eftersom 

att eleverna påverkas av sin känsla för taluppfattning under hela sin skolgång och även i 

vardagslivet (Andrews & Sayers 2015). 

 

Genom att öva upp en god taluppfattning med hjälp av olika räknestrategier och diskussioner så 

ökar elevens förmåga att se möjligheten till olika lösningar och om lösningarna kan vara rimliga. 

Detta har hen sedan användning för i vardagliga sammanhang då det kan vara bra att kunna göra 

exempelvis en överslagsräkning (Reys & Reys 1995). 

 

Undervisningsstrategier 

Det finns många lärare som tror att elever kan ha svårt att ta till sig innehållet i undervisningen på 

grund av att innehållet är för svårt. Istället är det viktigt att särskilja på vad eleverna ska lära sig 

och hur de lär sig. Ofta är det sättet som undervisningen sker på som bidrar till att eleverna inte 

lyckas lära sig. Det finns en studie som visar på att lärare bör fokusera mer på 

undervisningsstrategier (hur innehållet lärs ut) inom matematiken istället för vad som lärs ut 

(Slavin et al. 2008). Då en undervisningsstrategi används så att eleverna lyckas med framgång 

ökar deras intresse och därmed finns det än större möjlighet för eleverna att komma vidare inom 

det aktuella området (Jalbani 2014). 
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Då undervisningen planeras, genomförs och utvärderas har läraren flera val att ta ställning till. 

Hen måste reflektera över vilket innehåll ur kursplanen som lektionen ska handla om och vilka 

mål som eleven ska uppnå. Likaså måste läraren ta ställning till hur undervisningen ska 

genomföras, samt vilka möjligheter och begränsningar som finns för den aktuella elevgruppen i 

och med undervisningsstrategin som valts. Att välja exempelvis strategier och förhållningssätt är 

något som måste göras för att undervisningen ska kunna bli framgångsrik enligt Bin Tahir (2012). 

Det finns olika sätt att se på undervisningsstrategier. Den här studien har utgått från OECD:s 

(Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) fyra definitioner av 

undervisningsstrategier (Skolverket 2016). 

 

Den första undervisningsstrategi som tas upp är lärarstyrd undervisning. Det innebär att läraren 

presenterar innehållet av lektionen på ett föreläsande sätt och eleverna förväntas vara tysta. Lära-

ren kan ställa frågor till eleverna som de får svara på och redogöra för hur de tänker. Eleverna 

kan sedan få uppgifter av liknande karaktär för att öva på tills de behärskar området (Skolverket 

2016). 

 

Nästa undervisningsstrategi är elevcentrerad undervisning, som till stor del är det omvända mot 

lärarstyrd undervisning. Vid elevcentrerad undervisning har eleverna en aktiv roll vilket kan inne-

bära att de ska lösa uppgifterna i grupp eller som hemuppgift eller också kan eleverna ha området 

som ett projekt och därmed arbeta med det under en längre period. Vid denna undervisningsstra-

tegi är arbetet individanpassat och eleverna har oftast ett visst inflytande i planeringen av under-

visningen och innehållet (Skolverket 2016). 

 

Kognitionsaktiverande undervisning är undervisningsstrategin då läraren ställer utmanande frågor 

till eleverna. Det krävs av eleverna att de funderar och reflekterar över uppgiften de ställs inför 

för att de ska lyckas finna ett svar. Exempelvis kan det vara att eleverna ska förklara hur de löst 

en uppgift (Skolverket 2016). 

 

Vid den fjärde undervisningsstrategin, enligt OECD:s indelning, är undervisningen grundad på 

formativ bedömning. Vid denna strategi får eleverna återkoppling om var de befinner sig i kun-

skapsområdet och vilka förväntningar som läraren har på dem. Eleverna får också kontinuerligt 
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information om vilka områden de behöver utveckla för att stärka sin kunskap inom matematik 

(Skolverket 2016). 

Teoretiska utgångspunkter 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare resonerar kring taluppfattning och hur de anser att 

eleven kan ha användning av kunskaperna inom området. Vidare undersöks även vilka 

undervisningsstrategier som lärare använder när de undervisar kring taluppfattning. Genom att 

jämföra lärares svar i enkäten kommer analyser göras och slutsatser dras. Dessa ger vidare en 

överblick över hur lärares resonemang kring taluppfattning och dess användbarhet verkar vara 

idag. 

 

Studiens delar kring vad taluppfattning är och hur viktig den är enligt lärarna genomförs och 

analyseras med utgångspunkt från tidigare forskare som delat in begreppet taluppfattning i sju 

olika kategorier, vilka är följande: 

1.   Förstå talets innebörd. 

2.   Förstå tals värde både enskilt och i förhållande till andra tal. 

3.   Jämföra talet med något känt. 

4.   Visa kunskap i att sätta samman och dela upp tal. 

5.   Använda flera olika uttryckssätt för tal och räknesätt. 

6.   Förstå räknesätts påverkan på resultatet i förhållande till andra räknesätt. 

7.   Utveckla lämpliga strategier och uppskatta svarets rimlighet.  

(McIntosh et al. 1992; Reys & Yang 1998; Yang 2005) 

 

Frågorna om lärares uppfattningar i enkäten och de olika indelningarna till dessa är formulerade 

utifrån ovan nämnda kategorier vilket bidrar till att svaren kommer att kunna analyseras med 

hjälp av tidigare forskning. Svaren analyseras och diskuteras huruvida lärare anser att 

taluppfattning innebär innebörden av dessa kategorier eller inte. Eventuellt framkommer det att 

lärare anser att taluppfattning innefattar än fler eller färre områden än vad dessa forskare anser. 
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Studiens del kring undervisningsstrategier genomförs och analyseras utifrån de fyra 

undervisningsstrategierna lärarstyrd undervisning, elevcentrerad undervisning, 

kognitionsaktiverande undervisning och undervisning med formativ bedömning (Skolverket 

2016). Dessa strategier är framtagna av OECD och visar på fyra huvudsakliga 

undervisningsstrategier som kan användas i undervisningen i skolan. I enkäten har de olika 

alternativen kring undervisningsstrategier formulerats till ett vardagligt språk, men kommer vid 

analysering av resultatet delas in i dessa fyra grupper igen för att då motsvara forskningens 

termer. Detta för att frågorna och alternativen ska vara mer specifika för de lärare som besvarar 

enkäten och därmed minska risken för missförstånd av frågor och alternativ som i sin tur kan 

leda till missvisande resultat. 

  

Metodologisk ansats och val av metod 

I det här kapitlet redovisas val av metod för studien och hur insamlingen av datan har gått 

tillväga. I kapitlet förklaras också hur urval har skett och hur förhållandena till validitet, reliabilitet 

och generaliserbarhet ser ut. Avslutningsvis redovisas även för hur de etiska ställningstagandena i 

studien har gjorts. 

Metodval  

En intervju är en typ av ett samtal där en person blir utfrågad som expert eller intresserad inom 

ett visst område. Intervjun kan vara antingen öppen eller styrd. Ofta är de längre intervjuerna 

mer öppna, medan de kortare intervjuerna ofta är mer strukturerade och frågorna därmed även 

mer styrda. Vid en intervju krävs det att den som intervjuar för anteckningar och är observant på 

vad som händer under intervjun för att resultatet ska kunna bli bra både för analysen av intervjun 

och för den intervjuade. Situationen påverkar också för vilka svar som fås vid en intervju. 

