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Abstrakt 
Framförvarande arbete är en empirisk studie som fokuserar på kritiska aspekter; elevers 
skilda uppfattningar av samma lärandeinnehåll. Syftet är att identifiera kritiska aspekter i 
undervisning av taluppfattning i årskurs 2. En Learning Study har utförts som innebär att 
två elevgrupper har genomfört ett identiskt för- och eftertest med lektioner däremellan. 
Resultatet har analyserats med hjälp av variationsteorin, som syftar till att effektivt och 
ändamålsenligt variera samma lärandeinnehåll. Resultatet identifierade följande kritiska 
aspekter i undervisningen: öppna utsagor med subtraktion, begreppsförmågan, muntliga 
kommunikationen samt elevens tålamod. Begreppsförmågan handlar om att eleverna 
hanterar anvisade uppgifter på ett korrekt sätt. Den muntliga kommunikationen är 
övergripande och påverkar förståelsen av det centrala ämnesinnehållet. Elevernas 
tålamod är beroende av inre och yttre förutsättningar. Resultatet visade även att kritiska 
aspekter är dynamiska och förändras kontinuerligt i undervisningsprocessen. Det ställer 
krav på pedagogens förmåga att kontinuerligt observera, organisera och reflektera i 
skolverksamheten. Pedagoger och elever som uppmärksammar kritiska aspekter i 
undervisningen har sannolikt större möjlighet att undanröja hinder och missuppfattningar 
i elevernas lärande, vilket utvecklar ett gynnsamt lärande. 
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1 Inledning 
Framförvarande studie grundas i tidigare arbete som underskriven genomfört (Sjövall, 
2018), och kommer likväl förupplaga fokusera på taluppfattning och identifiering av 
kritiska aspekter i matematikundervisningen. Studien vill visa hur pedagoger teoretiskt 
kan arbeta med kritiska aspekter för att undanröja hinder och missuppfattningar i 
elevernas lärande. Arbetet har också som avsikt att belysa goda praktiska exempel i 
skolverksamheten. 
 
Intresset för betydelsen av att utveckla en god taluppfattning och att reflektera över 
kritiska aspekter i undervisningen har uppkommit på skilda sätt. Engagemanget baseras 
på egenupplevda erfarenheter i skolverksamheten samtidigt som aktuell läroplan Lgr 11 
har förstärkt vikten av att ge elever en stabil plattform för att främja en god talutveckling 
(Skolverket, 2016). Skolverkets ökade satsningar på matematiklyftet och obligatoriskt 
bedömningsmaterial med syfte att utveckla taluppfattningen har också haft betydelse för 
val av ämnesområde.  
 
Tidigare forskning upplyser om vikten av sambandet mellan hur ett ämnesinnehåll 
presenteras och illustreras och betydelsen för den enskilda individens möjlighet till ökat 
lärande. Följande citat får statuera exempel: 
 

”Hur variation av ett och samma lektionsinnehåll genomförs kan vara avgörande 
för om eleverna erhåller ökad kunskap inom ett specifikt område eller om det i 
relation till studiens syfte utgör ett hinder för att utveckla en god taluppfattning” 
(Sjövall, 2018, s. 17). 

 
I dagens skola finns det många elever som har svårigheter att förstå det centrala i 
lektionsundervisningen, och en vanlig tanke bland många elever är; varför fattar jag 
ingenting? Det finns många elever som drömmer sig bort och en viktig observation är att 
elever har skilda uppfattningar av samma lektionsinnehåll beroende på vilka kunskaper 
och erfarenheter de besitter. Elevers olika uppfattningar av samma innehåll ställer krav 
på att pedagogen involverar medvetenhet, organisation och reflektion som viktiga ledord 
i undervisningen. En god undervisningsdesign kan leda till nödvändiga och 
eftertänksamma variationer av samma lektionsinnehåll.  
 
I den tidsålder som existerar får kunskap ses som föränderlig, vilket också elevernas 
uppfattningar om ett och samma kunskapsinnehåll kan vara. Eftersom elever använder 
skilda metoder och strategier för att lära är det viktigt att ställa krav på undervisningens 
design och koppling mellan teori och praktik. En del elever tillvaratar lärandet bäst genom 
teoretiska tankar medan andra elever behöver integrera innehållet till ett praktiskt 
sammanhang.  
 
Sammanfattningsvis vill berörd studie uppmärksamma att en god taluppfattning är 
väsentlig för att efterhand hantera alltmer komplexa taloperationer i skolan; samtidigt 
som en förståelse för teoretiska och praktiska sammanhang i vardagen skapas; exempelvis 
konsumtion, matlagning och vardagsekonomi. 
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2 Syfte 
Syftet med studien är att identifiera kritiska aspekter i undervisning av taluppfattning i 
årskurs 2.  
 
2.1 Frågeställningar 
 Vilka kritiska aspekter går att identifiera i elevgrupperna kring utveckling av en 

god taluppfattning? 
 Hur kan identifierade kritiska aspekter varieras i undervisningen för att gynna 

elevernas lärande? 
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3 Litteraturbakgrund 
Avsnittet redogör för tidigare forskning beträffande taluppfattning och vilka kritiska 
aspekter som identifierats i relation till ämnesområdet. Därefter diskuteras betydelsen av 
variation av samma lektionsinnehåll. Slutligen redovisas perspektiv på olika sätt att 
designa undervisning. 
 
3.1 Taluppfattning 
Generellt påpekar forskning inom ämnesområdet taluppfattning, liksom läroplanen, Lgr 
11 att det är väsentligt att eleverna får många olika möjligheter att leka med tal för att 
lärande ska utvecklas (Skolverket, 2016). Kunskaper om talens representationer i skilda 
sammanhang behövs, men också hur de kan dekonstrueras, dvs. brytas ner i olika 
konstellationer. Det framkommer vidare att det är betydelsefullt att pedagogen anknyter 
undervisningen till den specifika gruppens erfarenheter för att eleverna ska ha möjlighet 
att befästa det centrala i lärandeinnehållet och följaktligen erhålla förutsättningar att 
utveckla en god taluppfattning (Findell, Kilpatrick, Swafford, 2001).  
 
Forskningsfältet inom området tillhandahåller förslag på ett ramverk som beskriver vad, 
hur och varför det är viktigt att skapa en struktur som syftar till att elever och pedagoger 
kan ta del av en undervisning, som uttrycker specifika medel och mål, för att elever ytterst 
ska utveckla en god taluppfattning (Andrews & Sayers, 2015).  Ramverket avser att elever 
inte endast ska lära sig räkna mekaniskt utan också förstår varför taloperationer utförs, 
vilket kan skapa vidare insikter om framtida matematiska kunskaper. Riktlinjerna 
uppmärksammar pedagoger på att det är viktigt att skapa en vidsträckt förståelse 
beträffande vad talen symboliserar för kunskap och samtidigt designa en undervisning 
som förklarar varför kunskapen är viktig. Konkret handlar det om att skapa en eftertanke 
hos eleverna när de tänker, räknar och utför taloperationer (Andrews & Sayers, 2015).  
 
Tidigare forskning visar att 5–8% av alla elever från årskurs 1 till 
årskurs 6 har problem att förstå matematikundervisningen. En av de främsta orsakerna är 
att eleverna anses ha dålig taluppfattning (Witzel, Ferguson, Mink, 2012). Skolan har en 
övergripande uppgift att utbilda elever till ansvarsfulla individer som kan delta och inta 
ett aktivt samhällsengagemang (Skolverket, 2016), vilket inkluderar grundläggande 
kunskaper i matematik, specifikt taluppfattning (Findell, m.fl., 2001). 
 
Taluppfattning är ett svårdefinierat begrepp. Många människor har hört uttrycket, men 
har svårt att ge en definition på vad det innebär. Forskningsfältet beträffande 
taluppfattning presenterar en mängd olika aspekter och kompetenser som hänvisar till hur 
en grundläggande taluppfattning utvecklas. En bred definition är att det handlar om en 
förmåga att flexibelt och effektivt klara av att hantera olika tal och kvantiteter. 
Utvecklandet av en god taluppfattning framställs som signifikant viktig för att efterhand 
klara av mer komplexa taloperationer (Andrews & Sayers, 2015).  
 
En viktig aspekt för att elever ska utveckla en god taluppfattning är att individen har goda 
uppväxtförhållanden som uppmärksammar tal i informella sammanhang, exempelvis 
räkna hur många personer som ska äta, räkna antalet godisbitar, prata om antal och mängd 
osv. Elever som har en väl förspänd informell kunskap om tal har också bättre 
förutsättningar att omsätta informell kunskap till formell kunskap i grundskolan, redan 
från årskurs 1 (Findell m.fl., 2001). Diskussionen för tankar till boktiteln Elefanten i 
rummet som symboliserar en metafor, vilken döljer ett bakomliggande resonemang som 
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handlar om vikten av att skapa förutsättningar och få elever att känna glädje, motivation 
och inre drivkraft att utveckla kunskaper i matematik (Boaler & Trägårdh, 2011). Konkret 
handlar det om vikten av att hemmet förmedlar en positiv syn och uppmuntrar informell 
kunskap om talens betydelse. En god informell kunskapsgrund har goda förutsättningar 
att kunna utvecklas till en glädjefylld formell undervisning som fokuserar på väsentliga 
kunskaper i ämnet matematik (Andrews & Sayers, 2015).  
 
3.1.1 Identifiering kritiska aspekter - utveckling av en god taluppfattning 
Tidigare forskning har identifierat fem kritiska aspekter som generellt kan uppfattas som 
ytterst väsentliga för att eleverna ska kunna utveckla en god taluppfattning. De fem 
aspekterna är: förståelse för talens olika representationer, relation antal – mängd, 
begreppsinlärning, muntlig kommunikation – elevernas fysiska miljö och individuella 
erfarenheter, organisation och reflektion över utvalt lärandeinnehåll (Sjövall, 2018). 
 
Förståelse för talens olika representationer och relationen antal/mängd 
En förståelse av talens innebörd och att kunna dela upp tal i olika representationer och 
mängdkonstellationer anses oavsett ålder som en generell väsentlig kompetens för att 
utveckla en god taluppfattning. Tillika är det en kritisk aspekt som innebär att pedagogen 
måste integrera en struktur och tydlighet i sin undervisning. Aspekten kan synliggöras i 
undervisningen genom att gruppera olika antal mängder av skilda artefakter, exempelvis 
djur eller klossar, i förhållande till elevernas antal fingrar (Witzel m.fl., 2012). Förmågan 
att hantera tal i olika konstellationer handlar också om att eleven ges möjligheter till att 
utveckla kunskap om skilda strategier för att lösa anvisade uppgifter.  En ökad kunskap 
om skilda strategier underlättar elevernas möjligheter till att urskilja samband mellan 
räknesätten (Findell m.fl., 2001 & Anghileri, 2006). Det är också väsentligt att belysa 
likhetstecknets betydelse; vad är lika med (=) och vad är inte lika med (≠), för att påvisa 
skillnaden (kontrasten) mellan tal eller objekt (Kullberg, Runesson, Kempe, Marton, 
2017). 
 
