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Abstract: 
 

Syftet med min studie är att få kunskap om hur grundskollärare i årskurs 1 – 3 undervisar i 

taluppfattning genom olika strategier i matematik.  Resultat av nationella prov och 

sammanställningar från skolverket samt tidigare forskning visar att elever inte besitter de 

kunskaper som krävs för en god taluppfattning. Tidigare forskning visar att en god 

taluppfattning är väsentligt för elevernas utveckling i matematik och elevernas fortsatta 

skolgång, därför är det intressant att i denna studie få en inblick i vilka kommunikativa strategier 

och arbetssätt grundskollärare använder sig av i sin undervisning kring taluppfattning när det 

kommer till introduktion, vilka exempel och modeller som används, undervisning i helklass 

och frågeteknik.  
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Inledning 

Elevers kunskaper och förmågor i taluppfattning spelar en stor roll i elevernas lärande inom 

ämnet matematik genom hela skolgången (Jordan m.fl., 2010, s. 86). Det är viktigt att eleverna 

besitta en god taluppfattning för att de ska kunna klara av att utför vardagliga matematiska 

uppgifter (Ibid). Får eleverna en bra grund i taluppfattning kommer beräkningar, användning 

av metoder, förmågan att upptäcka fel och ett sunt förnuft vid användning av tal att underlätta 

för dem i matematik (Reys och Reys, 1995, s. 28). TMISS (Trends in International Mathematics 

and Science Study) är en studie som mäter elever i årskurs 3, 6 och 9 kunskaper i och attityder 

till matematik och naturvetenskap. I en studie som utfördes 2015 visas ett tudelat resultat i 

matematik hos elever i årskurs 3. Resultatet visar att elevernas prestationer har ökat från år 2014 

till 2015 men att elever i grundskolan fortfarande ligger under EU- och OECD genomsnittet i 

matematik (skolverket, TMISS, 2015). Det har visat sig att många elever i nationella prov i 

årskurs 3 inte har förmågan att använda olika metoder för uppställningar och uträckningar i 

taluppfattning, det har även visat sig att de metoder många elever använder inte utförs korrekt. 

En sammanfattning av resultaten år 2017 visar dock en förbättring i många elevers förmåga att 

använd olika metoder för att lösa uppgifter i taluppfattning (Ibid). De elever som inte fått lära 

sig de grunderna som behövs för dessa metoder har delvis svårt för storleksordning och 

taluppfattning. Taluppfattning är en väsentlig del i elevernas lärande inom matematik och en 

grund som elever behöver ha för att lättare ta sig igenom sina studier i matematik (Reys och 

Reys, 1995, s. 28). För att eleverna ska få en god grund i taluppfattning är det viktigt att 

grundskolläraren ger eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor genom olika vardagliga 

former låta dem möta taluppfattning (Lefevre m.fl., 2009, s.56). Det finns studier som visar att 

de frågor och de diskussioner som grundskolläraren för i klassrummet har en stor betydelse för 

elevernas kunskaper i taluppfattning. Eleverna behöver få chansen att både diskutera med 

läraren med även föra diskussioner i helklass (Frank m.fl., 2009, s. 384; Ruzlan m.fl., 2016, s. 

51; Ghazali m.fl., 2010, s. 348; Muir, 2008, s. 97).  

Lärportalen (Skolverket,2018) tar upp att en av anledningarna till att eleverna inte uppnår de 

resultat som förväntas kan bero på det arbetssätt man bedriver i klassrummet. Korta 

genomgångar och brist på diskussioner är två arbetssätt som har visat sig ha negativ inverkan 

på eleverna. En annan orsak är att läraren som eleverna har i matematik inte själv besitter de 

förmågor som behövs för att eleverna ska få en positiv känsla inför matematik. En fjärde orsak 

beror på att eleverna känner att matematiken blir för abstrakt. Eleverna känner att de inte får 

något grepp om de tal som de jobbat med och tycker att matematik endast innebär många regler 

som de måste förhålla sig till (Skolverket, lärportalen, 2018).  

Dehaene (2001, s.21 – 22) påpekar vikten av att ha en god taluppfattning, eleverna måste ha en 

god taluppfattning för att klara av att den matematik som bedrivs i skolan. Men resultaten som 

jag skrivit om ovan visar tydligt att detta är ett problem bland många elever i de lägre 

årskurserna. Därför tycker jag att det är intressant att få en inblick i vilka strategier 

grundskollärare använder sig av när de undervisar i taluppfattning. Det är också intressant att 

se vad grundskollärare anser att en god taluppfattning innefattar. Varför grundskollärare väljer 

att arbeta på ett visst sätt, frågorna de ställer till eleverna, hur de introducerar taluppfattning och 

hur grundskollärare undervisa i helklass för att det ska passa varje enskild elev på den nivån 

som eleven ligger på. 

Ghazali m.fl. (2010, s. 349) tar upp detta i sin studie där grundskollärarna utgår ifrån fyra olika 

strategier för att öka elevernas förmågor i taluppfattning. Enligt dem är dessa fyra strategier 

väsentliga för att eleverna ska kunna utveckla en god taluppfattning. De fyra olika strategierna 
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innefattar bland annat att se hur grundskolläraren arbetar med introduktion, undervisning med 

vardagliga exempel och modeller, frågeteknik och hur grundskolläraren undervisar i helklass 

(ibid). Alla grundskollärare arbetar med olika strategier på olika sätt (Ghazali m.fl., 2010, s. 

347). Det som är viktigt och som grundskolläraren behöver ha i beaktning vid val av strategier 

är att grundskolläraren måste undervisar så att det passar varje enskild individs nivå och att 

undervisningen är kopplad till något som eleverna redan är bekanta med (Muir, 2008, s. 90).  