Exempelvis får yngre och äldre intervjuare olika nyanserade svar och även relationer som man-

kvinna och lågutbildad-högutbildad påverkar resultatet (Kylén 2004). 
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Med hjälp av intervjuer hade frågorna kunnat få ett djupare svar genom följdfrågor och därmed 

hade det kunnat leda till större förståelse för hur personerna som svarat på frågorna resonerat 

kring området. När studien istället utförs med hjälp av en enkät kan fler personer få möjlighet att 

besvara frågorna och därmed ges ett bredare resultat för hur den allmänna synen kring området 

är.  

 

Då syftet med studien är att få en förståelse för hur lärare i stort tänker och resonerar om arbetet 

kring taluppfattning i årskurs 1 valdes att datainsamling skulle ske med hjälp av en enkät. Enkät är 

en skriftlig förfrågan som riktar sig till många mottagare och där svaret fås direkt på pappret eller 

på datorn utan fördröjning. Frågorna i en enkät behöver vara formulerade på ett sätt så att de 

tillfrågade förstår dem fullt ut och det är även viktigt att tänka på att frågeställningen inte är för 

lång. Enkäter kan också användas utifrån ett mer öppet eller strukturerat upplägg. Frågorna kan 

vara formulerade så att personen som svarar kan skriva fritt eller så är det bundna frågor där den 

som svarar endast kan kryssa i ett eller flera svarsalternativ. Att svara på en öppen enkät ger stora 

friheter och möjligheter för den som svarar, men är tidskrävande att besvara. En enkät med 

bundna svar är istället lätt att svara på och går snabbt att genomföra, men det kan styra tanken 

hos den som svarar (Kylén 2004). 

 

Studien är av den kvantitativa typen vilket innebär att studiens syfte är att få en bred överblick 

över hur många individer i populationen resonerar. Detta gör att en enkät är en passande metod 

eftersom att studien då får många svar, men istället inte så djup förståelse för hur varje individ 

resonerar. Genom att få många svar kan en bredare överblick fås om hur populationen i stort 

anser och resonerar kring området vilket i sin tur kan ge en bättre inblick i hur området hanteras 

av populationen som är ute i verksamheten (Kylén 2004). 

 

Urval  

För att få möjlighet till så stor spridning som möjligt har valda grupper på Facebook använts. 

Grupperna är olika forum främst för lärare som undervisar i matematik, både i lägre och högre 

åldrar i grundskolan. Där har deltagare i de olika grupperna som velat ställa upp, haft möjlighet 
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att svara på enkäten när det passat dem inom utsatt tidsram. Enkäten riktar sig till lärare som 

undervisar eller har undervisat matematik i årskurs 1 eftersom det är då som undervisningen 

kring taluppfattningen börjar enligt aktuell läroplan. Enkäten har besvarats elektroniskt av totalt 

75 personer under en treveckorsperiod.  

 

Datainsamlingsmetod  

Studien grundas på en enkät som lades ut elektroniskt i ett antal valda Facebookgrupper. Lärare 

som undervisar eller har undervisat i årskurs 1 har tillfrågats att delta i studien. Enkäten börjar 

med ett inledande avsnitt som beskriver enkätens syfte och vart resultatet kommer att kunna nås 

och vem som är ansvarig till den, se bilaga 1. Efter denna allmänna information följer det två 

introduktionsfrågor som inte kommer behandlas i studiens resultat. Dessa frågor finns endast 

med som en inledning så att den som besvarar enkäten har en chans att först se hur enkäten är 

upplagd innan hen ska svara på frågor som har betydelse för studiens resultat. 

 

Efter de två inledande frågorna kommer flera frågor där läraren ska svara på i hur väl olika 

exempel kring taluppfattning och elevers användning av taluppfattning stämmer in med hens 

resonemang och åsikter. Det finns till varje alternativ en femgradig skala från ”Mycket 

hög”/”Mycket viktig” till ”Mycket låg”/”Mindre viktig” där läraren får kryssa i vad hen känner 

passar in för respektive alternativ. Alla skalor i enkäten har den högsta graderingen längst till 

vänster och den lägsta längst till höger för att undvika missförstånd när enkäten blir ifylld. Även i 

slutet av enkäten finns en fråga med motsvarande gradering, men då är det inriktat på vilka 

undervisningsstrategier som läraren använder. Begreppet ”undervisningsstrategier” har valts att 

användas i frågan för att läraren som besvarar enkäten ska känna sig bekväm med och förstå 

formuleringen av frågan. Begrepp som exempelvis ”undervisningsmetod” hade också kunnat 

användas då dessa begrepp ibland synonymiseras. I enkäten valdes att använda konkreta exempel 

för att beskriva undervisningsstrategierna istället för att ha de breda områdena som tidigare 

presenterats i bakgrunden. Detta för att öka tydligheten för läraren som besvarar frågorna och 

därmed minska risken för missförstånd och till följd felaktiga svar. 
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Därefter följer två frågor där läraren ska ge tre till fem exempel på områden som eleven kan ha 

användning av sin taluppfattning både under sina första år i skolan, men även senare i livet. Efter 

detta leder enkäten in på undervisningsstrategier och läraren får rangordna vilka strategier som 

hen använder mest frekvent av olika givna alternativ. I den sista frågan i enkäten får läraren kryssa 

i vilket av de givna alternativen till frågan som är orsaken till att hen använder sig av de tidigare 

angivna undervisningsstrategierna. 

 

Underlaget, som framkommer av enkäten, kring vad taluppfattning är kommer behandlas utifrån 

de sju kategorierna som tidigare presenterats som en grund till definition av taluppfattning. 

Utifrån dessa kategorier kommer dataunderlaget kring taluppfattning analyseras och jämföras 

med tidigare forskning.  

 

Enkätsvaren som lärarna lämnar om vad de anser att taluppfattning är kommer jämföras med vad 

forskning anser med hjälp av de sju ovan nämnda kategorierna. Därmed kommer en jämförelse 

och analys göras utifrån om lärare ute i verksamheten resonerar på liknande sätt som forskare gör 

kring taluppfattning eller inte. Lärarnas svar kring taluppfattningens vikt för elevens utveckling 

både på lång och kort sikt kommer också jämföras och analyseras med hjälp av de sju 

kategorierna. Däri kan även områden som visar på när individen kan ha användning av 

taluppfattning tolkas fram, vilket gör att det går att finna många områden som visar på att 

taluppfattning är av vikt för den matematiska förmågan.  

 

Datan kring undervisningsstrategier kommer istället att analyseras och bearbetas utifrån 

undervisningsstrategierna lärarstyrd undervisning, kognitionsaktiverande undervisning och 

undervisning med formativ bedömning. En analys kommer göras och slutsatser kommer att 

resoneras fram kring vilka undervisningsstrategier som lärarna föredrar enligt enkäten. Slutligen 

kommer en diskussion föras om vad studiens totala resultat kan säga om hur lärare resonerar och 

arbetar kring taluppfattning. 
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Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Det finns två relativt lättillgängliga sätt för att försöka säkerställa validiteten hos ett instrument. 