Begreppsinlärning 
Begreppsinlärningen är en annan kritisk aspekt som kan vara avgörande för hur eleven 
lär in nya moment i matematikundervisningen. Förmågan är viktig att utveckla för att 
kunna se samband och lära sig använda förståelsen om talens representationer och 
relationen antal – mängd. Begreppsinlärningen integrerar den språkliga förmågan med 
elevens matematiska förmåga, vilket konstituerar vikten av att inlärningen av begrepp blir 
rätt från början (Witzel m.fl., 2012). Det ställer krav på pedagogens professionella 
yrkeskunskap och förmåga att urskilja vilka elever som har svårt med inlärning och 
förståelse av begrepp (Björklund, 2016). Det blir också extra viktigt att arbeta för att 
överbrygga mångkulturella aspekter eftersom dagens skolverklighet representeras av 
mångfald. Ett exempel kan vara att en elev från ett annat land än Sverige egentligen kan 
utföra de räkneexemplen som genomförs i klassrummet, men eftersom han/hon inte har 
förstått det språkliga begreppet, medför det att eleven missar den centrala kunskapen för 
att hantera uträkningen. Inlärningsmomentet blir ett hinder istället för en möjlighet i 
utvecklingen av en god taluppfattning (Dreher & Kuntze, 2015; Kullberg m.fl., 2017).  
 
Muntlig kommunikation – elevernas fysiska miljö 
Det beskrivna exemplet ovan kan relateras till litteratur som påpekar vikten av muntlig 
kommunikation – elevernas fysiska miljö. Muntlig kommunikation är ett verktyg som har 
en övergripande betydelse för att eleverna ska kunna tillgodoses relevant kunskap 
(Olteanu & Olteanu, 2013). Matematiska diskussioner och att muntligt få förklara vad 
olika begrepp betyder är en faktor som kan bidra till att eleven förstår hur talet ska 
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beräknas. Språket och diskussionerna i klassrummet har betydelse för att synliggöra 
vilken förförståelse och erfarenheter som eleverna har beträffande lektionsinnehållet.  Det 
är också i den muntliga situationen som pedagogen kan uppfatta missuppfattningar, välja 
att eliminera tankar som inte tillhör ämnet, samt framförallt observera goda tankar som 
berikar syftet med lektionen. Pedagogens förmåga att förmedla problemlösning och 
kommunikationsmöjligheter som anknyter till elevernas nuvarande fysiska miljö, 
kunskaper och erfarenheter ökar möjligheten till att förstå det centrala i undervisningen. 
När dessa moment uppstår får eleverna möjlighet att addera, omvandla och utveckla 
nödvändig kunskap tillsammans med andra människor (Björklund, 2012). 
 
Väsentligt att notera är att forskning antyder att gruppaktiviteter inte nödvändigt innebär 
att elever uppfattar olika sätt av lärandeinnehållet som presenteras. Den direkta och 
indirekta muntliga kommunikationen påverkas av elevgruppens sammansättning och 
dynamik, och inverkar på hur eleverna uppfattar lektionsinnehållet. Andra faktorer som 
påverkar vad eleverna kommer underfund med under lektionstid är elevernas 
samarbetsförmåga och anpassningar till yttre förutsättningar, såsom möblering och 
förmåga att koncentrera sig, temperatur och arbetsro i klassrummet (Björklund, 2016).  
 
Organisation och reflektion av undervisning 
Nästan all tidigare forskning beskriver vikten av att tidigt planera och fundera över det 
centrala som eleverna ska lära sig under en lektion. Kritiska aspekter framkommer före, 
under och efter ett specifikt lärtillfälle (Olteanu & Olteanu, 2013). En förutseende 
pedagog klarar av att uppmuntra och stödja elevers intentioner att förstå 
lektionsinnehållets centrala delar, samtidigt som han/hon reflekterar över värdet av att 
ställa kritiska aspekter mot varandra (Björklund, 2016). 
 
Pedagogen har stor betydelse för att organisera och erbjuda meningsfulla aktiviteter, som 
uppvisar ett variationsmönster som relaterar till elevernas fysiska miljö och individuella 
erfarenheter. En annan viktig aspekt är att behålla uppmärksamhet på ett specifikt 
lärandeobjekt under tillräckligt lång tid, främst för att elever ska kunna förstå och nyttja 
kunskaper av taloperationer på rätt sätt. Elever tar exempelvis olika lång tid på sig att 
förstå innehållet i matematiken, vilket också kan relateras till att kritiska aspekter kan 
förändras under processens gång (Björklund, 2016). 
 
3.1.2 Variationer i undervisningen - variationsmönster 
Ett vidare perspektiv beträffande identifiering av kritiska aspekter är erbjudandet av 
variation i undervisningen. Elever tillvaratar samma innehåll på olika sätt och det är 
därför betydelsefullt att undervisningen varieras. Det kan vara avgörande hur variationen 
av ett och samma lektionsinnehåll genomförs. Varje gång som ett lärandeinnehåll 
presenteras i en ny representation är det viktigt att anknyta kunskapen till muntlig 
kommunikation som grundas i elevgruppens samlade erfarenheter (Björklund, 2012). 
Ibland kan vissa elever uppleva diskussionerna som svåra att förstå, vilket ställer krav på 
pedagogens förmåga att urskilja väsentlig information i samtalen för att undvika att elever 
inte utvecklar kunskap om det centrala innehållet i lektionen (Dreher & Kuntze, 2015). 
Variationen ska vara genomtänkt och uttryckas som en medveten handling i förhållandet 
till det specifika innehållet (Lo, 2014).  
 
Sammanfattningsvis är medvetenhet om variationer av det centrala lärandeinnehållet en 
faktor som uttrycker om eleverna får möjlighet till en stegrande kunskap eller om 
variationerna i undervisningen blir ett hinder för att utveckla en god taluppfattning 
(Dreher & Kuntze, 2015). Det ställer krav på pedagogens förmåga att organisera och 
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reflektera, men också på att arbetssituationen tillåter och inrymmer tid för eftertanke. 
Faktum är att beroende på hur undervisningen designas och framställs framkommer 
skilda möjligheter till lärande av samma innehåll (Kullberg m.fl., 2014). 
 
3.2 Undervisningsdesign 
Det är viktigt att känna till att det finns flera forskningsansatser och tänkbara alternativ 
för att bedriva forskning i det utbildningsvetenskapliga området. Matematikundervisning 
kan således designas utifrån skilda perspektiv; aritmetisk, strukturell eller 
problemlösande/algebraisk. En kortfattad beskrivning sammanfattar aritmetisk 
undervisning som att pedagogen presenterar och lär eleverna hur de ska arbeta med 
aritmetiska operationer. Strukturell undervisning hänvisar till att kunskap och förståelse 
utgår från elevernas tänkande. Problemlösande/algebraisk utgångspunkt relaterar till att 
undervisningen utgår från ett problem där eleverna får stöd av medierande verktyg, 
exempelvis tallinjer, cuisinarestavar, matriser, mallar (Eriksson, 2015). Denna studie 
utgår från en strukturell undervisning som fokuserar på att få en förståelse av elevers 
tänkande och skilda uppfattningar kring ett och samma ämnesinnehåll. Dessutom vill 
undervisningen i studien belysa ett problemlösande perspektiv. Ett problemlösande 
perspektiv hänvisar till resonemanget att införa prealgebra tidigt i grundskolan, från 
årskurs 1, för att skapa goda förutsättningar att utveckla en god taluppfattning. Prealgebra, 
kan definieras som ”tidig algebra”. Det är ett förstadium till området algebra. Det innebär 
aktiviteter som kan sammankopplas till enklare geometriska övningar och de första 
räknetalen som innehåller bokstäver, exempelvis; a + 5 = 9 (Findell m.fl., 2001). 
 
Undervisning i matematik kan ses från två synvinklar; deltagande och kunnande. 
Eleverna deltar i diskussioner och kommunicerar tankar mellan varandra och deltar i en 
praktik som synliggör skilda lösningar och sekvenser i undervisningen. Kunnande 
innebär att eleverna utvecklar förmåga att förstå vad fakta och begrepp statuerar, och 
medför följaktligen att de kan dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter med andra 
personer. Beskrivningen av perspektiven deltagande och kunnande konkretiserar att 
lärande av ett specifikt innehåll kräver att eleven deltar. Möjligheten till lärande ökar 
också om eleven deltar både praktiskt och mentalt i undervisningen (Eriksson, 2015). Det 
handlar om att utföra ett kontinuerligt systematiskt kvalitetsarbete i undervisningen 
genom att pedagogen använder ett analytiskt förhållningssätt. Analys och bedömning av 
den enskilde elevens lärande är en aktivitet som ska vara ständigt närvarande i 
klassrummet. Analysfasen innebär också att identifiering av viktiga faktorer för varje 
elevs lärande synliggörs. Det är betydelsefullt att fundera över orsaken till varför en elev 
tycker att det är svårt att lära sig vissa specifika saker inom ett ämnesområde. Det är också 
nödvändigt att relatera de identifierade orsakerna till ett orsak – verkan samband 
(Håkansson, 2013). Exempelvis kan en elev ha svårt att förstå talens värde på en tallinje, 
vilket gör att han/hon upplever svårigheter att utföra femhopp.  En annan elev kan ha 
svårt att se tallinjens mönster vilket också resulterar i svårigheter att utföra samma 
uppgift. Etablerande av ett orsak – verkan samband kan vara en hjälp för att identifiera 
kritiska aspekter och beskriva skillnader i elevers olika sätt att förstå samma 
undervisningsinnehåll. 
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4 Teoretiska utgångspunkter 
I avsnittet förklaras varför studien har en fenomenografisk ansats och beskriver vidare 
variationsteorin som är arbetets teoretiska utgångspunkt. Först ges en kort beskrivning 
angående variationsteorins olika delar, därefter beskrivs variationsmönster; variationer i 
lärande och kritiska aspekter mer ingående. Slutligen redogörs det kortfattat för teorins 
operationalisering till genomförandet av berörd studie. 
 
4.1 Variationsteori 
Variationsteorin grundas i forskningsansatsen fenomenografi som syftar till att beskriva 
och analysera individers skilda uppfattningar av ett fenomen. En grundtanke är att 
människor har olika uppfattningar om samma fenomen/sak. Enligt ett fenomenografiskt 
perspektiv vill forskningen framhålla och jämföra variationen i uppfattningarna, istället 
för att fokusera på likheterna. Ett angenämt dilemma är att en och samma uppfattning kan 
visualiseras på många olika sätt, vilket ställer krav på mottagarens förmåga att urskilja 
vad som kategoriseras som liknande uppfattningar och vad som innebär variationer i 
individers olika sätt att hantera och tänka kring samma fenomen (Fejes & Thornberg, 
2015).  
 