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2018 (Skolverket, 2018, s.54) 

under syfte i ämnet matematik står det att matematiken är en väsentlig del i elever lärande för 

att eleverna ska kunna ta del av samhällets alla processer. Det står även att det är viktigt att 

läraren använder sig av många olika redskap för att eleverna ska ta till sig och utveckla kunskap 

och koppla denna kunskap till vardagen så att varje elev utvecklar en tilltro till sin egna förmåga 

i matematik (Ibid). I styrdokumentet står det även tydligt att eleverna ska få utveckla sin 

förmåga genom att lära sig olika metoder och begrepp, både muntligt och skriftligt (Ibid). I 

Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen (Skolverket, 2017, s. 11) kan 

man läsa att vid planering av undervisningen har läraren en skyldighet att stimulera alla elevers 

lärande utifrån den nivå eleven ligger på. Vidare står det att läraren aktivt ska stödja eleverna i 

sitt lärande för att de ska utvecklas. För att eleverna ska kunna utvecklas så långt som möjligt i 

ämnet matematik är det viktigt att undervisningen är välplanerad och strukturerad. (Skolverket, 

2017, s. 13) 
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Syfte 
 

Forskning visar att elever behöver besitta en god grund i taluppfattning för att klara av de 

kunskaper som krävs i matematiken i skolan (Jordan m.fl. 2010, s. 86; Dehaene, 2001, s.21 – 

22). Grundskolläraren har en viktig roll i att undervisa eleverna för att de ska uppnå en god 

taluppfattning. Syftet med studien är därför att få kunskap om hur grundskollärare i årskurs 1 – 

3 använder sig av olika strategier i taluppfattning i ämnet matematik. Detta undersöks genom 

följande frågeställningar: 

 

• Hur beskriver grundskollärare att de anpassar introduktionen till varje elevs behov, nivå 

och gör introduktionen vardagsnära utifrån elevernas tidigare kunskaper i 

taluppfattning? 

• Vilka exempel, modeller och frågetekniker använder sig grundskollärare av när de 

undervisar taluppfattning i helklass? 
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Bakgrund 
 

I det här avsnittet beskrivs begreppet taluppfattning och vad taluppfattning innebär. Hur 

undervisningen kan se ut utifrån hur grundskollärare introducerar taluppfattning, vilka exempel 

och modeller de använder sig av, frågeteknik och hur undervisning i helklass kan se ut vilket 

ligger i fokus i denna studie. Avslutningsvis kommer styrdokument Lgr 11 att presenteras. 

 

Taluppfattning 
Taluppfattning beskrivs som en förmåga som innebär att snabbt kunna se och hantera numeriska 

kvantiteter som antal, storlek, numrering, jämlikhet, bas 10, former av ett tal, proportionellt 

resonemang och algebraiskt och geometrisk tänkande (Dehaene, 2001, s. 16; Faulkner och 

Cain, 2013, s. 122). Taluppfattning innebär även att man har en känsla för antal och en förmåga 

att göra uppskattningar och förstår storleken på siffror, en allmän förståelse av tal och 

operationer tillsammans med förmågan och kunskaper att använda denna förståelse på flexibla 

sätt. Även att göra matematiska bedömningar och att utveckla användbara och effektiva 

strategier för hantering av taluppfattning i olika situationer. (Muir, 2012, s. 21; Rey & Yang, 

1998, s.225 - 226). Andrews, Sayers and Marschall (2016) argumenterar för att taluppfattning 

är indelat i åtta olika kategorier. Den första, nummerigenkänning innebär att elever kan känna 

igen symboler och kan ta ut vissa symboler då de är samlade på samma ställe och kan namnge 

dem. Den andra, systematisk räkning betyder att en elev kan räkna från 1 till 20 eller från 20 

till 1. Eleverna ska förstå att varje tal har sin fasta punkt. Den tredje delen, medvetenhet om 

förhållande mellan tal och olika mått. Den fjärde, kvantitet diskriminering, innebär att elever 

kan förstå och jämföra olika storlekar (Ibid). De kan använda matematiska begrepp som större 

än och mindre än, och förstå att varje tal representerar en mängd. Femte kategorin handlar om 

att elever har en förståelse för nummer inte alltid representeras på samma sätt. Den sjätte 

kategorin handlar om att elever kan uppskatta talens storlek. Ett exempel är att elever kan sätta 

ut nummer i en tallinje som är tom. Sjunde kategorin innebär elever besitter viss kunskap i 

aritmetik. Åttonde och sista kategorin innebär att eleverna behöver vara medveten om mönster. 

Med det menar man att eleverna i en enklare ekvation kan se om ett nummer saknas (Ibid). Det 

har visat sig att elever som har en god kunskap i talsystemet och aritmetik är snabbare på att 

lösa uppgifter inom addition och detta beror på att de eleverna känner igen talen från 

arbetsminnet. Huvudräkning är en väsentlig del i att arbete upp arbetsminnet när det kommer 

till taluppfattning (Lefevre m.fl., 2009, s. 60).  Genom att lära av andra barn eller vuxna kan de 

flesta små barnen räkna innan de börjar skolan. Barnen har förståelsen av att tal kommer i en 

viss ordning, detta har dock inte helt utvecklats till någon form av taluppfattning då 

anslutningen till det kvantitativa inte helt är kopplat till talen (Oglretree m.fl., 1970, s. 11).  

 

Å anda sidan anser vissa forskare att taluppfattning är en förmåga som i grunden är biologisk 

(Dehaene, 2001, s.21 - 22). I studier har man sett att både spädbarn, i åldern 6 – 11 månader, 

och vissa djur besitter kunskap inom enklare aritmetik, det vill säga räknelära. Den medfödda 

kunskapen innebär att spädbarn kan skilja på antal men endast upp till talet 3 (Dehaene, 2001, 

s. 19). Men att människor och vissa djur föds med en förmåga att kunna hantera mindre 

numeriska kvantiteter är inte självklart. Det är viktigt att lärare förstår att alla barn inte föds 

med förmågan eftersom att dessa barn har lättare att utveckla svårigheter i matematik överlag 

(Chard m.fl., 2008, s.12). För att klara av enklare vardagliga matematiska lösningar och 

problemlösningar krävs det att elever har en god taluppfattning. Från årskurs ett till årskurs tre 

intensifieras elevernas behov av ett besitta en god grund i taluppfattning då det allteftersom blir 

svårare uppgifter som eleverna ställs inför och ska lösa (Jordan m.fl. 2010, s. 86). 