Det ena är innehållsvaliditet och det andra är samtidig validitet. Innehållsvaladiteten kan 

åstadkommas genom att instrumentet med frågorna kopplas till den litteraturstudie som gjorts 

innan undersökningen genomförs. Frågorna som används vid undersökningen formuleras utifrån 

ett antal variabler som i sin tur har formulerats utifrån de aktuella begrepp som har funnits vid 

litteraturstudien (Patel & Davidson 2012). 

 

Den samtidiga validiteten säkerställer istället validiteten genom att instrumentet först prövas på 

en liten grupp som kan representera den grupp som senare ska delta i undersökningen. När 

prövningen sedan är gjord ska den jämföras med något annat kriterium för att se så att resultatet 

kan stämma. Det kan exempelvis testas utifrån statistiska uppgifter eller jämföras med enkät 

kontra intervjuer, beroende på vad det är för undersökning (Patel & Davidson 2012). 

 

En god validitet innebär att uppgifterna som fås in vid en undersökning ska vara relevanta och 

ska kunna leda till slutsatser inom problemets område (Kylén 2004). Studien är gjord i huvudsak 

utifrån innehållsvaliditet vilket innebär att frågorna i enkäten har utformats utifrån den 

litteraturstudie som gjorts och de begrepp som då påfanns aktuella, innan enkäten framställdes 

(Patel & Davidson 2012). Enkäten skickades också ut till studiekamrater som fick uttala sin åsikt 

om frågorna innan enkäten publicerades vilket ökar reliabiliteten i undersökningen eftersom att 

det då kan visa sig om frågorna är formulerade så att missförstånd minimeras i så stor 

utsträckning som möjligt (Patel & Davidson 2012). 

 

Reliabilitet handlar istället om tillförlitligheten i undersökningen, hur pass sann datan som samlats 

in är. Begreppet sann kan ses på olika sätt. Att något är sant kan vara att det vetenskapligt är sant, 

men det kan också vara sanna ur en persons perspektiv eller vara sakligt sanna. Reliabilitet 

innebär också att de data som samlats in en gång överensstämmer på det stora hela med de 

uppgifter som fås in vid ett senare tillfälle då studien utförs ännu en gång (Kylén 2004). 
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När datan samlas in med hjälp av en enkät är det i förväg svårt att avgöra tillförlitligheten. Istället 

behöver enkäten kontrolleras innan utlämning så att frågorna är skrivna så att det är minimal risk 

att de missförstås och att den är utformad på ett sätt så att den är lätt att besvara. Enkäten kan 

även lämnas ut till en mindre grupp innan undersökningen påbörjas för att se hur frågorna 

besvaras av dem (Patel & Davidson 2012). 

 

Generaliserbarhet av studien innebär att resultatet från undersökningen kan representera 

populationen i stort. För att det ska kunna göras behöver den tillfrågade gruppen vara stor till 

antalet och utvald utifrån kriterier som gör att alla tänkbara individer deltar i studien eller bestå av 

hela populationen. Ofta kan det vara svårt både tidsmässigt och ekonomiskt att låta alla i 

populationen att delta eller att välja ut individer utifrån bästa sätt vilket då kan leda till att 

undersökningen istället görs med en ”tillgänglig grupp”. Resultaten kan då inte generaliseras till 

populationen, men det finns möjlighet till att föra resonemang till om vissa delar av resultaten 

skulle kunna vara generaliserbara även till andra grupper av populationen när resultaten 

presenteras och argumenteras för (Patel & Davidson 2012). 

 

Enkäten har lämnats ut till en så kallad ”tillgänglig grupp” vilket innebär att resultatet inte fullt ut 

kommer att kunna generaliseras till populationen av alla de pedagoger som undervisat årskurs 1 i 

matematik i Sverige, men i stort kan den ändå ses som representativ för denna grupp i landet. 

Samtidigt är det i detta fall slumpmässigt vilka som svarar på enkäten vilket ökar reliabiliteten, det 

vill säga att de data som samlats in en gång skulle överensstämma på det stora hela med de 

uppgifter som skulle fås in vid ett senare tillfälle då studien utförs ännu en gång (Kylén 2004). 

 

Etik  

För att alla deltagare i studien skulle få tillgång till nödvändig information skrevs en inledning 

som fanns med i början av enkäten enligt informationskravet. Där framgick hur undersökningen 

skulle utföras, under vilka premisser som deltagandet i undersökningen sker samt hur resultatet 

kommer att användas, se bilaga 1. Deltagande i studien förutsätter inte angivande av personliga 

data, studien sparar inte heller IP-uppgifter eller dylikt. I enlighet med konfidentialitetskravet 
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förvaras uppgifterna från studien digitalt med begränsad åtkomst så att obehöriga inte har 

möjlighet att tillgå dem. Uppgifterna från studien kommer inte heller finnas tillgängliga för att 

användas för något annat ändamål än det från början tänkta såsom det står skrivet kring 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2011).  
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Resultat 

Detta kapitel inleds med att besvara den första av studiens tre frågor nämligen vad taluppfattning 

innebär för lärare. Därefter besvaras studiens andra fråga kring taluppfattningsens vikt för elevens 

studier enligt lärare. Avslutningsvis besvaras studiens tredje och sista fråga; vilka 

undervisningsstrategier som används av lärare och i vilken omfattning. 

Lärares resonemang om taluppfattning 

Enligt svaren på enkäterna så har en klar majoritet av lärarna svarat att områdena likhetstecknets 

betydelse, uppdelning av tal, jämförelse av tal och positionssystem i ”mycket hög grad” innefattar 

taluppfattning, se figur 1. Fortfarande en majoritet, men inte riktigt lika klar, anser att även 

områdena rimlighetsbedömning, användning av lämpliga strategier, uppskattning och behärska de 

fyra räknesätten i ”mycket hög grad” tillhör taluppfattning. Det matematiska området mönster 

ansåg flest personer (21 stycken) att det i ”mycket hög utsträckning” var viktigt för elevens 

taluppfattning, men det var nästintill lika många som ansåg att det istället är viktigt i ”hög 

utsträckning” (19 personer). Kring områdena diagram, symmetri och skala ansåg majoriteten 

istället att de i ”hög utsträckning” är viktiga för elevens taluppfattning. 

 

Figur 1 Enkätfråga; I hur stor omfattning är följande matematiska områden taluppfattning för dig? 
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I samtliga områden anser majoriteten av lärarna att de ”till viss del”, i ”hög” eller i ”mycket hög 

utsträckning” är av vikt för elevens taluppfattning. Symmetri är det område som flest lärare 

(16 stycken) istället anser att det endast är av vikt för elevens taluppfattning i ”mycket låg 

utsträckning”. Inom områdena likhetstecknets betydelse, uppdelning av tal, jämförelse av tal, 

rimlighetsbedömning, positionssystemet och behärska de fyra räknesätten är det istället ingen 

som anser att de är viktiga i ”mycket låg utsträckning”. Inom områdena uppdelning av tal och 

jämförelse av tal är det inte heller någon som anser att de är viktiga i ”låg utsträckning” för 

taluppfattningen. 