Variationsteorin är ett begreppsmässigt verktyg som undersöker skilda uppfattningar av 
samma fenomen/objekt. Modellen syftar också till att använda variationer i 
undervisningen som ett viktigt moment för att det ska uppstå lärande (Björklund, 2016). 
Både fenomenografin och variationsteorin poängterar att kunskapen är föränderlig 
eftersom människor bär på skilda kunskaper och erfarenheter från olika sammanhang i 
den specifika lärsituationen, beroende på kultur, arv och miljö m.m. (Fejes & Thornberg, 
2015).  
 
4.1.1 Variationsteorins centrala delar 
Variationsteorin vill uppmärksamma betydelsen av variationer av samma lärandeinnehåll 
för att elever ska förstå det centrala i undervisningen, Teorin består av fem centrala 
begrepp: lärandeobjekt, kontrast, separation generalisation, fusion och 
variationsmönster. 
 
Lärandeobjekt:  
Lärandeobjektet visar vad som är det mest centrala och väsentliga att förstå i ett 
lektionsinnehåll. Vad i undervisningen är viktigast att förstå för eleverna för att de ska 
kunna utveckla nödvändig kunskap inom ämnesområdet? Undervisningsprocessen ska 
kunna urskilja vilken kunskap som är mest betydelsefull för att eleven ska utveckla 
lärande (Magnusson & Maunula, 2013). Lärandeobjekt kan bestå av en liten del inom ett 
ämne, exempelvis kunskap om negativa tal. Det kan också utgöras av ett större 
ämnesområde som vill synliggöra väsentlig kunskap för att kunna utvecklas vidare och 
klara av att hantera mer komplexa sammanhang. Berörd studie fokuserar på ett 
lärandeobjekt som hänvisar till ett brett kunskapsområde i form av taluppfattning.  
 
Kontrast: 
Kontrast innebär att eleven ska kunna se skillnader men också likheter i tal eller objekts 
(exempelvis rektangel och cirkel) egenskaper och kunna utföra jämförelser mellan olika 
karaktärsdrag. Exempelvis; identifiera skillnader och likheter mellan talet 5 och 10 
(Kullberg m.fl., 2017). 
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Separation: 
Separation handlar om integrationen mellan delarna och helheten. För att förstå helheten 
måste eleverna ha förmågan att separera delarna. Exempelvis för att förstå vilka tal som 
ska sättas in i en öppen utsaga, exempelvis _+ 5 = 9 bör eleverna känna till att båda sidor 
om likhetstecknet ska uttrycka samma värde (Lo, 2014). 
 
Generalisation:  
Generalisering innebär att sammanhanget förändras men inte talet eller objektet. 
Exempelvis kan talet 5 symbolisera fem kakor, fem kronor, fem fingrar, eller en sida i en 
bok, en byggnad osv. Talet är detsamma men inte sammanhanget (Olteanu & Olteanu, 
2013). 
 
Fusion:  
Fusion innebär att pedagogen är medveten om att det finns flera olika aspekter som 
samverkar i en inlärningssituation. Det innehåll som är kritiskt och svårast att lära sig kan 
skifta beroende på förutsättningar. Faktorer som kan påverka är gruppens dynamik och 
sammansättning, motivation, arbetsmiljö, undervisningens struktur och kvalitet, 
eventuella tidsbegränsningar samt förkunskaper hos eleverna (Lo, 2014). 
 
Variationsmönster: Variationsmönster innebär att variera undervisningen beträffande 
samma lektionsinnehåll. Viktigt att påpeka är att variationen måste ha ett konkret syfte 
för att motverka att inlärningen blir ett hinder för fortsatt kunskapsutveckling (Lo, 2014). 
Variationer i lärandet är viktigt och kan hjälpa elever att se ett innehåll på ett annat sätt, 
som tidigare varit osynligt. Dock är det betydelsefullt att reflektera över syftet med 
variationerna, så metoderna som används för att lära elever anpassas till den specifika 
gruppen och ändamålet med lektionen.  
 
Syftet med att använda variationer i lärandet är att undanröja kritiska aspekter. Kritiska 
aspekter är skillnader i att tillvarata och förstå det centrala i ett lektionsinnehåll. Kritiska 
aspekter uppkommer när en elev upplever att innehållet är svårt att förstå. Det som 
upplevs som svårt att förstå av en elev behöver inte vara det för andra elever. Kritiska 
aspekter är med andra ord föränderliga över tid (Björklund, 2016). 
 
4.2 Operationalisering 
I berörd studie kommer intresset vara att identifiera och analysera kritiska aspekter i 
undervisningen av taluppfattning. Vilka kritiska aspekter framträder i klassrummet och 
hur kan undervisningen varieras för att främja en god taluppfattning. Det innebär att 
studien kommer utföra tolkningar av variationer i elevernas skilda uppfattningar att förstå 
samma lärandeinnehåll. De skilda uppfattningarna synliggörs genom att eleverna får göra 
variationer av taloperationer som syftar till att utveckla taluppfattningen. Eleverna gör ett 
test som efterföljs av en lärarledd lektion och därefter gör eleverna samma test ytterligare 
en gång. Hur processen mer ingående går till förklaras i nästkommande metodavsnitt. 
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5 Metod 
I föreliggande kapitel beskrivs först bakgrunden till metodvalet Learning Study och 
därefter behandlas hur berörd studie har designats och struktureras genom 
arbetsprocessen. Avslutningsvis presenteras studiens etiska överväganden. 
 
5.1 Bakgrund - metodval 
Matematikundervisning kan som tidigare nämnts i litteraturbakgrunden designas enligt 
skilda principer. Med anledning av att studien vill identifiera kritiska aspekter vid 
utveckling av taluppfattning, involveras variationsteoretiska begrepp genom hela studien. 
Användning av variationsteorin i undervisningen syftar till att pedagogen utgår från 
elevers tänkande (strukturell undervisning) och skilda uppfattningar om samma 
lektionsinnehåll, samt implementerar variationer av samma ämnesinnehåll. Variationerna 
i undervisningen syftar till att analys och tolkning av elevernas skilda uppfattningar om 
samma ämnesområde kan utföras, och att eleverna utvecklar en förståelse av 
undervisningens centrala budskap.  
 
Studiens metodval kommer utgöras av en Learning Study. Begreppet Learning Study kan 
ses som ett metodologiskt verktyg och/eller som en forskningsansats. Som metodologiskt 
verktyg är det ett arbetssätt som genomgår givna steg (se fig. 1).  Modellen utgår från ett 
förutbestämt ämnesinnehåll, som syftar till intervention och utveckling av lärandet. Som 
forskningsansats är den kvalitativ och berör kollaborativ samverkan mellan forskare, 
pedagoger och elever och inriktas på att identifiera delar i undervisningen som kan 
förändras till det bättre (Eriksson, 2015).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Schematisk modell över metodologiska verktyget Learning Study. 
 
Ett förtydligande av den schematiska modellen (figur 1) innebär att en Learning Study är 
ett strukturerat sätt att arbeta med utvalt lärandeobjekt (exempelvis taluppfattning), för att 
identifiera delar i den specifika undervisningen som eleverna upplever är svårt att förstå. 
Målet är att uppnå nödvändiga teoretiska förändringar i undervisningen som gör att fler 
elever förstår innehållet. Slutligen är intentionen att arbetsprocessen ska leda till 
nyttjandet av praktiskt goda pedagogiska exempel.  
 
När en Learning Study genomförs erhålls möjligheter att identifiera kritiska aspekter 
vilket bidrar till att elever förstår det centrala i ett lektionsinnehåll. En Learning Study är 
en metod som kan vara till hjälp för att införa en undervisning som fokuserar på hur elever 
tillvaratar lektionsinnehållet, samtidigt som möjligheter skapas för att förbättra 
undervisningen och fördjupa elevers kunnande inom utvalt ämnesområde. Metoden 
medför att undervisningen kan förfinas och förbättras, och på så sätt erhålla en 
kontinuerlig kvalitativ systematisk förbättring. Resonemanget härleds till 
litteraturbakgrunden som diskuterar vikten av att anta en problemlösande 
undervisningsdesign för att skapa variation i undervisningen. Variationerna i 
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undervisningen syftar till att uppmärksamma att elever lär sig samma innehåll på skilda 
sätt. Elevernas olika inlärningssätt påminner om att anpassning och mediering av ett och 
samma lektionsinnehåll kräver skilda ingångar och variation av hjälpmedel för att alla 
individer ska få möjlighet att tillvarata det centrala i kunskapsinnehållet. 
  
Slutligen är det viktigt att poängtera att valet av metod också innebär att analysfasen blir 
oerhört väsentlig. Resultatet av arbetssättet vill uppmuntra till interventioner som är 
underbyggda av teoretisk framtagen kunskap och som behandlar det mest väsentliga 
lärandeinnehållet. På så sätt kan en intervention framarbetas, vilket ger möjlighet att 
belysa praktiskt goda undervisningsexempel i den dagliga skolverksamheten.  
 
5.1.1 Design av Learning Study i aktuell studie 
I en klassisk Learning Study återfinns det tre skilda referensgrupper av elever. Denna 
studie innefattar endast två grupper av elever. Anledningen till det ändrade 
undersökningsupplägget är tidsperspektivet. Eftersom studien har ett förbestämt 
tidsspann som är relativt kort har ändringen till två grupperingar utförts för att passa in i 
undersökningsgruppernas ordinarie schema.  
 
Studien genomförs i årskurs 2 på en mellanstor skola i södra Sverige. Skolan har en 
blandning av elever med svensk nationalitet och elever som härstammar från andra länder. 
I studien ingår skolans båda årskurs två klasser, som tillsammans består av 44 elever; 21 
pojkar och 23 flickor, samt tre pedagoger. 
 
Lärandeobjektet, utveckling av en god taluppfattning är grunden till att en Learning Study 
genomförs. Samarbete sker mellan klassens pedagoger, forskare och elever genom hela 
studien. Viktigt att poängtera är att jag agerar både forskare och pedagog i 
arbetsprocessen, men att kontinuerlig kommunikation upprätthålls under hela 
arbetsgången med klassens ordinarie pedagoger.  
 
Testet som eleverna ska genomföra är konstruerat med hjälp av uppgifter från Skolverkets 
obligatoriska bedömningsmaterial i ämnesområdet taluppfattning för årskurs 2, samt 
egenkomponerade uppgifter (Se bilaga B). Urvalet av uppgifterna i testet diskuteras och 
analyseras innan genomförandet med elevernas ordinarie pedagoger. Urvalsprocessen 
beträffande vilka frågor som ska ingå i testet kan definieras som en enklare kartläggning, 
vilken har för avsikt att hjälpa forskaren och pedagogerna att identifiera och analysera 
kritiska aspekter i förhållande till elevernas utveckling av en god taluppfattning. Frågorna 
i testet integreras till de fem kritiska aspekter vid utveckling av en god taluppfattning som 
framkom i föregående studie; förståelse för talens olika representationer, relation antal 
– mängd, begreppsinlärning, muntlig kommunikation – elevernas fysiska miljö och 
individuella erfarenheter, organisation och reflektion över utvalt lärandeinnehåll 
(Sjövall, 2018). 
  