Taluppfattning är en viktig grund när det kommer till många delar inom matematiken (Dehaene, 
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2001, s.21 – 22). Utgångspunkten för att lära sig aritmetik ligger i elevers förmåga att mentalt 

representera och manipulera tal på en mental tallinje (Ibid).  

 

Griffin & Case (1997, refererad till Griffin, 2004; Muir, 2012, s. 21) menar å andra sidan att 

det kan vara svårt att definiera vad taluppfattning innebär. Detta är på grund av att man känner 

igen taluppfattning när man ser det men det är problematiskt när man ska sätta ord på det. Även 

lärare kan ha svårt för att precisera begreppet.  

 

Undervisning i taluppfattning 
I en studie av Jordan m.fl. (2010, s.86) där de undersökt elevers kompetens i taluppfattning från 

årskurs ett till tre visade resultatet att om elever som har en grund i att förstå tal kan de dra nytta 

av det i matematiken länge fram i skolan. De elever som börjar skolan med en svag grund i 

taluppfattning kan få större svårigheter under skolåren (Ibid). Yang och Fred Li (2009, s.446) 

gjorde en studie med elever i årskurs ett till tre i Taiwan för att ta reda på hur eleverna presterade 

i taluppfattning. Resultatet visade att eleverna överlag inte kunde hantera och utföra de 

uppgifter de fick i taluppfattning på ett tillfredställande sätt. Eleverna i den taiwanesiska skolan 

förstod inte begreppen och hade svårt att hitta strategier för uppgifterna. Det visade sig att de 

matematikböcker som eleverna använde bara innehöll rutinfrågor. Eleverna fick inte lära sig 

något annat än dessa rutinfrågor (Yang & Fred Li, 2009, s.448 – 449). 

 

Grundskollärare i Ghazali m.fl. (2010, s. 349) studie använde sig av ett annat sätt att undervisa 

i taluppfattning där interaktion via kommunikation stod i fokus. De delade in undervisningen i 

fyra olika strategier för kommunikation, organisations- och förvaltningsstrategier, 

undervisningsstrategier för tal, vilka frågeställningstekniker läraren använde sig av och 

klassrumsinteraktion (Ibid). Grundskollärarna i studien valde alla att använda sig av problem 

som var vardagliga där eleverna genom modellering skulle lösa problem i matematik. 

Grundskollärarna diskuterade mycket i helklass med eleverna och på det viset utvecklades 

elevernas taluppfattning.  Det är viktigt att alla elever är aktiva och deltar vid en 

helklassdiskussion för att elevernas utveckling i taluppfattning ska vara effektiv. Vilken 

frågeteknik grundskolläraren väljer att använda sig av är därför en väsentlig del för elevernas 

vidare utveckling i taluppfattning (Ibid). Det har även visat sig att elever som blir introducerade 

till att använda olika strategier för att lösa problem i taluppfattning ger läraren en bättre bild av 

vilka förmågor eleverna besitter (Carpenter m.fl. (1989, s. 528). Väljer läraren att bara 

introducera en strategi som eleverna får använda för att läraren anser att det är den bästa 

strategin för att lösa ett visst problem kan detta hämma eleverna (Ibid).  

 

Introduktion av taluppfattning 
En av de viktigaste delarna när man har en introduktion i matematik och i andra ämnen är att 

grundskolläraren har gjort en bra planering och är förberedd.  Grundskolläraren måste vara 

tydlig så att eleverna förstår syftet med undervisningen och vet vad som förväntas av dem 

(Webber och Vulliamy, 2007, s. 570 – 571). Det är viktigt att grundskolläraren tar sig tid och 

inte stressar igenom introduktionen (Ghazali m.fl., 2010, s. 347). Om grundskolläraren stressar 

sig igenom introduktionen kan detta ha en negativ effekt på elevernas lärande. I studien av 

Ghazali m.fl. (Ibid) där fyra grundskollärare står i fokus använde sig grundskollärarna i studien 

av olika strategier vid introduktionen av matematiklektionen. En grundskollärare valde att börja 

lektionen med en matematisk sång medan en annan valde att föra ett samtal med eleverna där 

grundskolläraren skrev upp ett tal på tavlan och ställde frågor utifrån talet. Två andra 

grundskollärare valde att låta eleverna arbeta i grupp men de delade in grupperna på två olika 

sätt. En av dem valde att direkt dela in eleverna i grupper där de sedan fick redovisa i helklass 

vad det kommit fram till och utifrån resultatet föra en diskussion. Den andre valde att först ha 
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en introduktion och sedan delades eleverna in i grupper(Ibid). I en studie av Pei – Chieh m.fl. 

(2013, s. 12) där elever i en årskurs 3 i Malaysia var i fokus visade det sig vara positivt för 

eleverna om grundskolläraren vid introduktionen läser talet högt. När man läser upp ett tal högt 

kunde eleverna lättare placera talen i en mentaltallinje som sedan underlättade för eleverna när 

de skulle lösa problem individuellt (Ibid). 