 

Sammanfattningsvis så svarar majoriteten av lärarna att samtliga av de angivna matematiska 

områdena tillhör taluppfattning. De områden som en klar majoritet anser tillhöra taluppfattning i 

”mycket hög utsträckning” är så många som åtta av tolv områden, nämligen likhetstecknets 

betydelse, uppdelning av tal, jämförelse av tal, rimlighetsbedömning, positionssystemet, 

användning av lämpliga strategier, uppskattning och behärska de fyra räknesätten. Resterande 

områden anser majoriteten av lärarna istället att de innefattar taluppfattning i ”hög omfattning” 

eller ”till viss del”. 

 

Taluppfattningens betydelse för eleven 

När lärarna svarade på frågan kring hur viktig elevens taluppfattning är, både inom den 

grundläggande matematiken och för den fortsatta matematiken, så var det en väldigt klar 

majoritet som svarade att den var ”mycket viktig”, se figur 2. Så många som 72 personer svarade 

att taluppfattningen är ”mycket viktig” för elevens grundläggande matematik, en svarade att den 

var viktig ”till viss del” och två svarade att de ansåg att den var ”mindre viktig”. För elevens 

fortsatta matematik var det 70 personer som svarade att taluppfattningen är ”mycket viktig”, fyra 

som svarade att den var ”viktig” och en som svarade att den var ”mindre viktig”. 
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Figur 2 Enkätfråga; Hur viktig är elevens förståelse av taluppfattning enligt dig? 

 

Till frågan om i vilken utsträckning eleven behöver förstå olika matematiska områden för att 

kunna använda sig av sin taluppfattning var svaren liknande som till frågan om vilka matematiska 

områden som är taluppfattning för läraren. 

 

Majoriteten anser att eleven behöver förstå områdena likhetstecknets betydelse, uppdelning av tal, 

jämförelse av tal, rimlighetsbedömning, positionssystemet, användning av lämplig strategi, 

uppskattning och behärska de fyra räknesätten i ”mycket hög omfattning” för att kunna använda 

sig av taluppfattning, se figur 3. Även området mönster ansåg majoriteten (22 stycken) att eleven 

behöver behärska den i ”mycket hög utsträckning”, men det var nästan lika många (17 stycken) 

som ansåg att eleven endast behövde behärska den i ”hög utsträckning”, ”till viss del” 

(15 stycken) eller i ”låg utsträckning” (14 stycken). I områdena diagram, symmetri och skala anser 

majoriteten att eleven behöver behärska den i ”hög utsträckning”. Det var endast sex respektive 

fyra lärare som ansåg att eleven behöver förstå områdena diagram och symmetri i ”mycket hög” 

omfattning för att kunna använda sig av taluppfattning. Området symmetri var det så många som 

18 lärare som ansåg att eleven endast behöver förstå i ”mycket låg utsträckning” för att ändå 

kunna använda sig av taluppfattning. 
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Figur 3 Enkätfråga; I vilken omfattning anser du att eleven behöver förstå följande områden för att kunna använda sig av taluppfattning? 

 

På frågan inom vilka områden eleven har användning av taluppfattning under de första skolåren 

så var det väldigt många lärare (29 stycken) som inte svarade med tre till fem alternativ utan 

istället skrev en allmän text eller endast skrev något enstaka ord eller tecken. De har exempelvis 

istället svarat enligt följande: 

-   ”Vardagsmatematik” 

-   ”Nästan samtliga” 

-   ”Att förstå tiobas systemet som vår matte bygger på….allt” [sic!] 

-   ”Det hjälper eleven i den fortsatta matematikundervisningen så att de kan tillämpa olika 

metoder när de räknar. Veta vad siffrorna står för och hur man bygger olika tal.” 

-   ”Taluppfattning är grundläggande för vidare studier. Har inte eleven en god 

taluppfattning så kommer eleven få svårigheter senare” 
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De områden som återkom flest gånger hos de som svarat med alternativ till frågan var 

problemlösning (12 gånger), addition (9 gånger), positionssystemet (9 gånger), dela upp tal 

(8 gånger), val av strategi eller räknesätt (8 gånger), talraden (7 gånger), alla räknesätten (7 

gånger), subtraktion (6 gånger), antalsuppfattning (5 gånger) och likhetstecknets betydelse. De 

övriga alternativ som inte presenteras här är det färre än fem lärare som angivit som alternativ. 

Totalt är det 66 alternativ som presenteras av de 46 lärarna som skrev tre till fem alternativ som 

svar på frågan, se bilaga 2. 

 

Samma problematik om att alternativ inte uppgavs fanns då frågan om vilka områden elever kan 

ha användning av sin taluppfattning längre fram i livet ställdes. Som svar på den frågan var det 

25 lärare som skrev en allmän text eller endast några enstaka ord eller tecken istället för tre till 

fem områden. Exempel på vad dessa skrev är följande: 

-   ”När vi sedan går vidare är det viktigt att ha befäst grunderna och våga göra misstag. Att 

förstå hur samband och mönster håller ihop hela matematiken och att den inte är eller 

behöver vara abstrakt utan något mycket levande.” 

-   ”de fem förmågorna” 

-   ”Pengaanvändning,” 

-   ”Stor, större och störst” 

-   ”Hardu dengrundläggande taluppfattningen så komer den fortsatta förståelsen för 

matematik att gå lättare.” [sic!] 

 

Till denna fråga var det 50 lärare som angav tre till fem alternativ och de angav totalt 74 olika 

alternativ, se bilaga 3. De alternativ som angavs flest gånger var rimlighetsbedömning (16 lärare), 

överslagsräkning (12 lärare), går och handlar (9 lärare), jämförelse (7 lärare), uppskattning 

(6 lärare) samt sköta och planera sin ekonomi (5 lärare). Övriga kategorier var det färre än fem 

lärare som angett dem som ett alternativ, se bilaga 3. 

 

Sammanfattningsvis svarar en övervägande majoritet av lärarna att elevens taluppfattning är 

mycket viktig både för den grundläggande och den fortsatta matematiken. Vidare kan också 
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sammanfattas att en klar majoritet av lärarna anser att eleven behöver behärska områdena 

likhetstecknets betydelse, uppdelning av tal, jämförelse av tal, positionssystem, användning av 

lämpliga strategier, uppskattning och behärska de fyra räknesätten för att kunna använda sig av 

sin taluppfattning. 

 

När det kommer till att summera frågorna kring vilka användningsområdena av taluppfattning är, 

så var det inte alls lika enhetliga svar från lärarna. Områden som problemlösning, addition, 

positionssystemet och dela upp tal var dock de som flest angav som användningsområden för 

eleven under hens första skolår. När det istället handlade om områden som eleven längre fram i 

livet kunde ha användning av sin taluppfattning till så var det flest som skrev alternativen 

rimlighetsbedömning, överslagsräkning, går och handlar och jämförelse. 