Arbetet startas med att eleverna klassvis delas in i två grupper. Alla elever genomför ett 
förtest samtidigt (se bilaga B). Därefter rättas och analyseras samtliga förtest. Efter det 
planeras och genomförs en lektion med grupp 1 med hjälp av delar från variationsteorins 
undervisningsdesign och centrala begrepp, dvs. lärandeobjekt, kontrast, separering, 
generalisering, fusion. Lektionens syfte är att klargöra kritiska aspekter som uppdagats 
vid rättning av förtestet. Tre dagar efter lektionen får eleverna göra ett eftertest som är 
identiskt med förtestet. Förhoppningsvis leder anpassad lektion och eftertestet till att 
eleverna undanröjer kritiska aspekter som identifierats vid förtestet, vilket följaktligen 
förbättrar elevernas förståelse och sammanlagda resultat på eftertestet. Veckan därpå 
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genomförs samma procedur med grupp 2 med rättning och analys av förtest, design och 
genomförande av lektion och efter ett par dagar genomförs eftertest. Inför lektionen med 
grupp 2 finns utrymme för reflektion och förbättring av föregående lektion. 
 
Konkret kommer lektionerna att innefatta exempel på separation, såsom illustrationer 
över taloperationer som visar betydelsen av att högerled och vänsterled uttrycker samma 
värde. En konkretisering utförs genom att illustrera jämförelser av taloperationer som inte 
uttrycker samma värde på båda sidor om likhetstecknet. Lektionsinnehållet kommer 
också att visa på generalisering där talet inte ändras, utan det är sammanhanget som 
förändras. Variationsmönster är centralt och är ett dynamiskt element i undervisningen, 
vilket innebär att hur ett lektionsinnehåll presenteras förändras efterhand om det behövs. 
Under lektionerna kommer ett och samma ämnesinnehåll presenteras och varieras, 
exempelvis olika sätt att beskriva vad begreppet differens innebär. Det kommer också att 
fokuseras på att förklara och beskriva hur eleverna tänker när de ska lösa taluppgifter 

innehållande öppna utsagor med subtraktion, 4 = ___ − 6. Här är det betydelsefullt att 
ansvariga pedagoger och forskare har kommunicerat innan lektionens genomförande och 
att forskaren är observant under hela lektionen så att innehållet anpassas till elevernas 
förutsättningar och skiftande inlärningsstrategier. Fusionsdelen handlar om förmågan att 
se helheten relaterat till den givna gruppen och dess yttre och inre förutsättningar.  
 
Intentionen är delvis att berörd Learning Study ska synliggöra vilka förutsättningar som 
den givna miljön skapar. Kommunikationen sker med gruppernas ordinarie pedagoger för 
att anpassa förtestets resultat och följande lektion till elevernas förkunskaper och övriga 
yttre förutsättningar. Yttre förutsättningar kan bestå i att arbeta för att eleverna 
upprätthåller en motivation/inre drivkraft och att ta hänsyn till eventuella 
tidsbegränsningar och dagsform. Dessutom är det väsentligt att reflektera över den 
aktuella lektionens upplägg och utfall, som medför att nästkommande lektion/lektioner 
kan förfinas och förbättras.  
 
Målet är att en Learning Study blir ett verktyg för att genomföra en strukturerad och 
genomtänkt undervisning och som kan hjälpa pedagoger att starta ett interventionsarbete 
på skolorna. Ett arbete som kan vara ett teoretiskt hjälpmedel i designen av 
undervisningssituationer, men också genererar goda praktiska undervisningsexempel. 
Förändringsarbetet kan kontinuerligt involveras i både klassens och hela skolans 
verksamhetsutveckling. 
 
5.2 Etiska överväganden 
Etiska överväganden i en empirisk studie innebär att forskaren måste inta ett 
professionellt vetenskapligt förhållningssätt. Eftersom en undersökning ska genomföras 
i skolverksamheten måste regelrätt information ges till alla inblandade parter. Studien 
kommer att ta hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilka innehåller 
fyra huvudkrav; informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt 
nyttjandekrav (Hermerén, 2011). 
 
Informationskrav: Forskaren måste informera alla inblandade i studien om vilka villkor 
som gäller. Informationskravet innefattar också att informera alla inblandade parter om 
att deltagandet är helt frivilligt och närsomhelst kan avbrytas. Berörd studie skickade ut 
ett missivbrev med information om gällande studie till alla inblandade deltagare; elever 
och vårdnadshavare innan studien påbörjades. 
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Samtyckeskrav:  
Forskaren ska införskaffa samtycke från uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare. 
Det krävs med vissa undantag (se Hermerén, 2011) tillåtande för barn under 15 år av 
vårdnadshavare för att delta i en undersökning. I denna studie har ett missivbrev (se bilaga 
A) lämnats ut till vårdnadshavarna som fått godkänna att deras barn deltar i studien. 
 
Konfidentialitetskrav:  
Forskaren ska se till att processen är konfidentiell och att deltagarnas personuppgifter 
förvaras på ett medvetet och säkert sätt så att inte obehöriga kan ta del av dem. Berörd 
studie kommer inte synliggöra eller publicera några personuppgifter. 
 
Nyttjandekrav:  
Resultatet ska enbart användas för forskningsändamål. Nyttjandekravet framkommer i 
missivbrevet (se bilaga A) som påpekar att deltagarnas resultat kommer att behandlas 
endast för vetenskapligt syfte under anvisad studies tidsomfattning. 
(Hermerén, 2011) 
 
Sammantaget innebär den vetenskapliga processen att ett missivbrev skickas ut innan 
undersökningens genomförande till pedagoger, elever och vårdnadshavare (se bilaga A). 
Deltagandet är frivilligt och kan närsomhelst avbrytas. Deltagandet kommer att behandlas 
konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas för forskningsändamål.  
 
Det är också viktigt att resultatet tar hänsyn till validiteten som uttrycker om 
undersökningen mäter det man vill mäta, dvs. vilka kritiska aspekter identifieras i 
undervisning av taluppfattning? En hög validitet ökar samtidigt studiens reliabilitet, dvs. 
studiens trovärdighet och tillförlitlighet (Denscombe, 2016) Den empiriska 
undersökningen noggrant utvalda räkneuppgifter som till stor del är utvecklade av 
experter och forskare ligger till grund för att resultatanalysen ska uppmäta en hög 
validitet.  
 
Reliabiliteten är sannolikt hög eftersom den baseras på tidigare vetenskapliga studier 
inom ämnesområdet (Eriksson Barajas, Forsberg, Wengström, 2013 & Sjövall, 2018). 
Dessutom används ett framtaget material från Skolverket som utformats av forskare och 
experter inom området taluppfattning, integrerat med egenkonstruerade genomtänkta 
räkneuppgifter (se bilaga B). Uppgifterna är utvalda för att analyseras med hjälp av 
variationsteorin, och för att undervisningen ska anpassas till alla elever oavsett tidigare 
kunskaper och förmåga att förstå ett och samma innehåll. Sammanfattningsvis ge alla 
elever förutsättningar att utveckla en god taluppfattning. 
 
Det är betydelsefullt att påpeka att undersökningens design och metod påverkar hur syfte 
och frågeställningar hanteras, samt hur utfallet av resultatet analyseras och vilken 
inriktning påföljande diskussion integrerar. 
 
 
  



  
 

16 

6 Resultatanalys 
Resultatanalysen innehåller redovisning och analys av undersökningens resultat och 
framkomna kritiska aspekter. Processen redovisas genom att klargöra förtestets utfall och 
kritiska aspekter, genomförande av efterföljande lektioner samt eftertestets resultat. 
Avsnittet avslutas med en resultatsammanfattning. 
 
6.1 Förtest 
Alla 44 elever (21 pojkar, 23 flickor) genomförde förtestet samtidigt (se bilaga B & Figur 
2). Den högsta sammanlagda poängen som eleven kan få är 23 poäng. Efter rättning av 
samtliga elevers test framkom ett medelvärde på 16.5 poäng. En slutsats beträffande 
medelvärdet är att testet visar en spridning som utkristalliserar att frågorna och 
utformningen av testet är relevant, och varken är för lätt eller för svårt för den utvalda 
gruppen av elever (se figur 2).   
 
Från testresultatet går att utläsa en del generella aspekter: 
– De flesta elever kan storleksordna tal 
– De flesta elever kan sätta ut rätt tal på en enkel tallinje 
– De flesta elever kan hantera öppna utsagor vid addition, exempelvis, 8 = 6 + ___ 
 
Identifierade kritiska aspekter efter genomfört förtest: 
– Öppna utsagor vid subtraktion, exempelvis, 4 = ___ − 6 
– Begreppsförmågan (väsentlig för att eleverna ska uppfatta uppgifterna på rätt sätt) 
– Muntliga kommunikationen (påverkar förståelsen av uppgiftsinstruktionerna) 
– Elevens tålamod 
 
 

 
 
Figur 2. Resultat förtest samtliga 44 elever 
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En kritisk aspekt som framkom efter min analys av förtesten är tålamod och får 
exemplifieras av uppgift 2; Visa olika tal där svaret blir 10. Du får använda vilka 
räknesätt du vill (se bilaga B). Efter att ha tittat på samtliga elevers test, framkommer det 
tydligt en skillnad i hur många exempel som den enskilda eleven ger på fråga 2. Det är 
26 av 44 elever som har gett tre exempel eller fler. Endast 18 elever har angivit en eller 
två alternativ. Analysen är att ett antal elever kanske inte kan komma på fler alternativ. 
En del elever är sannolikt lata och orkar inte komma på fler tal där svaret blir 10, 
alternativt har för bråttom för de vill bli färdiga med testet så fort som möjligt. En slutsats 
är att det är betydelsefullt att redan från början betona för eleverna att det är viktigt att 
vara noggrann och inte ha för bråttom. 
 