 

Å andra sidan finns det svårigheter med introduktioner om grundskolläraren inte kopplar 

samman introduktionen med något som eleverna redan är bekanta med (Muir, 2008, s. 90). I en 

studie av Muir (2008, s. 90) där grundskolläraren står i focus tas ett exempel upp där en 

grundskollärare väljer att ha en gemensam introduktion av division. Eleverna blir förvirrade av 

introduktionen då det inte är kopplat till deras tidigare kunskaper. Det resulterar i att eleverna 

ställer många frågor till grundskolläraren som inte är förberedd och som inte kan svara. Detta 

gör att grundskolläraren blir obekväm. Resultatet av att inte förbereda introduktionen och 

koppla introduktionen till elevernas tidigare kunskaper resulterade i att eleverna inte utvecklade 

någon förståelse för begreppen utan skapade förvirring (Ibid).  

 

Användning av vardagliga exempel som modell i taluppfattning 
För att få en god taluppfattning behöver elever på många olika sätt exponeras för tal i en 

vardagsliknande form (Lefevre m.fl., 2009, s.56). Olika sätt att exponera eleverna för detta är 

genom aktiviteter som är verklighetsförankrade och konkreta. Det som är viktigt är att 

aktiviteterna innefattar räkning, nummerigenkänning eller aritmetik (Ibid). Exempel på 

verklighetsförankrade aktiviteter för att träna taluppfattning är att barn får sortera saker i 

storleksordning, kortspel, brädspel eller andra spel. Det finns även aktiviteter som att laga mat, 

arbeta med en kalender eller sy, då exponeras eleverna för taluppfattning genom att mäta och 

genomföra enklare kalkyleringar (Ibid). 

 

Det är viktigt att grundskolläraren kan anpassa sin undervisning till alla elevernas nivå och 

måste därför vara beredd på att i stunden behöva anpassa både frågor, exempel, modelleringar 

och diskussioner eller andra aktiviteter så att eleverna känner igen det och som är konkret (Tsao 

och Lin, 2011, s. 9). Tsao och Lin (2011, s. 9) påpekar att det är dessa anpassningar till 

vardagsnära undervisning som låter eleverna utveckla sina förmågor i taluppfattning. När 

grundskollärare använder sig av exempel eller modellering gör de oftast det i introduktionen av 

lektionen. Detta genom att till exempel gå igenom olika problem tillsammans eller 

verklighetsförankrat arbetsmaterial som då blir konkret för eleverna (Muir, 2008, s. 95; Ruzlan 

m.fl., 2016, s. 51). Grundskolläraren kan till exempel skriva upp tal och problem på tavlan och 

utifrån problemet föra en diskussion genom de olika stegen vid uträkningen (Muir, 2008, s. 96). 

Resultatet i studien av Muir (2008, s. 97) indikerar på att vardagliga exempel och modelleringar 

i klassundervisning gav positiva resultat på eleverna men att grundskolläraren var tvungen att 

använda dem rätt för att de skulle vara effektiva.  
 

Frågeteknik för att utveckla elevernas kunskaper i taluppfattning 
Utifrån en studie där man fokuserade på grundskollärares sätt att ställa frågor i en klass kom de 

fram till att dessa grundskollärare använde sig av fyra olika frågetekniker (Frank m.fl., 2009, 

s.383). De kategoriserade in dessa frågor i allmänna frågor, specifika frågor, sonderande av 

specifika frågor och ledande frågor (Ibid). Resultatet av studien visade att grundskollärare vid 

undervisning i helklass i de flesta fall använder ledande frågor, specifika frågor och allmänna 

frågor för att få eleverna engagerade i klassrummet och att i ord uttrycka sina tankar och 

lösningar på problem (Frank m.fl., 2009, s. 384). Resultatet visade även att grundskollärare ofta 

mixade dess frågetekniker vid ett och samma tillfälle för att uppmuntra eleverna att ge sina 
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förklaringar muntligt. Grundskolläraren påminde även eleverna att alla skulle få chansen att 

redovisa sina förklaringar så att inte samma elever fick svara varje gång (Ibid). Detta resultat 

visar sig även i en studie av Ruzlan m.fl. (2016, s. 51) där fyra grundskollärare tar upp hur 

viktigt det är att ha en interaktion med eleverna i klassrummet. Man måste som lärare 

kommunicera med eleverna och eleverna måste få chansen att även dem ställa frågor. 

Grundskollärare behöver vara snabb med att följa upp de frågor som eleverna ställer. Dessa 

grundskollärare tar upp hur viktigt det är att eleverna sinsemellan även får ställa frågor till 

varandra och diskutera (Ibid). Diskussioner och samtal under lektioner är viktiga för elevernas 

utveckling av kunskaper inom matematiken, det är även viktigt att eleverna kan ställa frågor till 

sig själv genom olika processer inom matematiken (Sfard, 2007, s.573). De frågor som 

grundskolläraren väljer att använda kan hjälpa eleverna att ställa samma frågor till sig själ vid 

individuellt arbete för att ta sig vidare i en uppgift (Ibid).  

 

Vid introduktion i taluppfattning är det viktigt att ställa frågor till sina elever och att 

grundskolläraren tar sig tid till diskussion i helklass (Ghazali m.fl., 2010, s. 348). Det som kom 

fram i studien av de malaysiska grundskollärarna var att för att elever ska kunna utveckla sina 

förmågor i taluppfattning var frågorna som läraren ställde till eleverna viktiga. För att 

undervisningen skulle vara effektiv behövde läraren ha en bra frågeteknik (Ibid). Om en elev 

inte gav ett korrekt svar fortsatte grundskolläraren att fråga frågor för att leda in eleven på rätt 

spår och var svaret korrekt valde läraren att fråga frågor för att ett svar skulle utvecklas (Ibid). 

Genom att ställa frågor och ha en diskussion med eleverna kan grundskolläraren utnyttja 

möjligheten att påverka vidare undervisning i ämnet (Muir, 2008, s. 97).  