 

Vanliga undervisningsstrategier 

I frågan då lärarna skulle rangordna vilka undervisningsstrategier som de i huvudsak använder så 

var det klart flest (34 lärare) som använde konkret material i första hand, se figur 4. Genomgång 

var det 24 lärare som använde sig av i första hand. Detta visar att 58 av 75 lärare (77%) väljer att i 

första hand använda sig av konkret material eller genomgång i sin undervisning kring 

taluppfattning. I andra hand är det också strategierna konkret material (23 lärare) och genomgång 

(20 lärare) som är populärast. Självständigt arbete under handledning och samarbetsövningar 

under handledning är de strategier som flest har fyllt i att de använder i tredje hand. 

 

Stencil/arbetsblad och elektroniskt spel är det ingen som använder i första hand i sin 

undervisning. Lek i klassrummet/naturen, elektroniskt spel, stencil/arbetsblad och även att de 

använder en annan strategi är det endast några få som fyllt i överhuvudtaget.  
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Figur 4 Enkätfråga; Vilka undervisningsstrategier använder du i huvudsak när du lär ut om taluppfattning? Rangordna 3 alternativ där (1) är det 

sätt som du använder mest frekvent. 

 

När lärarna svarade på frågan i hur stor utsträckning de använder de angivna 

undervisningsstrategierna var det en klar majoritet som använde genomgång och konkret material 

i sin undervisning, se figur 5. Strategierna lek i klassrummet/naturen, självständigt arbete under 

handledning, samarbetsövningar under handledning och elektroniskt spel hade alla en majoritet 

av ”hög användning”. Stencil/arbetsblad var det precis lika många som använde det i ”hög 

utsträckning” som ”till viss del”. På samtliga strategier har minst en person svarat att de använder 

den i ”mycket låg utsträckning”. 
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Figur 5 Enkätfråga; I vilken utsträckning använder du följande undervisningsstrategier? 

 

På frågan hur det kommer sig att läraren undervisar mestadels såsom hen tidigare svarat så är det 

en klar majoritet (51 lärare) som anser att det är en egenprövad metod, se figur 6, det vill säga att 

de själva har provat sig fram och anser att det är det mest effektiva sättet att lära ut om 

taluppfattning. Endast tre lärare (4%) använder undervisningsstrategin för att det finns färdigt 

material på skolan. 15 stycken av lärarna (20%) undervisar såsom de tidigare angett för att de 

följer deras läromedel medan sex lärare (8%) istället har använt sig av tips från kollegor. 
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Figur 6 Enkätfråga; Hur kommer det sig att du undervisar kring taluppfattning såsom tidigare svar? 

 

När det handlar om undervisningsstrategier kan det sammanfattas som att majoriteten av lärarna 

använder sig mestadels av konkret material och genomgång i sin matematikundervisning. Både 

självständigt arbete och samarbetsövningar under handledning används också frekvent i lärarnas 

undervisning, men inte i lika stor utsträckning som konkret material och genomgång. En klar 

majoritet av lärarna har svarat att de använder dessa undervisningsstrategier tack vare att det är en 

egenprövad metod som de känner fungerar bra i deras undervisning. 

 

Analys 

Syftet att belysa lärarnas huvudsakliga arbetssätt och deras resonemang kring taluppfattning har i 

det stora kunnat ses i undersökningen och resultat kring detta har kunnat fås. 
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På frågan där lärarna fick besvara vilka områden de ansåg tillhöra taluppfattning var majoriteten 

överens om att alla områden i mycket hög, hög grad eller till viss del innefattar taluppfattning. 

Forskningen (McIntosh et al. 1992; Berch 1998; Gelman & Gallistel 1978) och Skolverket (2017) i 

läroplanen (Lgr 11) ser däremot inte att alla dessa områden innefattar taluppfattning utan anser 

endast att områdena uppdelning av tal, jämförelse av tal, rimlighetsbedömning, positionssystem, 

användning av lämpliga strategier, uppskattning och behärska de fyra räknesätten tillhöra 

taluppfattning. Lärare anser också att likhetstecknets betydelse, diagram, symmetri, skala och 

mönster innefattar taluppfattning, men får där inte stöd av forskningen. Detta tyder på att 

taluppfattning både är ett brett, men också ett till viss del diffust område för undervisande lärare i 

årskurs 1.  

 

På frågorna där lärarna uppmanas att ange tre till fem matematiska områden där taluppfattning 

kan komma till användning är det ungefär hälften som inte uppger några alternativ utan istället 

skriver en allmän text om varför taluppfattning kan vara bra. De som svarat med tre till fem 

områden har totalt sett väldigt många olika områden där de anser att taluppfattning är användbart 

för individen. Detta kan tyda på, precis som forskning visar (McIntosh et al. 1992), att det kan 

vara svårt för lärarna att precist definiera vad taluppfattning är och hur den kan komma till 

användning.  

 

Både en övervägande majoritet av lärarna och forskning (Reys & Reys 1995; Andrews & Sayers 

2015) menar att taluppfattningen är oerhört viktig för individen både inom den grundläggande 

och den fördjupande matematiken. Däremot är det stor spridning på svaren om hur och när 

individen kan använda sig av taluppfattning genom livet. 

 

Majoriteten av lärarna använder sig till stor del av konkret material och genomgång när de 

undervisar inom taluppfattning. Utifrån studien av OECD (Skolverket 2016) tyder det på att det i 

huvudsak är undervisningsstrategierna kognitionsaktiverande och lärarstyrd undervisning som 

används av lärarna, men samtidigt kan det även finnas inflytande av andra undervisningsstrategier. 

Exakt hur populationen använder sig av dessa strategier framkommer inte av resultatet från 

enkäten, men det visar ändå att de i stor utsträckning använder sig av samma grundmetoder i sin 
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undervisning. Precis som forskningen (Slavin et al. 2008) visar lärarna att det är viktigt att 

respektive lärare tänker igenom hur undervisningen bör ske. Detta utifrån varje enskild grupp och 

om det behöver göras några ytterligare anpassningar för någon eller några individer i gruppen.  

 

Sammanfattningsvis så kan det ses många likheter i anseenden kring taluppfattning mellan under-

visande lärare och forskare. Både när det handlar om vikten av taluppfattning, användningsområ-

den för taluppfattning och undervisningsstrategier kan stora likheter mellan lärare och forskare 

ses. När det handlar om att definiera vad taluppfattning innefattar är det både för lärare och fors-

kare svårt att definiera precist, dock verkar området bredare för lärare än för forskare. 
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Diskussion 

I det här kapitlet diskuteras först resultatet av studien utifrån dess syfte i förhållande till tidigare 

forskning och vad som kan ha påverkat resultatet. Därefter diskuteras undersökningens metod 

och genomförande. Slutligen beskrivs behovet av fortsatt forskning. 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte är att belysa lärares tankar och resonemang kring taluppfattning och hur de i 

huvudsak undervisar inom området. Detta har kunnat besvaras utifrån den data som enkätsvaren 

resulterade i, dock finns det både likheter och skillnader mellan lärares resonemang och tidigare 

forskning.  