 
6.2  Redovisning grupp 1 
 
6.2.1 Lektion grupp 1 
Lektionsplaneringen utgick från de kritiska aspekter som identifierats efter förtestet. De 
kritiska aspekterna som framkom relaterades till variationsteoretiska begrepp. Lektionen 
startade med ett digitalt dokument som jag konstruerat efter förtestet, specifikt för 
lektionen (se bilaga C). Dokumentet visar bilder/objekt som på vänster sida representerar 
talet 10 och som på höger sida representerar talet 4. Det centrala var att visa eleverna att 
tal kan presenteras i olika sammanhang, men betydelsen kan vara densamma. Exempel 
kan vara 10 fotbollar eller 10 kakor. Det är endast en förändring av sammanhanget som 
uppstår.  I samband med undervisningssituationen uppkom också en livlig diskussion som 
relaterade till andra länders talsystem. Eleverna hade tidigare fått tillfälle att lära sig om 
skilda talsystem på matematiklektionerna, vilket enligt Lgr 11 ska presenteras under 
årskurs 1-3 (Skolverket, 2016). 
 
Det gick också med samma bild illustrera för eleverna vad som är likheten mellan de tal 
som användes i exemplet (talet 10, 4). Eleverna kom fram till att båda talen är jämna tal, 
vilket medförde att en diskussion och exemplifierande av olika jämna tal framkom. Efter 
att generaliseringsbegreppet diskuterats blev en naturlig fortsättning på lektionen att 
introducera kontrastbegreppet. Klassen kunde gemensamt identifiera udda tal, som någon 
elev också benämnde ojämna tal. Lektionens första del hade som syfte att anknyta till de 
kritiska aspekterna; förståelse för talens olika representationer och relation antal – mängd 
(Sjövall, 2018). 
 
Lektionen fortlöpte med att förtydliga vikten av den kritiska aspekten begreppsförståelse, 
som sammanhänger med elevernas språkliga utveckling. En god begreppsförståelse 
underlättar för eleven att välja rätt räknestrategi till anvisad uppgift. Begreppsförståelsen 
exemplifierades genom att eleverna fick para ihop rätt matematikterm till korrekt 
räknesätt. Därefter visades uppgift 11 i testet som exempel på begrepp som är viktiga att 
kunna för att lösa en uppgift (se bilaga B). Många elever hade inte klarat av att lösa 
uppgiften på förtestet: Vad blir differensen mellan talet 8 och 2? Flertalet elever hade 
svarat 10 och förklarat att de adderat talet 8 med talet 2. Svaret tolkas att det är många 
elever som inte vet vad ordet differens betyder. En slutsats är att för att klara av uppgiften 
är det viktigt att känna till vad begreppet differens betyder, annars är det stor sannolikhet 
att den slutgiltiga förklaringen och uträkningen blir fel. Det är också viktigt att eleverna 
klarar av att urskilja den väsentliga informationen som uttrycks när uppgiften som ges 
förklaras i löpande text. För att visa elever andra typer av uppgifter som hänvisar till 
begreppsförståelsen illustrerades ett antal uppgifter som relaterade till begrepp i 
räknesättet addition, exempelvis: Vad blir summan av talet 4 och talet 2?  
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Flertalet elever uppvisar svårigheter med tal som innehåller öppna utsagor och som visar 
en subtraktion. Därför visades hur viktigt det är att ha kunskap om alla delar i ett tal för 
att förstå helheten (separation) och hur uträkningen ska genomföras. Separationen 
förklarades med faktan att båda sidor om likhetstecknet ska uppvisa samma värde. 
Exempel är tal 6c (se bilaga B) som uttrycks, 4 = ___ − 6. Här hade 5 av sammanlagt 44 
elever skrivit rätt svar. I grupp 1 var det endast 1 elev som svarat rätt på frågan. Samtliga 
elever som svarat fel hade skrivit talet 2 i den tomma rutan, men det blir fel eftersom 
värdet inte blir detsamma på höger respektive vänster sida om likhetstecknet. Det visade 
sig under lektionen att många av eleverna som skrivit talet 2 läste talet från höger till 
vänster, dvs. 6 - 2 = 4. Förklaringar till att felet uppstår kan vara att eleverna inte har 
förståelse för likhetstecknets betydelse; att värdet ska vara detsamma på vänster 
respektive höger sida. En annan förklaring kan vara som en elev uttryckte det… att ”2 – 
6 är visst 4”, vilket kan tolkas som att det finns svårigheter att förstå sambandet mellan 
naturliga tal och negativa tal. Det är inte orimligt att elever i årskurs 2 inte har tänkt på 
eller har kunskap om att det finns negativa tal. Ytterligare förklaring kan vara att ett flertal 
elever har arabiska som modersmål och är vana vid att läsa från höger till vänster, vilket 
för oss i Sverige blir som att läsa baklänges. Sammanfattningsvis kan potentiella kritiska 
aspekter till anvisad uppgift sammanhänga med begreppsförståelsen; förståelsen av 
likhetstecknets betydelse, språkliga förståelsen kopplat till matematiska uppgifter samt 
saknad kunskap om att det finns negativa tal.  
 
Ytterligare en kritisk aspekt som uppkom under lektionen berör muntlig kommunikation 
– elevernas fysiska miljö och individuella erfarenheter. Eftersom den muntliga 
kommunikationen i klassrummet kan vara avgörande för hur elever uppfattar ett 
lärandeinnehåll är det väsentligt att pedagogen anknyter innehållet till elevernas tidigare 
kunskaper och erfarenheter, samt observerar hur samarbetet fungerar. Det innebär att 
lärandemomentet måste ta hänsyn till begreppet fusion; att det finns många olika aspekter 
som samverkar i en inlärningssituation, och att de samverkande delarna förändras över 
tid, samt är beroende av vilket innehåll som anses vara mest betydelsefullt att kunna 
hantera. Elever uppfattar olika delar av ett och samma lärandeinnehåll, vilket också är 
beroende av elevens intresse, motivation, dagsform, klassrumsklimat m.m. (Björklund, 
2016) 
 
Under lektionen fick eleverna utrymme för att diskutera hur tal uppfattas och på barnens 
initiativ uppkom också ovanstående beskriven diskussion om skilda talsystem. Elevernas 
spontana resonemang kring skilda talsystem klargjorde att samma tal kan representeras i 
olika sammanhang.  Situationen uppmärksammar att mycket av elevernas lärande sker 
muntligt utan att varken elever eller lärare tänker på det, vilket belyser den kritiska 
aspekten muntlig kommunikation.  
 
I klassrummet finns det två elever med särskilda behov som helt oväntat kan skapa en 
orolig stämning i klassen. Enligt min observation och tidigare erfarenhet i klassen stördes 
inte majoriteten av eleverna under specifik lektionstid. Det går dock inte att bortse från 
att det fortfarande finns elever som förlorar koncentrationen och därmed missar det 
centrala i undervisningen när orosmoment inträffar i klassrummet. Dagsformen är 
avgörande för inhämtande av kunskap, vilken jag och övriga pedagoger uppfattade som 
mycket god. En iakttagelse som inte överensstämde med att alla elever var aktiva under 
lektionen var att en pojke som presterade mycket bra på förtestet (20 av 23 rätt) såg ut att 
sitta och drömma och fundera över andra saker som inte hade med innehållet i lektionen 
att göra. Jag gav honom frågan ett antal gånger, men han verkade inte ha lyssnat på det 
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som sagts. Jag var noga med att ge tid till eleverna när de skulle svara på en fråga. Kunde 
de inte svara när de fick frågan, undrade jag om han/hon ville ha hjälp av en kompis. 
Tidsåtgången är en parameter som är viktig att ta hänsyn till för att eleverna ska erhålla 
möjlighet att förstå det centrala i lärandemomentet (Björklund, 2016). 
 
En kritisk aspekt är organisation och reflektion över utvalt lärandeinnehåll. När lektionen 
planeras efter att eleverna har genomfört förtestet är det väsentligt att som pedagog ha 
förmågan att utläsa de kritiska aspekter som syftar till det utvalda lärandeobjektet, dvs. 
utvecklandet av en god taluppfattning. Det ställer krav på att skapa en struktur och ge 
eleverna möjlighet till att få tillgång till relevanta variationer av samma lärandeinnehåll. 
Tankebanorna inför lektionen relaterade till användningen av variationsteorin som ett 
hjälpmedel/verktyg som innebär att fler elever får möjlighet att uppfatta det väsentliga i 
den specifika undervisningen. Ytterst handlar det om att illustrera relevanta variationer 
av samma innehåll, för att skapa förutsättningar för eleverna att kunna utveckla en god 
taluppfattning.  
 
Lektionens struktur hjälpte till att identifiera och upptäcka kritiska aspekter i 
undervisningen. De uppkomna kritiska aspekterna är ett sätt för pedagogerna att 
kontinuerligt utveckla undervisningen och hitta variationer i lärandet som gynnar 
kunskapsutvecklingen och specifikt taluppfattningen. En kritisk aspekt som uppkom 
under lektionstid (och som inte upptäckts innan lektionen) var att vissa elever blandar 
ihop väsentliga begrepp som medför att de används på fel sätt för att lösa anvisad uppgift. 
Ett exempel är att begreppet differens förväxlades med jämna tal. En möjlig analys är att 
diskussionen med att identifiera skilda representationer av samma tal som avslutades med 
att gruppen pratade om jämna och udda tal förväxlades och/eller blandades med ordet 
differens. 
 
Organisationen och reflektionen medför också att eleverna ytterst får möjligheter till 
relevant och individanpassad hjälp för att nå ökad generell kunskap om tal samtidigt som 
målen enligt läroplanen kan uppnås. Förhoppningsvis medför lektionens struktur och 
organisation som är planerad med hjälp av variationsteorin att det blir lättare att anpassa 
och planera nästkommande lektioners innehåll. Identifiering av kritiska aspekter syftar 
nämligen till att synliggöra praktiskt goda exempel (enligt Learning Study modellen, se 
fig. 1) och konstruera framtida väsentliga lektionsuppgifter.  
 
6.2.2 Eftertest grupp 1 
Eftertestet gjordes två dagar efter lektionens genomförande och analyserades med hjälp 
av Exceltabell och diagram som jämförde förtest och eftertest. Resultatet kan 
sammanfattas enligt följande: 
 
Sammanlagt 21 elever 
– 6 elever hade samma resultat som förtestet  
– 5 elever hade höjt resultatet med 1 poäng 
– 3 elever hade höjt resultatet med 2 poäng 
– 3 elever hade höjt resultatet med 4 poäng 
– 1 elev hade höjt resultatet med 5 poäng 
– 3 elever hade sänkt resultatet med 1 eller 2 poäng 
 
Det är fortfarande mest svårigheter med de uppgifter som eleverna hade besvär med i 
förtestet (se bilaga B). Det gäller uppgifter innehållande öppna utsagor med subtraktion 
och begreppsförståelsen. Fråga 11 som relaterar till begreppsförståelsen beskriver ett 
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lästal som innebär att eleverna måste veta vad begreppet differens innebär. Förtestet 
visade att 10 av 21 elever inte svarade korrekt på frågan. Eftertestets resultat visar att det 
fortfarande är 10 av 21 elever som inte ger ett korrekt svar. Det är 3 elever som associerar 
till jämna tal, 3 elever använder division (8/2 = 4). Det är 1 elev som nyttjar 
multiplikation, (8 · 2 = 16) och ytterligare 1 elev som använder addition, (8 + 2 = 10).  
Slutligen är det 2 elever som väljer att hoppa över frågan. Skillnaden visas i att de 
felaktiga svaren i förtestet beror på att 2 elever tolkar det som en addition, ytterligare 2 
elever svarar att det handlar om jämna tal. Resterande 6 felaktiga svar beror på att 
eleverna inte ens har försökt svara. En analys är att det behövs mer tid och variationer av 
samma innehåll för att lära eleverna relevanta strategier för att förstå begreppens innebörd 
i matematiken. 
 