 

Ett sätt att jobba på är att man genom en gemensam introduktion i helklass ställer frågor som 

hela tiden fångar elevernas uppmärksamhet och gör att eleverna är mer eller mindre aktiva 

(Tsao och Lin, 2011, s.7). Ett exempel på hur man kan göra detta är att utifrån varje steg i ett 

problem ställa frågor till eleverna där eleverna får chansen att ställa motfrågor för att 

gemensamt komma fram till en lösning på problemet i taluppfattning (Tsao och Lin, 2011, s.8). 

Frågor om vilken uppställning som passar bäst till problemet där grundskolläraren kan skriva 

ner uppställningen som eleverna föreslår och sedan diskutera varför den inte funkar, eller 

funkar. Det är även av värde att repetera frågorna som eleverna ställer och påståenden som de 

gör (Ibid). Frågor som kan vara bra att ställa för att eleverna till exempel ska få chansen att 

utveckla olika problemlösningsstrategier i taluppfattning i en helklassundervisning är att ställa 

frågor som, har du någon fler lösning på problemet? När sedan grundskollärare anser att 

eleverna för en bra diskussion och man märker att de förstått det man har gått igenom i helklass 

utifrån frågorna både läraren ställt och eleverna ställt kan man låta eleverna fortsätta arbeta 

individuellt (Ibid). Märker läraren att eleverna under det individuella arbetets gång gör liknande 

”misstag” behöver grundskolläraren öppna upp för mer diskussion i helklass igen. Då måste 

grundskolläraren fundera på om de frågor som blev ställda i första helklassdiskussionen 

behöver omformuleras för att eleverna ska ta till sig kunskapen (Ibid).  

 

Ett annat sätt man kan jobba på i helklass är att man ställer frågor utifrån uppgifter som finns i 

läroboken i matematik och gå igenom uppgifterna tillsammans i klassrummet där både läraren 

och eleverna får chansen att föra en diskussion (Tsao och Lin, 2011, s. 10). Läraren delar sedan 

in eleverna i grupper där de får arbete med ett problem som de sedan redovisar i helklass och 

utifrån de redovisade resultaten ställer både de andra eleverna och läraren frågor för att få en 

givande helklass diskussion i slutet av lektionen (Ibid). Att ställa frågor och föra en diskussion 

med eleverna både enskilt och i helklass är väsentligt eftersom läraren behöver kunna bedöma 

hur eleverna tänker kring problem (Carpenter m.fl., 1989, s. 528). Det är väsentligt för att det 

är just genom frågor och diskussioner grundskolläraren vet vilken nivå eleverna ligger på och 
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utifrån den kunskapen kan grundskolläraren lägga undervisningen på rätt nivå för rätt individ. 

Grundskolläraren kan även anpassa introduktioner och val av strategier att fortsätta arbeta med 

i fortsättningen (Ibid). Många lärare väljer att inte föra en klassrumsdiskussion utan istället låter 

de någon eller några elever i klassen redovisa sin lösning (Zhao m.fl., 2016, s. 8). Att utesluta 

en klassrumsdiskussion leder oftast till att läraren inte får någon större information om eleverna 

besitter de förmågor som krävs då svaret antingen är korrekt eller inte korrekt men oavsett 

resultat diskuteras inte lösningen på djupet (Ibid).  Zhao m.fl. (2016, s. 11) menar att det viktiga 

inte är att se till vilka strategier eleverna använde sig av i sina beräkningar utan att titta till den 

matematiska förståelsen som eleverna besitter och att det därför är viktigt att föra diskussioner 

i klassrummet (Ibid). 
 

Undervisning i taluppfattning i helklass  
Det har i en studie av Muir (2012, s. 25) utifrån en observation visat sig att när elever får frågor 

om antal, där läraren vill att eleven ska förklara sin beräkning, har många elever svårt att svara 

på frågorna om de ligger för högt över deras individuella nivå. Det är av stor betydelse att utgå 

ifrån elevers tidigare erfarenheter och den nivå eleverna ligger på i taluppfattning när man 

jobbar med taluppfattning (ibid). Grundskolläraren måste lära ut taluppfattning genom att 

koppla det nya som de lär ut med kunskaper som eleverna redan besitter. Arbetar inte 

grundskolläraren på detta sätt kommer eleverna inte att kunna ta till sig den nya kunskapen och 

därav blir undervisningen meningslöst (Griffin, 2004, s. 175).  När man undervisar i helklass 

kan nivån och individanpassning för undervisningen anpassas på olika sätt (Muir, 2008, s. 91). 

En grundskollärare valde att introducera ett problem som eleverna skulle lösa. Eleverna fick i 

uppgift att till en början ta reda på hur många kvadrater det fanns på en schackbräda genom att 

testa sig fram, undersöka och gissa. Grundskolläraren gav sedan eleverna i uppgift att göra en 

tabell utifrån de resultat de hade kommit fram till (Ibid). En annan grundskollärare i samma 

studie valde ett annat sätt att lägga upp lektionen på genom att låta eleverna göra egna 

undersökningar och sedan göra en graf (Muir, 2008, s. 91). Genom att undervisa eleverna på 

det sättet ansåg grundskolläraren att eleverna fick en verklighetsförankrad undervisning som 

var kopplad till matematik (Muir, 2008, s. 92). Grundskolläraren såg denna 

helklassundervisning som ett sätt att ta reda på hur senare lektioner skulle planeras och 

utformas. Grundskolläraren såg även vad som behövde läggas till eller tas bort och vilka typer 

av exempel som kunde vara lämpliga i undervisningen utifrån elevernas kunskaper (Ibid; 

Carptenter m.fl., 1989, s.525).  

 

Ett annat sätt att undervisa i helklass är att låta eleverna i klassen hjälpas åt med en uppgift. 