 

Att populationen anser att alla de givna matematiska områdena innefattar taluppfattning i stor 

utsträckning, men inte forskningen eller Skolverket (McIntosh et al. 1992; Berch 1998; Gelman & 

Gallistel 1978; Skolverket 2011; Skolverket 2017), tyder både på att lärare anser att taluppfattning 

är oerhört brett, men också möjligtvis diffust vilket kan leda till osäkerhet. Forskning visar också 

på att det inte finns någon enhetlig definition av taluppfattning vilket i sin tur visar på att det inte 

riktigt finns något precist rätt eller fel svar på vad taluppfattning är, men samtidigt innefattar inte 

heller området all slags matematik enligt forskning och myndigheter (McIntosh et al. 1992; Reys 

& Yang 1998; Yang 2005; Berch 1998; Skolverket 2017). Detta kan sannolikt visa på att lärare har 

svårt att precisera vad taluppfattning egentligen är och därmed kan det vara svårt att veta om den 

grundläggande taluppfattningen faktiskt tagits med i undervisningen. Samtidigt kan det också visa 

på att lärarna anser att taluppfattning är en väldigt viktig del av matematiken och därmed anser att 

det kan innefatta de allra flesta områdena inom matematik. 

 

Förvånansvärt många av de matematiska områden som lärarna skrivit med egna ord är skrivna 

med vardagliga ord istället för vedertagna begrepp inom ämnet. Exempel på ord som skrivits 

med vardagligt språk istället för matematiska begrepp är; ”gånger”, ”likamedstecken” och ”sätt att 

tänka”. Detta skulle också kunna vara ett tecken på att det finns en osäkerhet hos lärarna inom 

taluppfattningsområdet och matematiken i stort. Med tankar både utifrån hur lärarna uttrycker sig 

och att de anser att taluppfattning innefattar så väldigt många matematiska områden kan en mer 
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specialiserad lärarkår vara av intresse. Genom en inriktning i utbildningen och därmed även en 

fördjupning inom vissa undervisningsämnen skulle det kunna leda till att de lärare som 

undervisar inom sina specifika ämnen har större kunskap och därmed även en högre kompetens 

för att undervisa eleverna på ett givande sätt. 

 

En ytterligare reflektion som kan göras utifrån resultatet och analysen av enkäten är att det i 

yrkeskåren idag inte råder någon riktigt enhetlig uppfattning om hur taluppfattning bör definieras. 

Istället är lärarnas svar lite allmänna och svåra att tyda klart, vilket stämmer väl överens med hur 

det ser ut i forskningen. Även där råder det dubbla meningar och lite diffusa svar kring vad 

taluppfattning egentligen är (McIntosh et al. 1992). Eventuellt skulle det bli enklare för lärare att 

arbeta konkret kring taluppfattning om en mer specifik definition av taluppfattning skulle finnas. 

Genom att ha en tydlig specifikation av vad begreppet innebär skulle det kunna vara lättare för 

yrkeskåren att se vad som ska arbetas med och därmed skulle eleverna få än större möjlighet till 

att lära och förstå inom området. 

 

Att populationen anser att det är mycket viktigt med en god taluppfattning hos eleven både under 

de första skolåren och vid senare studier råder ingen tvekan om, detta i enlighet med forskning 

som visar på att en god taluppfattning är av stor vikt för individen under hela livet på olika sätt 

(Andrews & Sayers 2015; Reys & Rays 1995). Likaså visar nuvarande läroplan (Lgr 11) att syftet i 

matematik bland annat är att kunna och våga använda sina matematiska kunskaper i vardagen 

samt att reflektera över metodval, strategier och resultat, vilket också påvisar vikten av god 

taluppfattning (Skolverket 2017). Dock är det väldigt brett spektrum på de områden som lärarna 

anser att individen kan ha användning av sin taluppfattning, precis som forskningen inte är helt 

ense om vad taluppfattning innefattar (McIntosh et al. 1992). Att det inte finns något rakt och 

entydigt svar varken enligt forskning eller studiens svar visar på att individen kan ha användning 

av god taluppfattning i väldigt stor utsträckning både inom studier och i vardagen och därmed 

visas även vikten av en god taluppfattning. 

 

De undervisningsstrategier som används mest frekvent i undervisningen kring taluppfattning är 

framförallt genomgång och konkret material. Det kan då antas att lärarna i undersökningen 
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främst använder sig av lärarstyrd undervisning i klassrummen, men även inslag av elevcentrerad 

och kognitionsaktiverande undervisning samt formativ bedömning kan förekomma (Skolverket 

2016). Detta beroende på hur genomgångarna genomförs och det konkreta materialet används. 

Läraren kan förvänta sig att eleverna sitter tysta och lyssnar på hen vid genomgången eller också 

ställa utmanande frågor till dem eller låta eleverna själva få bestämma vad undervisningen ska 

innehålla allteftersom att den fortlöper. Läraren kan också låta några elever visa hur de tänker och 

resonerar med hjälp av det konkreta materialet och därmed även ha möjlighet till att väva in 

elevcentrerad och kognitionsaktiverande undervisning samt formativ bedömning genom 

kommenteringen till eleven. Utifrån undersökningens resultat kan inte ett absolut avgörande tas 

om precis vilken undervisningsform som lärarna använder sig av. Dock kan det ändå antas att 

majoriteten använder sig av lärarstyrd undervisning med inslag i olika utsträckning av de andra tre 

undervisningsstrategierna som Skolverket uppger (Skolverket 2016). 

 

 Då det är ytterst få i populationen som använder sig av färdigt material som finns på skolan, kan 

det antas att de har planerat och strukturerat undervisningen så att strategin fungerar utifrån den 

aktuella gruppens förutsättningar. Det kan också vara så att lärarna till viss del tar hänsyn till 

elevernas tyckande och därmed låter dem ha inflytande i en elevcentrerad undervisning. 

Eventuellt låter de även eleverna kontinuerligt få reda på hur de ligger till i området och därmed 

ger dem en formativ bedömning (Skolverket 2016). Utifrån detta kan antaganden göras om att 

verksamma lärare försöker anpassa undervisningen till den grupp som de för tillfället undervisar, 

vilket är av stor vikt för den specifika elevens lärande enligt forskning (Slavin et al. 2008; Jalbani 

2014; Bin Tahir 2012). 

 

Metoddiskussion 

En studie har alltid vissa för- och nackdelar och ett resonemang kring vilka styrkor och svagheter 

som finns i den nyss gjorda studien bör därför föras. Genom att analysera svaren och dess 

resultat i jämförelse med forskning kan det visa på om metoden och dess genomförande verkar 

lämpligt eller inte (Kylén 2004). 
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De områden som uppgavs vid frågorna där tre till fem alternativ skulle anges hade möjligen 

kunnat grupperas ytterligare för att få ner antalet områden. Detta skulle dock ha givit större 

utrymme för egen tolkning vid sammanställningen av vad läraren menar med sina angivna 

områden vilket i sin tur hade kunnat leda till missvisande resultat. Hade studien istället gjorts med 

hjälp av intervjuer hade en djupare förståelse för vad läraren menar med respektive område 

kunnat fås eftersom att det då skulle ha funnits möjlighet till följdfrågor. Dock hade färre 

individer då tillfrågats eftersom att intervjuer är mer tidskrävande än enkäter och resultatet hade 

därmed inte kunnat ses lika generellt för populationen (Kylén 2004). 