En av de uppgifterna som berör öppna utsagor, 6c (se bilaga B) hade endast 1 av 21 elever 
angivit korrekt svar på förtestet. Eftertestet visade att 5 elever svarat korrekt på samma 
fråga. En slutsats är att det fortfarande är alldeles för många elever som inte har uppfattat 
det centrala innehållet vid uppgifter som visar öppna utsagor med subtraktion. Det är 
högst troligt att det behövs fler lektioner och mer tid för att fler elever ska uppfatta det 
centrala för att hantera uppgifter med liknande karaktär. 
 
6.3 Redovisning grupp 2 
 
6.3.1 Lektion grupp 2 
Lektion två utfördes med grupp 2 en vecka efter att den första lektionen med grupp 1 hade 
genomförts. Lektionens grundplanering liknade den första lektionen. Uppstarten av 
lektionerna skildes däremot åt. Lektion 2 med grupp 2 startades med en öppen fråga som 
eleverna fick diskutera i par; Var i samhället finns det tal? Diskussionen medförde att jag 
med hjälp av uppgift 1 i räknetestet (se bilaga B) på ett bättre och mer naturligt sätt kunde 
exemplifiera att tal kan ha samma betydelse, men presenteras i skilda sammanhang Den 
lilla skillnaden i lektionsupplägget att diskutera uppgift 1 före det digitala dokumentet 
visades (se bilaga C) med exempel på objekt/tal som illustrerade samma värde, men i 
olika sammanhang upplevdes som en lyckad ändring. Ändringen gjorde sannolikt att fler 
elever utvecklade en förståelse av talens olika representationer.  
 
Lektionen fortsatte med att gå igenom de svårigheter som upptäckts efter att förtestet 
genomförts. Enligt resultatredovisning är det framförallt svårigheter med uppgifter som 
exemplifierar öppna utsagor innehållande subtraktion och begreppsförståelse som 
redovisats ovan (se lektion 1) som många elever inte klarade av att lösa.  
 
Det sammanfattade omdömet av lektion 2 är att de kritiska aspekterna som framkommit 
vid förtestet fångades upp på ett bättre sätt än under lektion 1 med grupp 1. Troliga orsaker 
är att tid för reflektion fanns för att förbättra lektionen, samt att grupp 2 hade en bättre 
dag och var mer harmoniska som grupp än grupp 1 var vid första lektionstillfället. 
 
6.3.2 Eftertest grupp 2 
Eftertestet gjordes tre dagar efter lektionens genomförande och analyserades med hjälp 
av Exceltabell och diagram som jämförde förtest och eftertest. Resultatet kan 
sammanfattas enligt följande: 
 
Sammanlagt 23 elever 
– 5 elever hade samma resultat som förtestet  
– 2 elever hade höjt resultatet med 1 poäng 
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– 3 elever hade höjt resultatet med 2 poäng 
– 5 elever hade höjt resultatet med 3 poäng 
– 1 elev hade höjt resultatet med 4 poäng 
– 2 elever hade höjt resultatet med 5 poäng 
– 3 elever hade höjt resultatet med 6 poäng 
– 1 elev hade höjt resultatet med 7 poäng 
– 1 elev hade sänkt resultatet med 1 poäng 
 
Likväl som i grupp 1 finns det fortfarande mest svårigheter med de uppgifter som eleverna 
hade problem med i förtestet. Det gäller uppgifter innehållande öppna utsagor med 
subtraktion och begreppsförståelsen. Begreppsförståelsen som exemplifierades av fråga 
11 innehållande begreppet differens visade följande resultat på förtestet: 19 av totalt 23 
elever hade svarat fel på frågan och endast 4 elever hade rätt svar. Eftertestets resultat 
visade en förbättring med tre korrekta svar, dvs. 7 av 23 elever hade svarat rätt. Elevernas 
svar i grupp 2 gällande fråga 11 och begreppet differens förklaras genom att större delen 
relaterade talet till addition och svarade således 10 istället för det korrekta svaret 6, vilket 
kan jämföras med resultatet på samma fråga i förtestet som visade att förändringen inte 
beror på att det är mindre antal elever som relaterar differens till addition. Det är snarare 
troligt att de elever som relaterade till begreppet division vid förtestet uppenbarligen har 
minskat, Det är en möjlig analys av förklaringen till att antal elever som svarat korrekt på 
frågan ökade med tre individer vid eftertestet. 
 
En av de uppgifterna som berör öppna utsagor, 6c (se bilaga B) hade endast 4 av 23 elever 
svarat rätt på vid förtestet i grupp 2. En markant förbättring uppvisades vid eftertestet, 
eftersom 11 elever svarade korrekt på denna fråga. En möjlig analys av förbättringen är 
att under lektionen användes mycket av tiden till att illustrera relevanta sätt att tänka för 
att klara av att räkna tal med öppna utsagor. Det är också tydligt att eleverna i grupp 2 har 
ökat med flest antal rätta svar/ elev. I grupp 2 hittar du 3 elever som förbättrat resultatet 
med 6 poäng och 1 elev som gjort en resultatökning med 7 poäng. I grupp 1 är den högsta 
ökningen mellan förtest och eftertest 5 poäng som 1 elev uppnått. 
 
6.4 Sammanfattning Resultatanalys 
Resultatet har som avsikt att belysa studiens syfte att identifiera kritiska aspekter i 
undervisning av taluppfattning i årskurs 2. Det är sammanlagt 44 elever, som delats in i 
två grupper (21 respektive 23 elever/grupp). Samtliga elever gjorde ett förtest som 
identifierade följande kritiska aspekter; öppna utsagor vid subtraktion, 
begreppssvårigheter som i testet främst definieras av begreppet differens (se bilaga B), 
muntlig kommunikation (påverkar förståelsen av uppgiftsinstruktionerna) samt elevens 
tålamod.  
 
Lektionerna försökte med hjälp av variationsteoretiska begrepp förbättra elevernas 
kunskaper om det centrala innehållet för att utveckla en god taluppfattning. Lektionerna 
syftade på att hitta variationer av samma ämnesinnehåll för att få eleverna att erhålla en 
ökad förståelse av innehållet. Resultatet uppvisar främst svårigheter att förstå fråga 6C 
(öppna utsagor subtraktion) och fråga 11 (begreppsfråga – differens).  
 
Fråga 6c hade endast 5 av samtliga 44 elever svarat rätt på vid förtestet. Eftertestet visade 
dock på en tydlig förbättring eftersom 16 elever totalt hade angivit korrekt svar. En ökning 
med 11 personer. Om resultatet på samma fråga (6c) delas upp per grupp redovisade 
grupp 2 en ökning med 7 elever som gav rätt svar, i jämförelse med grupp 1 som endast 
hade en ökning med 4 elever som angivit korrekt svar. En försiktig slutsats av skillnaden 
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mellan grupperna är att under lektionen som genomfördes med grupp 2 fanns möjlighet 
att förbättra lektionsinnehållet sedan tidigare genomförd lektion med grupp 1. Däremot 
hade uppgift 11 som fokuserade på begreppet differens inte lika stor ökning av antalet 
korrekta svar mellan förtest och eftertest. En analys är att det för många elever är svårare 
att lära sig begreppets innebörd och kunna använda det i rätt sammanhang än många andra 
matematiska moment i matematikundervisningen. Resultatet av för- och eftertest kan 
också vara beroende av de kritiska aspekterna muntlig kommunikation och vilket tålamod 
eleven har att hantera anvisade matematikuppgifter samt förmågan att lyssna på 
lektionsinnehållet. 
 
Eftertestet hade som syfte att se vad eleverna hade förbättrat och vilka kritiska aspekter 
som kvarstår eller förändrats. Det uppdagades också att det kan uppstå andra kritiska 
aspekter av lärandet i jämförelse med vad som identifierats vid förtestet. Det är också 
tydligt att eleverna i grupp 2 har ökat med flest antal rätta svar/ elev. I grupp 2 hittar du 2 
elever som förbättrat resultatet med 6 poäng och 1 elev som gjort en resultatökning med 
7 poäng. I grupp 1 är den högsta ökningen mellan förtest och eftertest 5 poäng som 1 elev 
uppnått. 
 
Sammanfattningsvis har medelvärdet för båda grupperna ökat från förtest till eftertest, 
vilket innebär att det har skett en generell ökning av antalet korrekta svar i båda 
grupperna. Grupp 2 hade en ökning på 2,7 poäng och grupp 1 visade en ökning på 1,3 
poäng (se tabell 1).  
 
Klass Test 1 Test 2 
Grupp 1 17,1 18,4 
Grupp 2 15,7 18,4 

 
Tabell 1. Medelvärde förtest och eftertest för grupp 1 och grupp 2.  
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7 Diskussion 
Avsnittet innehåller en resultatdiskussion i förhållande till syfte, frågeställningar och 
resultatanalys. Betydelsen av variationer i undervisningen klargörs. Därefter redovisas en 
metoddiskussion. Slutligen diskuteras studiens empiriska nytta och fortsatt forskning. 
 
7.1 Resultatdiskussion 
 
7.1.1 Identifierade kritiska aspekter – variationsteorin och undervisningsdesign 
En förståelse för studiens resultat kring vilka kritiska aspekter som framträder när elever 
utvecklar sin taluppfattning är beroende av att pedagogerna redan från början är medvetna 
om att kritiska aspekter är dynamiska och kan förändras under arbetsprocessen (Olteanu 
& Olteanu, 2013). De kritiska aspekter som identifierats i berörd studies respektive 
undersökningsgrupper och diskuteras nedan är; öppna utsagor med subtraktion, 
begreppsförståelse exemplifierat av differensbegreppet, muntlig kommunikation kopplat 
till undervisningens sammanhang samt elevens tålamod. Resultatdiskussion kommer 
även ge en inblick i hur undervisningen kan varieras för att gynna elevernas lärande 
 
Generellt påpekar tidigare forskning att det är väsentligt att variera 
undervisningsinnehållet av ett och samma lärandeobjekt. Elever har olika förkunskaper 
och erfarenheter av samma ämnesinnehåll. Därav kommer det finnas en mängd 
uppfattningar beträffande svårighetsgraden av samma lektionsinnehåll. Enligt 
variationsteorin är det ett angenämt dilemma att en och samma uppfattning kan 
visualiseras på många olika sätt (Björklund, 2016). Det ställer dock krav på pedagogens 
förmåga att urskilja den mest väsentliga kunskapen och samtidigt reflektera över på vilket 
sätt elevers uppfattningar skiljer sig åt. Förmågan att urskilja elevernas skilda 
uppfattningar får konsekvenser för vilket innehåll undervisningen behandlar. 
 