Grundskolläraren kan till exempel be eleverna i en klass att på så många sätt det kan förklarar 

talet 60 med ord (Lambertus m.fl., 2009, s. 261).  Läraren skriver sedan ner de olika orden som 

eleverna kommit fram till på tavlan. När eleverna sedan får göra samma uppgift igen men 

individuellt där eleverna får använda vilket tal de vill kan de ta hjälp av de olika förslagen som 

står skrivna på tavlan (Ibid). När eleverna i klassen jobbat klart med sin individuella uppgift 

byter de uppgift med en klasskamrat och utifrån dessa för de en helklass diskussion (Ibid). Det 

här menar Lamertus m.fl. (2009, s. 263) är positivt för elevernas lärande genom att det ingår 

olika moment som är individuellt anpassade för varje elevs nivå. Eleverna för diskussioner där 

de lär av varandra och har chansen att ställa frågor till både grundskolläraren och de andra 

eleverna (Ibid). 
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Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2018 
I den första delen, övergripande mål och riktlinjer, under kunskaper i Lgr11 står det att;  

”Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och 

lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna 

strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt.” 

(Skolverket, 2018, s.11)  

Under det centrala innehållet kan man se att matematiken är indelad i sex delar; taluppfattning 

och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändring och 

problemlösning. I Lgr 11 under det centrala innehållet för årskurs 1 – 3 finns det sex olika 

punkter i delen taluppfattning och tals användning, dessa punkter presenteras nedan:  

• 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 

symbolernas 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 och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. 

Metodernas användning i olika situationer (Skolverket, 2018, s. 55).  
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Teoretiskt ramverk  
Syftet med studien är att få kunskap om hur grundskollärare i årskurs 1 – 3 undervisar i 

taluppfattning genom olika strategier i matematik. Strategierna som denna studie fokuserar på 

är hur grundskollärare anpassar introduktionen samt undervisningen till varje elevs behov, nivå 

och gör introduktionen och undervisningen vardagsnära utifrån elevernas tidigare kunskaper i 

taluppfattning, samt vilka exempel, modeller och frågetekniker grundskollärare använder sig 

av när de undervisar taluppfattning i helklass. Dessa tre fokusområden är inspirerade ifrån en 

studie av Ghazali m.fl. (2010, s. 347 - 348), vilken har lagt grunden till det ramverk som 

kommer användas för att analysera den data som samlas in via studiens observationer och 

intervjuer. I studien som Ghazali m.fl. (2010, s. 347 - 348) genomförde undersöktes hur 

grundskolelärare undervisade om taluppfattning via fyra olika strategier, varav tre är de 

strategier som är grunden i denna studies ramverk. Nedan beskrivs denna studies tolkning av 

de strategier som detta ramverk bygger på, samt hur de kommer användas som ett analysverktyg 

för insamlade data.  

 

• Organisations- och förvaltningsstrategier 

I denna första strategi som Ghazali m.fl. (2010, s. 347) presenterar har de utifrån sina 

observationer sett att det är av betydelse hur läraren lägger upp sin undervisning. 

Läraren har olika sätt att starta en lektion på men det har visat sig vara positivt att lägga 

mest tid på introduktionen av arbetet. Det är viktigt att läraren tar sig tid att diskutera 

och samtala kring de problem som kan uppkomma och se till att alla elever förstår 

uppgiften. Detta gäller både i grupparbeten som i individuellt arbete för att se till varje 

enskild elevs behov och den nivå som eleven ligger på. I organisations- och 

förvaltningsstrategier ingår även hur väl läraren gör sig hörd, leder klassen och hur 

läraren får eleverna att arbeta effektivt vid matematiklektionerna. 

 

Det studien fokuserar på utifrån denna strategi är uppstarten av lektionerna, introduktionen. Det 

som kommer vara i fokus är hur grundskolläraren introducerar en lektion i taluppfattning så 

den passar alla olika elevers nivåer. Tar sig grundskolläraren tid till att ha introduktionen, får 

den ta tid, eller känns grundskolläraren stressad att bli klar samt har grundskolläraren i förväg 

bestämt hur mycket tid som får läggas på introduktionen eller är läraren flexibel och låter den 

ta tid vid behov. I vilken mån och på vilket sätt släpps eleverna in för samtal och diskussion i 

introduktionen. Genom att intervjua grundskollärare få kunskap om hur grundskollärare i 

använder sig av olika strategier i taluppfattning när de har introduktion. När sedan 

observationerna genomförs titta på mönster, samband och likheter eller skillnader som 

grundskolläraren i introduktionen gör och har sagt för att få eleverna delaktiga. Forskning visar 

att det är viktigt att eleverna får vara delaktiga i introduktionen genom att grundskolläraren 

ställer frågor men att även elever får chansen att ställa frågor. Forskning visar även att för att 

eleverna ska kunna ta till sig den nya kunskapen behöver introduktionen vara upplagd på ett 

sätt som eleverna är bekanta med och som är vardagsnära (Ghazali m.fl., 2010, s. 349; Muir, 

2008, s. 90; Griffin, 2004, s. 175).    

 

 

• Undervisningsstrategier för tal 

När lärare arbetar med tal på ett effektivt sätt kan de uppfatta olika aspekter inom 

begreppsförståelse. De lärare som observerades av Ghazalie m.fl. (2010, s. 347 – 348) 

använde sig alla av olika modeller som var lätt för eleverna att koppla till vardagen. Till 

exempel använde sig en av dem av godis där läraren gemensamt med eleverna först 

räknade hur många karameller hon hade. Läraren hade tio karameller och gav tre till en 

av eleverna. Läraren frågade sedan i gruppen hur många hon hade kvar i sin hand. En 
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annan lärare använde sig av diagram som eleverna fick rita upp. En lärare la ner mycket 

tid och omtanke genom instruktion genom att hela tiden ställa frågor och relaterade 

antalet aktiviteter som fokuserade på begreppsmässig förståelse (Ibid) 

 

Genom denna valda strategi kommer observationen att vara fokuserad på hur grundskollärare 

använder sig av exempel och modelleringar som ligger nära eleverna. Hur använder 

grundskolläraren sig av tavlan där exempel skrivs upp, låtsas pengar eller andra artefakter som 

göra undervisningen och exemplen mer konkret och vardagsnära vid undervisning i 

taluppfattning. Hur arbetar grundskolläraren med exempel från elevernas lärobok i matematik. 