 

Ett par svagheter som upptäckts vid studiens genomförande är dels att det kan vara lärare som 

arbetar i andra länder som svarat. Vilket i så fall eventuellt skulle kunna ge andra utfall än om det 

enbart är lärare som är yrkesverksamma i Sverige hade svarat. Dessutom fanns det inte någon 

spärr på enkäten utan det gick att svara flera gånger på den. Kanske har någon eller några svarat 

flera gånger vilket kan ge missvisande resultat. Samtidigt så skulle det behövas någon form av 

inloggning för att endast kunna svara på enkäten en gång. Inloggningen skulle ge möjlighet till att 

spåra en individs svar och därmed skulle det varit mer utmanade att garantera anonymitet på 

samma sätt.  

 

Något som eventuellt skulle ha setts över om enkäten skulle utformas igen är de två frågorna där 

läraren skulle uppge tre till fem alternativ som svar. Efter att ha analyserat det givna svaret och 

sett att resultaten till dessa frågor blev väldigt spretiga så skulle en annan formulering eventuellt 

kunnat hjälpa till ett mer homogent resultat. Samtidigt så är de erhållna svaren ytterst intressanta 

eftersom att de visar på att lärarna inte är helt eniga om vad taluppfattning är och vad individen 

kan ha för användning av den. 

 

Sammanfattningsvis så har studien ändå kunnat leda fram till ett i huvudsak väntat resultat. 

Populationens svar och forskning är till stora delar överensstämmande vilket tyder på att 

undersökningen har givit ett rättvisande resultat. Något som förvånat vid sammanställningen av 

svaren är dock att svaren är så väldigt spridda vid de frågor där svaret skrevs fritt. Detta visar 

återigen på att området taluppfattning är väldigt diffust och brett för många verksamma lärare. 
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Fortsatt forskning 

Utifrån de svar och slutsatser som kunnat ses i denna studie finns det fortfarande frågor och 

funderingar som ännu inte besvarats. Exempelvis skulle det vara intressant att se till hur lärarna 

svarat beroende på hur länge de arbetat med att undervisa årskurs 1 i matematik. Finns det 

skillnader respektive likheter beroende på hur länge de arbetat både när det gäller deras syn på 

taluppfattning och deras sätt att undervisa? 

 

Något som också skulle vara intressant att studera vidare är hur väl eleverna verkar ta till sig de 

olika strategierna, både bland majoriteten av eleverna och på individnivå. Hur upplever lärarna 

det och vad visar faktiska resultat? 

 

En ytterligare fundering som uppkommit är hur resultatet skulle se ut i andra delar av världen. Är 

det ungefär samma syn på taluppfattning och undervisningen kring området i länder runtom i 

världen eller skiljer det sig mellan olika delar av världen eller till och med mellan grannländerna? 

Frågor om vilka undervisningsstrategier som används mest frekvent i andra delar av världen vore 

intressant att undersöka och koppla till elevers respektive taluppfattning. 

 
  



 

32 

 

Referenser 

Andrews, P. & Sayers, J. (2015). Identifying Opportunities for Grade One Children to Acquire Foundational 

Number Sense: Developing a Framework for Cross Cultural Classroom Analyses, 43(4), 257-

267. 

 

Aubrey, C., Dahl, S., & Godfrey, R. (2006). Early mathematics developement and later  

achievement: Further evidence. Mathematics Education Research Journal, 18(1), 27-46. 

 

Berch, D. B. (Ed.). (1998). Mathematical cognition: From numerical thinking to mathematics education. 

Conference presented by thea National Institute of  Child Health and Human 

Development, Bethesda, MD. 

 

Bin Tahir, S. Z. (2012). Redefining Terms of Teaching and Learning Strategy, Method, Approach, 

Technique, and Model. Paper presented at the English Education Department of Univer-

sity of Iqra Buru. 

 

af  Ekenstam, A. & Greger, K. (1986). Taluppfattning och problemlösning. Nämnaren nr. 2–3, 30-32. 

 

Geary, D. (2013). Early foundations for mathematics learning disabilities. Current Directions in 

  Psychological Science, 22(1). 

 

Gelman, R. & Gallistel, C. (1978). The child´s understanding of  number. Cambridge, MA: 

  Harvard University Press. 

 

Jalbani, L. N. (2014). The Impact of Effective Teaching Strategies on the Students’ Academic 

  Performance and Learning Outcome. München: GRIN Verlag.  

 

Kylén, J-A. (2004). Att få svar. Vellinge: Bonnier Utbildning AB. 

 

McIntosh, A., Reys, B. & Reys, R. (1992). A Proposed Framework for Examining Basic Number 

  Sense. For The Learning of  Mathematics, 12(3), 2-8. 



 

33 

 

 

Patel, R. & Davidson, B. (2012). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en 

  undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Reys, B. & Reys, R. (1995). Perspektiv på Number sense och taluppfattning. Nämnaren nr. 1, 28-33. 

 

Reys, B. J. & Yang, D. C. (1998). Relationship between computational performance and number 

sense among sixth and eighth grade students in Taiwan. Journal for Research in 

Mathematics Education, 29(2), 225-237. 

 

Skolverket (2011). Kommentarmaterial till kursplanen i matematik. Västerås: Edita. 

 

Skolverket. (2016). Fokus på: Matematikundervisning och elevers inlärning i PISA 2012. (Nr 1, 

  september 2016.) 

 

Skolverket (2017). Kursplan Matematik. Hämtad från https://www.skolverket.se/laroplaner-

amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik. 2018-03-19. 

 

Slavin, R. E., Lake, C., & Groff, C. (2008). Effective Programs in Middle and High School Mat- 

hematics: A Best-Evidence Synthesis. http://www.bestevi-

dence.org/word/mhs_math_sep_8_2008.pdf, hämtad 2018-06-03 

 

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed. Bromma: CM-Gruppen AB. 

 

Yang, D. C. (2005). Number sense strategies used by 6th grade students in Taiwan. 

Educational Studies, 31(3), 92-109 



 

34 

 

Bilaga 1 

Enkät 

 

Informationsbrev 

Hej 

Jag skriver mitt examensarbete för Grundlärarprogrammet: Förskoleklass och grundskolans 

årskurs 1-3 vid Karlstads universitet. Arbetets inriktning är taluppfattning och enkätens syfte är 

att skapa underlag för att analysera hur lärare som undervisar, eller har undervisat, i årskurs 1 

resonerar kring området.  

 

Möjligheten till att svara på enkäten får medlemmar i valda Facebookgrupper och svaret kommer 

presenteras i mitt arbete i juni 2018. Enkäten består av 10 frågor och den beräknade tiden för att 

besvara enkäten är mindre än 10 minuter. Ditt svar kommer att vara anonymt och kommer inte 

heller kunna spåras i efterhand. 

 

Deltagandet i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta enkäten och dina svar 

kommer då inte att registreras. 

 

Ditt svar är värdefullt, tack för din medverkan! 