I berörd studie påverkades lektionernas innehåll till stor del av min förmåga att urskilja 
att större delen av elevgruppen hade stora problem med att förstå öppna utsagor med 
subtraktion och vad matematiska begrepp innebär. Det resulterade i att jag försökte hitta 
olika variationer och sätt att visa eleverna varför felen de gjorde uppstod. Eftersom 
eleverna också uppfattade testets frågor och innehåll på skilda sätt försökte jag med hjälp 
av variationsteorins centrala begrepp som undervisningsgrund förklara elevernas 
svårigheter med öppna utsagor vid subtraktion och begreppsförståelse. På så sätt ges 
möjlighet att anpassa lektionens innehåll och som uppmärksammar elevernas skilda 
uppfattningar inom samma ämnesområde.  
 
Det är liksom Björklund (2016) nämner viktigt att kontinuerligt fundera över hur 
elevernas tankar kan visualiseras på bästa sätt i undervisningen. Diskussionen kan 
relateras till valet av undervisningsdesign och nyttjandet av strukturell undervisning som 
innebär att pedagogen utgår från elevernas tankar för att identifiera kritiska aspekter och 
beskriva skillnader i elevers olika sätt att förstå samma undervisningsinnehåll (Eriksson, 
2015). Betydelsen av att undervisningen utgår från elevers skilda uppfattningar kan leda 
till att pedagogen kontinuerligt identifierar orsaker till varför elever tänker som de gör. 
Det medför sannolikt att det blir lättare att genomföra väl genomtänkta lektioner. Kritiska 
aspekter i elevernas lärande får möjlighet att kopplas till ett orsak – verkan samband, 
vilket medför att innehållet kan anpassas till elevernas kunskapsnivå samt att den 
systematiska kvalitén ökar i den dagliga skolverksamheten (Håkansson, 2013).  
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7.1.2  Öppna utsagor innehållande subtraktion 
Elevernas svårigheter att hantera taloperationer innehållande öppna utsagor med 
subtraktion visade framförallt vid förtestet (se bilaga B) att många av eleverna inte hade 
tillräckligt med kunskaper om hur de skulle tänka eller vilken strategi som skulle 
appliceras för att kunna lösa anvisad uppgift på korrekt sätt. Sammanhanget påpekar att 
det är väsentligt att eleverna erhåller kunskap om olika strategier, vilket också påverkar 
möjligheten att utveckla en god taluppfattning (Anghileri, 2006; Findell m.fl., 2001). 
Analysen visade också att kritiska aspekten kopplat till öppna utsagor innehållande 
subtraktion sammanhängde med förståelsen av likhetstecknets betydelse, 
begreppsförståelsen, språkliga förståelsen kopplat till matematiska uppgifter samt saknad 
kunskap om att det finns negativa tal. Resonemanget kan relateras till vikten av att försöka 
få eleverna att tidigt arbeta med att utveckla kunskap om grundläggande begrepp, 
förslagsvis genom att upprätta en begreppsbok. Det är också betydelsefullt att observera 
elevernas muntliga kommunikation i klassrummet. Kommunikationen i klassrummet 
skapar förutsättningar för att notera språklig förståelse som kan underlätta eller hindra 
eleven att förstå och lösa matematiska uppgifter (Olteanu & Olteanu, 2013). 
 
Konstaterandet/orsaken av att eleverna hade svårigheter med uppgifter som belyste öppna 
utsagor vid subtraktion medförde att jag uppfattade det som nödvändigt att belysa 
kunskapen om likhetstecknets betydelse. En grundläggande förståelse för likhetstecknets 
betydelse handlar om att skapa förutsättningar och säkerställa att eleverna får en förståelse 
för att höger och vänster sida om likhetstecknet uppvisar samma värde. För att eleverna 
lättare skulle förstå reglerna kring likhetstecknets betydelse illustrerade lektionerna 
exempel på uppgifter av tal som inte var korrekta; när höger och vänster sida om 
likhetstecknet inte uppvisar samma värde, 6 ≠ 1 – 7, vilket hänvisar till kontrastbegreppet 
i variationsteorin. I samband med eller innan talen visas abstrakt kan det vara fördel för 
många elever att arbeta med praktiskt material såsom cuisinarestavar eller klossar för att 
förstärka elevernas kunskap om talens skilda representationer, samt relationen antal – 
mängd (Witzel m.fl., 2012). Eftersom forskning liksom egen erfarenhet antyder att många 
elever har lättare att tillvarata kunskap om de först arbetar med praktiskt material uppkom 
under lektionerna tanken att påföljande undervisningstillfällen skulle använda konkret 
material från början av lektionen. Därefter skulle eleverna få sammanbinda det konkreta 
materialet med abstrakta numeriska symboler (Witzel m.fl., 2012). Tillvägagångssättet 
har som intention att undervisningen om likhetstecknets betydelse med praktiskt material 
leder till att fler elever får lättare att övergå till det abstrakta stadiet, vilket Witzel m.fl 
(2015) uttrycker kan vara avgörande för elevens fortsatta utveckling av taluppfattning.  
 
Elevernas svårigheter med att förstå principerna kring likhetstecknets betydelse 
aktualiserar diskussionen om begreppet behöver diskuteras som en enskild kritisk aspekt 
under framtida lektioner. I sammanhanget anser jag likväl som Dreher & Kuntze (2015) 
uttrycker att det är betydelsefullt att eleven får tid att skapa samband mellan olika 
variationer av samma innehåll. Eftersom tiden var begränsad i undersökningen är det 
därför nästintill omöjligt att eleverna förväntas klara av att förstå det centrala innehållet 
för att kunna angripa öppna utsagor med subtraktion på ett korrekt sätt. Det behövs mer 
tid för genomtänkta variationer av samma lektionsinnehåll som medför att eleverna kan 
skapa samband mellan strategier, lösningar och skilda sammanhang. 
 
Det är i framtiden viktigt att försöka bemästra svårigheter med öppna utsagor vid 
subtraktion och kunskapen om likhetstecknets betydelse för att eleverna successivt ska 
kunna hantera svårare tal med algebra, och förstå enklare programmering. Den senaste 
läroplanen, Lgr 11 (Skolverket, 2016) betonar till skillnad från tidigare upplaga vikten av 
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att tidigt fokusera på taluppfattning generellt och i synnerhet prealgebra, vilket öppnar 
möjligheter för elever att lösa mer komplexa tal i framtiden (Findell m.fl., 2001). Teknik 
och digitalisering har fått en mer framskjuten roll och högre status i skolan, vilket troligen 
är följden av att arbetslivet och samhället i stort är beroende av människor som har 
kunskap och ett ständigt driv att lära sig hantera ny teknik. Därför anser jag liksom 
Andrews & Sayers (2015) att det redan från årskurs 1 är viktigt att arbeta för en god 
taluppfattning som långsiktigt kan underlätta individens förståelse av hur teknik och 
matematiska beräkningar kan utföras.  
 
Diskussion angående uppgifter med öppna utsagor innehållande subtraktion synliggjorde 
på båda lektionerna andra kritiska aspekter. I undersökningen framkom också att många 
av eleverna gav fel svar på uppgifterna som exemplifierade öppna utsagor med 
subtraktion därför att talet lästes från höger till vänster. Till viss del tror jag att det kan 
bero på att många av eleverna kommer från ett land som talar Arabiska, vilket innebär att 
de läser från höger till vänster. Aspekten framhäver att den språkliga förståelsen blir en 
kritisk aspekt. Det är därför viktigt att skolan arbetar för att språkliga barriärer kan 
överbryggas. Jag anser att ämnena svenska som andraspråk (SVA), svenska bör ha en 
naturlig integration till matematik för att underlätta elevernas förståelse och främjande av 
en god taluppfattning. 
 
Det visade sig också att långt ifrån alla elever hade kunskap om att det existerar negativa 
tal och att tal är oändliga. Som exempel kan nämnas en elevs uttryck angående uppgift 6c 
i testet (se bilaga B): ”2 – 6 är visst 4”. Med utgångspunkt i elevens uttalande visade jag 
en tallinje på tavlan som illustrerade att det finns tal som är mindre än 0. Det ledde också 
till att jag gav fler numeriska exempel på tal innehållande öppna utsagor där svaret blev 
mindre än 0. Skillnaden mellan de två gruppernas lektioner angående relationen öppna 
utsagor och negativa tal var att under lektionen med grupp 2 inkluderades utöver tallinje 
och fler exempel på uppgifter som uppvisade ett svar mindre än 0, en diskussion om 
negativa tals olika representationer i skilda sammanhang. Konkret användes 
temperaturmätaren som ett exempel som visar både plus- och minusgrader.  
 
Diskussionen upplyser vikten av att grundskolan från allra första början förmedlar till 
eleverna att talen är oändliga och kan representeras och illustreras olika beroende på 
sammanhang. Låt eleverna tidigt förstå att det finns olika typer av tal: naturliga tal och 
negativa tal. Resonemanget kan kopplas till forskning som uttrycker att en god 
taluppfattning gynnas av att elever skapar en grundläggande förståelse för talens skilda 
representationer. Kunskapen underlättar dessutom elevernas förståelse för hur 
taloperationer ska angripas (Anghileri, 2006), och som kan undvika att elever utför 
uppgifter mekaniskt (Andrews & Sayers, 2015). Ytterligare förslag på hur variationer i 
undervisningen kan konkretiseras för att utveckla elevernas taluppfattning är att använda 
en verklig tallinje och hänga upp papperslappar som illustrerar både naturliga och 
negativa tal. Ett annat sätt kan vara att låta barnen agera tal som symboliserar en tallinje, 
vilken inkluderar både naturliga- och negativa tal.  
 
7.1.3 Begreppsuppfattning 
Matematikämnets karaktär har liksom många andra ämnen genomgått en förändring. 
Kraven på eleverna idag är att de måste förstå innebörden av begrepp och i förlängningen 
få vetskap om att en god begreppsförmåga underlättar elevens val av strategi för att lösa 
anvisad uppgift (Anghileri, 2006). Det centrala innehållet i matematik, årskurs 1 - 3 
uttrycker bl.a. följande: Eleverna ska klara av att hantera de fyra räknesättens 
egenskaper och samband samt användning i olika situationer (Skolverket, 2016). Dagens 
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skolverksamhet börjar tidigt att lära eleverna de vanligaste begreppen i de fyra olika 
räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation samt division. 
 