Hur konstruerar grundskolläraren exempel att arbeta med som är vardagsnära för eleverna. Det 

har utifrån forskning visat sig ha stor betydelse att använda sig av exempel och modeller som 

är vardagsnära för eleverna för att det ska bli mer konkret och något som eleverna känner igen 

och kan relatera till (Lefevre m.fl., 2009, s.56; Tsao och Lin, 2011, s. 9; Muir, 2008, s. 95; 

Ruzlan m.fl., 2016, s. 51). 

 

 

• Vilka frågeställningstekniker läraren använde sig av 

I studien (Ghazalie m. fl. (2010, s. 148) visade det att lärares frågor, hur de ställdes och 

till vem de ställdes, var en stor del av elevernas utveckling i taluppfattning. Lärare kan 

ställa frågor till hela gruppen men även till enskilda individer. Frågor som hur många, 

går det att och hur kan en godis delas på sex klasskamrater var några av de typer av 

frågor som lärarna i studien använde sig av. 

 

Utifrån denna strategi kommer fokus att ligga på hur grundskolläraren använder sina frågor för 

att få med alla elever i en klassrumsdiskussion. Hur följer grundskolläraren upp de frågor som 

eleverna ställer, arbetar grundskolläraren med följdfrågor utifrån korrekta eller icke korrekta 

svar och om grundskolläraren ställer frågor så att eleverna sinsemellan får chansen att diskutera 

med varandra. Vilka frågeställningar och hur grundskolläraren väljer att bjuda in eleverna till 

diskussion är väsentligt för elevernas utveckling i taluppfattning då de istället för att visa ett 

ned skrivet svar kan förklara hur de tänker vid problemlösningar i taluppfattning (Ghazali m.fl., 

2010, s. 348). Det finns även tidigare forskning som menar att när grundskolläraren ställer 

frågor till eleverna fångar läraren elevernas intresse och eleverna blir mer aktiva (Ruzlan m.fl., 

2016, s. 51;). Det är även ett sätt att göra bedömningar om vilka kunskaper eleverna besitter 

och kan då planera vad eleverna behöver utveckla vid senare undervisning i taluppfattning. 

(Frank m.fl., 2009, s. 384; Carpenter m.fl., 1989, s. 528) 

 

I den här studien har en del från de tre strategierna valts ut och kommer att ligga i fokus för att 

analysera den insamlade data vid intervjuer och observationer. De delar som kommer att vara i 

fokus är introduktion, vilka modeller och/eller exempel som används i undervisningen, vilka 

frågor som grundskolläraren använder sig av och på vilket sätt grundskolläraren i 

helklassundervisning anpassar undervisningen utifrån varje enskild individs nivå. Valet av att 

bara ta med tre av de fyra strategierna beror på att den fjärde inte va väsentlig för denna studie. 

 

Metod 
I detta avsnitt kommer undersökningsmetoden att presentera först. Därefter kommer en 

presentation om hur urvalet av informanter har genomförts, reliabilitet och validitet, metodens 

genomförande och slutligen etiska aspekter och genomförande. 
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Val av metod 
Syftet med studien är att få kunskap om hur grundskollärare i årskurs 1 – 3 undervisar i 

taluppfattning i matematik. Denna studie är sedd ur ett lärarperspektiv där två metoder för 

studien har valts. Den en kvalitativ intervjuundersökning och den andra observationer.  Eliasson 

(2018, s. 24 - 25) menar att vid en kvalitativ intervjuundersökning kommer den som skall utföra 

intervjun med frågor som har arbetats fram innan intervjun Alla frågor behöver inte vara 

nedskrivna i förväg men majoriteten av dem kan vara det. Eliasson (2018, s. 26)) hävdar att det 

finns olika sätt som man kan strukturera upp sina intervjuer på. De brukar delas in i 

ostrukturerade intervjuer, semi- eller halvstrukturerade intervjuer och strukturerade intervjuer 

där man följer det intervjuaschema eller intervjuguide. Vilket sätt man väljer att använda sig av 

beror på vilket syfte man har med intervjuerna. Den semi- eller halvstrukturerade intervjun har 

en intervjuguide som innefattar fler frågor än i den ostrukturerade. Eliasson (2018, s. 27) menar 

att om man har fler frågor blir intervjun mer strukturerad men det innebär inte att den som blir 

intervjuad inte kan ställa frågor till den som intervjuar utifrån intervjuguiden. På det här sättet 

blir intervjun djup och det här sättet kallas även för djupintervju.  

 

I den här studien kommer den semi- eller halvstrukturerade intervjuformen att användas då den 

på ett intressant sätt fångar lärarnas tankar kring taluppfattning. Ett frågeschema kommer 

utformas och intervjuformen kommer att användas genom enskilda intervjuer. Observationer 

kommer även att genomföras. Stukát (2011, s. 55) menar att när man gör en undersökning är 

observationer ett bra komplement till de intervjuer man genomför. Genom observationer får 

man möjlighet att med egna ögon se hur något genomförs och inte bara det förklarat med ord. 

 

Urval  
Bekvämlighetsurval har valts i denna studie då det varit svår att få grundskollärare att medverka 

i studien. Bekvämligheturval innebär enligt Eliasson (2018, s. 47) att intervjua eller 

observationer görs med människor som finns nära till hands. De grundskollärare jag har valt är 

lärare som jag tidigare i lärarutbildningen har intervjuat och/ eller observerat. 