 

Vänliga hälsningar 

Johanna Mellqvist 

 

Frågor: 

1. Vilken grundutbildning har du? 

-grundlärarutbildning F-3 
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-grundlärarutbildning 4-6 

-grundlärarutbildning 1-7 

-ingen pedagogisk utbildning 

 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

-0-5 år   

-6-10 år   

-11-15 år 

-16-20 år   

-mer än 20 år 

 

3. I hur stor omfattning är följande matematiska områden taluppfattning för dig? 

  Mycket hög   Hög Till viss del   Låg Mycket låg  

Likhetstecknets betydelse 

Uppdelning av tal 

Jämförelse av tal 

Rimlighetsbedömning 

Diagram 

Positionssystem 

Symmetri 

Skala 

Användning av lämpliga strategier 

Mönster 

Uppskattning 
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Behärska de fyra räknesätten 

 

4. Hur viktig är elevens förståelse av taluppfattning enligt dig? 

Mycket viktig  Till viss del   Inte viktig 

-Inom den grundläggande matematiken 

-För den fortsatta matematiken 

 

5. I vilken omfattning anser du att eleven behöver förstå följande områden för att kunna 

använda sig av taluppfattning? 

  Mycket hög   Hög Till viss del   Låg     Mycket låg 

Likhetstecknets betydelse 

Uppdelning av tal 

Jämförelse av tal 

Rimlighetsbedömning 

Diagram 

Positionssystem 

Symmetri 

Skala 

Användning av lämpliga strategier 

Mönster 

Uppskattning 

Behärska de fyra räknesätten 

 

6. Inom vilka områden har eleven användning av taluppfattning under de första åren i 

skolan? Ge 3-5 exempel. 
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7. Ge 3-5 exempel på inom vilka områden eleven längre fram i livet kan ha användning av 

sin taluppfattning. 

 

8. Vilka undervisningsstrategier använder du i huvudsak när du lär ut om taluppfattning? 

Rangordna 3 alternativ där (1) är det sätt du använder mest frekvent. 

   1 2 3 

-konkret material 

-lek i klassrummet/naturen  

-samarbetsövningar under handledning 

-genomgång  

-elektroniskt spel  

-självständigt arbete under handledning 

-stencil/arbetsblad 

-annat: 

 

9. I vilken utsträckning använder du följande undervisningsstrategier? 

  Mycket hög    Hög Till viss del    Låg Mycket låg 

Genomgång  

Stencil/arbetsblad 

Konkret material 

Lek i klassrummet/naturen 

Självständigt arbete under handledning 

Samarbetsövningar under handledning 

Elektroniskt spel  
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10. Hur kommer det sig att du undervisar kring taluppfattning såsom tidigare svar? 

-egenbeprövad metod  

-tips från kollegor  

-färdigt material på skolan 

-enligt aktuellt läromedel 

 

Tack för din medverkan och för att du tagit dig tid! 
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Bilaga 2 

Svarsalternativ till enkätfrågan Inom vilka områden har eleven användning av 
taluppfattning under de första åren i skolan? Ge 3-5 exempel. 

Svarsalternativ   Antal  
Problemlösning   12  
Addition   9  
Positionssystemet   9  
Dela  upp  tal   8  
Val  av  strategier/räknesätt   8  
Talraden   7  
Alla  räknesätten   7  
Subtraktion   6  
Antalsuppfattning   5  
Likhetstecknets  betydelse   5  
Rimlighetsbedömning   4  
Mönster   3  
Samband  mellan  addition  och  subtraktion   3  
Algebra   3  
Klockan   3  
Jämföra  tal   3  
Geometri   3  
Algoriräkning   3  
Ramsräkna   2  
Mattespel   2  
Raster   2  
Bråkräkning   2  
Procentbegreppet   2  
Tidsuppfattning   2  
10-‐kompisar   2  
Storleksordna   2  
Mätning   2  
Multiplikation   2  
Division   2  
Uppskattning   2  
Köpa  godis  etc.   2  
Se  talmönster   2  
En  till  en   1  
Fördela  tal   1  
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Enkla  beräkningar   1  
Presentera  lösningar   1  
Förståelse  inom  ämnet   1  
Beskriva  verkligheten   1  
Räknehändelser   1  
Generalisera  tal  3+5=8,  30+50=80     1  
Multiplikation   1  
Dela  lika   1  
Baka   1  
Tar  köttbullar/bananer   1  
Får  veckopeng   1  
Får  ta  två  pannkakor   1  
Decimaltal   1  
Se  och  veta  mängder   1  
Fler/färre   1  
Före/efter   1  
Allmänna  mattetal   1  
Tals  värde   1  
Tals  användning   1  
Ordningstalen   1  
Prealgebra   1  
Distraktion   1  
Automatisering   1  
Räkning   1  
Vardagsmatematik   1  
Förståelse  tals  storlek   1  
Talanvändning   1  
Aritmetik   1  
Tiotalsövergångar   1  
Skriftliga  räknemetoder   1  
Dela  upp  lag/frukt/saker   1  
Jämförelser   1  
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Bilaga 3 

Svarsalternativ till enkätfrågan Ge 3-5 exempel på inom vilka områden eleven 
längre fram i livet kan ha användning av sin taluppfattning. 

Svarsalternativ   Antal  
Rimlighetsbedömning   16  
Överslagsräkning   12  
Går  och  handlar   9  
Jämförelse   7  
Uppskattning   6  
Sköta  och  planera  sin  ekonomi   5  
De  fyra  räknesätten   4  
Problemlösning   4  
Multiplikation   3  
Beräknar  något  t.ex.  brädor  till  altan   3  
Mätning   3  
Löner   3  
Algebra   3  
Procenträkning   3  
Laga  mat   3  
Geometri   3  
I  yrket   2  
Statistik   2  
Geografi   2  
Välja  bra  strategier   2  
Ekvationer   2  
Klockan   2  
För  att  kunna  studera  vidare   2  
Diagram   2  
Storleksordna   2  
Tider   2  
Algoritmer   2  
Omvandlingar   2  
Reapris   2  
Huvudräkning   2  
Vardagsmatematik   2  
Räknelagar   1  
För  att  förstå  och  vilja  lära  mer  matematik   1  
Förhålla  sig  till  olika  situationer  t.ex.  köp,  intag  av  medicin     1  
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Matematik   1  
NO   1  
Samhällskunskap   1  
Svenska     1  
Historia   1  
Övergång  till  decimalsystem   1  
avrundning   1  
När  man  köper  köttbullar  på  IKEA   1  
Får  äta  valfri  mängd  pannkakor   1  
För  att  inte  bli  lurad  när  man  handlar   1  
Beräkna  kostnader   1  
Räkna  ut  något  med  pengar   1  
Sätt  att  tänka   1  
Sannolikhet   1  
Temperatur   1  
Talföljder   1  
All  matematik   1  
Funktioner   1  
Algebraisk  problemlösning   1  
Förstå  ekonomi   1  
Kunna  jobba  med  högre  tal   1  
Division   1  
Samband  mellan  bråk,  procent  och  decimal   1  
Binära  talsystem   1  
Programmering   1  
Tolkning  av  tabeller  och  diagram   1  
Framtidsplanering   1  
Skala   1  
Skatt   1  
Skatt   1  
Välja  abonnemang   1  
Beräkna  bensin/km   1  
I  samspråk  med  andra  människor   1  
Budget   1  
Utföra  räkneoperationer   1  
Ränteberäkning   1  
Fortsatt  förståelse  för  matematik   1  
Kontakta  banker  och  andra  myndigheter   1  
Allt  inom  ekonomi   1  
Avläsa  tabeller   1  

 