 

Urvalet begränsas till lärare som är utbildade förskoleklasslärare och upp till årskurs 3. Studien 

kommer att genomföras på en skola med två grundskollärare där en av dem jobbar i årskurs 1 

och den andre jobbar i årskurs 3. Intervjuerna har begränsats till två grundskollärare på grund 

av den begränsade tiden. De som ställer upp på intervjun kommer även att observeras två till 

tre gånger. Skolan ligger i en mellanstor kommun i södra Sverige. Det är viktigt att bestämma 

sig för om man vill undersöka en stor eller liten grupp då det blir svårare ju större grupp man 

väljer att undersöka (Eliasson, 2015). I studien har därför en liten grupp valts för insamling av 

data. Detta för att då både intervjuer och observationer ska hinnas med. 

 

Trovärdighet 
För att en undersökning eller studie ska vara trovärdig måste undersökningen ha hög validitet 

och reliabilitet. För att en undersökning ska ha hög validitet krävs det att de frågor man ställer 

under intervjun är relevanta till den problemformulering man har.   När man talar om reliabilitet 

innebär det i det stora hela att studien ska kunna göras igen, vid ett annat tillfälle och resultatet 

ska bli detsamma (Laursen, 2017, s. 41 - 42).  

 

De fördelar som finns vid en kvalitativ metod är att forskaren träffar de deltagare som ställer 

upp på intervjun/intervjuerna och på det sättet minskar bortfallet. Det är även en fördel att man 

under intervjun kan fördjupa sig i frågor och att både den som blir intervjuad och den 

intervjuade kan fråga om det är något man inte förstår eller om man tycker att något behöver 

utvecklas (Laursen, 2017). Nackdelarna som finns vid kvalitativa undersökningar är att de 
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oftast är större och svårare att sammanställa när man inte har ett helt strukturerat frågeformulär. 

Man har även lagt märke till att människor ibland har svårt att vara helt ärliga när man träffar 

människor för intervjuer. Många tycker att det är lättare att vara ärliga utan att sitta ansikte mot 

ansikte med den som intervjuar och detta är problematiskt. En annan nackdel är 

intervjueffekten/kontrolleffekten som innebär att ”intervjuaren själv eller själva metoden kan 

påverka resultatet” (Laursen, 2017, s. 27). Intervjueffekten/ kontrolleffekten innefattar också 

om den som blir intervjuad säger saker som inte är sanningsenliga utan svara på frågor utifrån 

vad denne tror att intervjuaren vill höra. Det här har visat sig vara det mest problematiska inom 

den kvalitativa metoden (Laursen, 2017, s. 27 – 28).  

 

Genomförande av metod (Vet ej om denna delen behöver vara med, därav är den 
kortfattad) 
Inledningsvis kontaktades åtta grundskollärare via mail för att hitta utbildade grundskollärare 

som kunde tänka sig att ställa upp på en intervju och två – tre observationer. Av de åtta 

tillfrågade grundskollärarna var det bara en som hörde av sig och tackade nej. Då intresset varit 

lågt ställdes tillslut frågan till min handledare från den verksamhetsförlagda utbildningen 

(VFU) som tackade ja i mån av tid. Sedan tillfrågades en grundskollärare som jag varit i kontakt 

med tidigare genom att denne tidigare under utbildningen ställt upp på intervjuer och 

observationer. Båda blev kontaktad via Facebook chatt där de i korta drag fick veta vad studien 

handlar om och att ett informationsbrev kommer att skickas ut om de är intresserad. På grund 

av bekvämlighetsurval valdes grundskollärare som hade tid och möjlighet att ställa upp.  

 

Etiska aspekter 
Vetenskapsrådet (2017, s.) skriver att kraven på den som forskar är hög då forskning har en stor 

och viktig del i vårt samhälle. Som forskare har man ett stort ansvar för de människor eller djur 

som medverkar i den forskning som bedrivs och alla som kan påverkas av resultatet. Eftersom 

att forskning är en sådan viktig faktor i vårt samhälle är det viktigt att människor känner en 

trygghet i att ställa upp på forskning. Det finns åtta regler som är viktiga att förhålla sig till 

under processen och de är att, 

1) Du ska tala sanning om din forskning. 

2) Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier.  

3) Du ska öppet redovisa metoder och resultat.  

4) Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar.  

5) Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra.  

6) Du ska hålla god ordning i din forskning, bland annat genom dokumentation och 

arkivering.  

7) Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö. 

8)  Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning.  

 

 

Vetenskapsrådet (2002, s. 6) har gett ut fyra principer som man behöver förhålla sig till. De 

kraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekraven gå 

under individskyddskraven. Informationskravet innebär att de personer som ska vara med i 

forskningen, i det här fallet verksamma lärare, ska få information om vad studien ska handla 

om och få veta syftet med forskningsprojektet (Vetenskapsrådet, 2002, s.7). Samtyckeskravet 

innebär att de medverkade lärarna ska godkänna att de vill vara med i forskningsprojektet och 

att det är de som bestämmer om de vill avbryta (Vetenskapsrådet, 2002b, s. 9). 

Konfidentialitetskravet betyder att namn och annan information om de som deltar inte får 

komma i någon annans händer. Man måste se till att ingen annan får ta del av den informationen 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Det sista kravet, nyttjandekravet, avser att den informationen 
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man har fått fram endast får användas till den forskning man bedriver och ingenting annat 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.14). 

 

Det är viktigt att informera de personer som ska ingå i de intervjuer som kommer att genomföras 

i den här studien. Därför kommer samtliga som är berörda av intervjuer att få information om 

vad studien handlar om och även få de frågor som kommer ställas skickade till sig. Studien och 

frågorna till intervjuerna kommer att skickas via mail. De får sedan godkänna om det är något 

som de vill ställa upp på. De kommer även att få information om anonymitet, att man får avbryta 

när man vill, få läsa igenom den transkriberade intervjun och få ta del av resultatet. När studien 

är klar kommer allt material att förstöras. 
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