Testet (se bilaga B) visade nämligen att eleverna förutom öppna utsagor med subtraktion 
hade svårigheter med fråga 11 som kan relateras till begreppsförmågan. Frågan innebar 
ett lästal där eleverna var tvungna att veta vad ordet differens betydde för att kunna svara 
korrekt. Det var många elever som inte visste vad differens innebar och använde därför 
fel räknesätt. De flesta eleverna använde addition och ett antal elever nyttjade division. 
En förklaring till att eleverna blandade ihop begrepp var att elever under lektionen som 
genomfördes (efter förtestet) uppfattade differens som addition eller division och inte 
subtraktion. Under lektionen diskuterades samtliga räknesätts olika begrepp, vilket 
sannolikt ledde till att fel begrepp härleddes till aktuellt räknesätt. Ytterligare anledning 
till elevernas svårigheter med begrepp är oförmågan att urskilja den viktigaste 
informationen i ett lästal.  För att underlätta inlärning av korrekta begrepp är det viktigt 
att inta en problembaserad undervisning för att upptäcka kritiska aspekter kring 
begreppsförmågan. Erbjud eleverna att tidigt öva på enklare problemlösningar som gärna 
använder medierande verktyg såsom cuisinarestavar, tallinjer och enklare mallar 
(Eriksson, 2015). Det kan också vara åtgärder som innebär att pedagogerna tidigt inför 
enklare problemlösningsuppgifter som tränar elever i prealgebra (Findell m.fl., 2001). 
Eftersom begreppsförmågan är en kritisk aspekt och kan agera skillnad om en elev 
språkligt uppfattar matematisk information på rätt sätt Witzel m.fl. (2012) anser jag att 
utveckling av begreppsförmågan med fördel kan sammankopplas med ämnet svenska; att 
lära eleverna att välja ut den mest väsentliga informationen ur en text.  
 
Det kan också vara relevant att ifrågasätta varför det är viktigt för eleverna att kunna 
begreppens betydelse och vad de innebär. Är det verkligen det som är den kritiska 
aspekten för att eleverna ska utveckla en förståelse och klara av att lösa framtida 
komplexa uppgifter? Behöver begreppen användas uttryckligen eller går det inte lika bra 
med att säga plus, minus, gånger och delat med för att förstå uppgifterna? Det är få 
personer som pratar om grundläggande begrepp vid mer avancerad matematik, högre upp 
i utbildningssystemet. Finns det en risk att eleverna lär sig en massa ord som ingen har 
nytta av eller pratar om? Jag anser dock att de korrekta begreppen är nycklar och fungerar 
som en första minikompass för att på sikt förstå alltmer komplex matematik. Därför är 
det redan i ett tidigt stadium väsentligt att lära eleverna viktiga matematiska begrepp 
(Witzel m.fl., 2012). När de har förstått behöver de inte bokstavligen tänka på begreppen 
längre. Det är lite som att lära sig cykla. När du väl en gång lärt dig cykla är det 
automatiserat. Dock är det sannolikt lättare att lära sig cykla som barn än som vuxen, 
vilket förmodligen också gäller inlärning av grundläggande begrepp i matematiken. 
 
7.1.4 Muntlig kommunikation och elevens tålamod 
I resultatredovisningen framkom det att den muntliga kommunikationen och individens 
fysiska miljö samt elevens förmåga till tålamod är kritiska aspekter. Den muntliga 
kommunikationen i klassrummet kan fungera som vägledning eller förbli ett hinder i 
inlärningen för eleverna. Därför är det av högsta prioritet att pedagogen kontinuerligt 
reflekterar över kommunikationen i klassrummet. Resonemanget kan relateras till 
begreppen deltagande och kunnande. Eleven kan delta och samtala med andra personer i 
klassrummet. Kunnandet framträder först när eleven förstår innehållet i lektionen och kan 
förmedla kunskaperna till andra elever. Det är därför betydelsefullt att eleverna deltar 
både mentalt och praktiskt i klassrummet (Eriksson, 2015). Möjligheter till deltagande 
och kunnande för elever ställer krav på andra faktorer i det specifika 
undervisningssammanhanget. Det är viktigt att placering i klassrummet lockar till god 
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koncentration och arbetsro samt att förutsättningar finns för samarbete mellan elever. 
Förslag är att från allra första början av elevernas skolgång markera att byte av platser 
inte är en stor händelse, utan att det är naturligt att sitta bredvid vilken person som helst. 
Ett sådant agerande från pedagogen tror jag inverkar både på elevernas förmåga att 
utveckla tolerans och samarbeta med olika personer, men framförallt underlättar det ett 
öppet samtalsklimat som främjar långsiktigt lärande i klassrummet. 
 
Förmågan till tålamod inverkade på hur stor ansträngning eleverna gav åt att försöka lösa 
uppgifterna på rätt sätt. Specifikt handlar det om elevernas förmåga att börja försöka 
tänka. En del orkar inte ens försöka, utan ger upp alltför lättvindigt. Det kan också handla 
om förmågan att förklara hur han/hon har tänkt, vilket en del elever gör enklast möjligast. 
Det är självklart några elever som inte kan, men många måste uppmärksammas på att det 
tar tid att lära sig, vilket innebär att eleven måste anstränga sig för att få rätt svar och till 
slut utveckla en förståelse för ämnet. Jag tror att bristen på tålamod sammanhänger med 
dagens uppkopplade samhälle. Individer och ungdomar får i många fall direkt 
återkoppling på aktiviteter som de utför.  Ett uppenbart exempel är dataspelens snabba 
och direkta belöningar. Jag anser att undervisningen kan bli bättre på att fånga upp 
elevernas brist på tålamod genom att gemensamt diskutera och använda digitala verktyg 
på ett strukturerat och ändamålsenligt sätt. 
 
7.1.5 Möjliga orsaker till studiens resultatutfall 
Nämnda situationer som skapades under lektionerna i undersökningen är sannolikt en 
faktor till att eleverna förbättrade antalet korrekta svar mellan förtest och eftertest på 
uppgifterna innehållande öppna utsagor med subtraktion generellt. Det framkom också 
en förbättring av fråga 11 som behandlade elevens begreppsförmåga mellan för- och 
eftertest, men där var skillnaden inte lika markant. En möjlig orsak till det kan vara att 
det krävs längre tid för elever att lära sig bemästra betydelsen av olika begrepp, vilket 
sannolikt är ännu svårare för elever som inte ursprungligen kommer från Sverige. 
Specifikt är det intressant att diskutera uppgift 6c som eleverna hade flest fel på (se bilaga 
B). Grupp 1 förbättrade sitt resultat från att 1 elev hade rätt på förtestet till att 5 elever 
svarade korrekt på samma fråga vid eftertestet. Grupp 2 visade en förbättring från 4 rätt 
vid förtestet till att 13 elever svarade korrekt på eftertestet. Skillnaderna mellan 
gruppernas antal rätt från förtest till eftertest beror sannolikt på att diskussionen i grupp 
2 visade fler variationer och sammanhang där negativa tal representerades, exemplifierat 
av bl.a. temperaturmätare. Antalet rätt på eftertestet ökade betydligt mer i grupp 2 än i 
grupp 1, vilket kan återkopplas till att studiens metod införlivar att det uppstår en 
förbättringspotential av lektionsinnehållet mellan lektion 1 och lektion 2. Tid och 
möjlighet fanns för att reflektera och förbättra innehållet i andra lektionen efter att jag 
genomfört liknande lektion med grupp 1. Situationen belyser hur viktigt det är att 
pedagogen reflekterar över vilket innehåll som är mest relevant att belysa för att eleverna 
ska förstå det centrala lektionsinnehållet (Kullberg, 2017 m.fl.). Resultatutfallet 
påverkades sannolikt också av hur den muntliga kommunikationen mellan pedagogen och 
eleverna, och eleverna sinsemellan. Dessutom visade lektionerna att eleverna vanligtvis 
tillvaratar kunskap på ett bättre sätt om pedagogen relaterar till situationer som eleverna 
kan känna igen sig i (Björklund, 2016), vilket exemplifieras av associationen till 
temperaturmätare under andra lektionen med grupp 2. En intressant diskussion att lyfta i 
sammanhanget är att pedagoger borde diskutera vilka praktiska exempel i undervisningen 
som har potential att utveckla en förståelse av det centrala undervisningsinnehållet hos 
eleverna. 
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7.2 Reflektion kopplat till framtidens skola 
För att pedagogen ska bli tydlig och effektivisera undervisningen är det oerhört 
betydelsefullt att vara närvarande och kontinuerligt fundera över frågeställningar; vad är 
möjligt att lära sig och vad är inte möjligt att lära sig? På vilket sätt presenteras 
lektionsinnehållet på bästa sätt för att hjälpa samtliga elever till att uppnå relevant 
kunskap (Kullberg m.fl., 2017)? Frågeställningarna anser jag var till stor hjälp vid 
planeringen, genomförandet och reflekterandet av studiens tester och lektioner. Frågorna 
synliggjorde tankar som relaterar till att belysa och urskilja det mest väsentliga i 
lektionsinnehållet och samtidigt eliminera onödiga moment i undervisningsprocessen, 
vilket nämns som en viktig ingrediens för att kunna identifiera kritiska aspekter 
(Björklund, 2016).  
 
I praktiken har skolans undervisning potential och möjligheter att effektiviseras och bli 
mer ändamålsenlig. Personalen kan genom att implementera ett strukturerat arbetssätt 
skapa goda förutsättningar för att identifiera och reflektera över kritiska aspekter i 
undervisningen. Förslagsvis kan ett systematiskt kvalitetsarbete införas på mikronivå, 
dvs. i klassrummet som innebär att en regelbunden punkt behandlas på veckovisa 
arbetslagsmöten (Håkansson, 2013). Ämnet behandlar utvalda synvinklar beträffande 
elevernas kritiska aspekter som uppkommit i klassrummet. 
 
 
7.3 Metoddiskussion 
Valet att genomföra undersökningsprocessen med metodverktyget Learning Study 
grundas i intresset av att urskilja elevers olika uppfattningar av samma lärandeinnehåll.  
Studien använder variationsteorins centrala begrepp för att avspegla arbetets syfte och 
frågeställningar gällande att identifiera kritiska aspekter i undersökningsgrupperna i 
förhållande till att utveckla en god taluppfattning. Variationsteorin liksom processen i en 
Learning Study kan ses som begreppsmässiga verktyg för att förstå, tolka och arrangera 
lärande (Björklund, 2016). Det är tolkandet och förståelsen av elevernas skilda 
uppfattningar som har varit i centrum för att urskilja kritiska aspekter. Kritiska aspekter 
är viktiga att identifiera och analysera för att utveckla en medveten och reflekterande 
undervisning inom ämnet taluppfattning. 
 
Metodens konstruktion medförde att elevernas resultat kunde följas på ett strukturerat och 
eftertänksamt sätt vilket möjliggjorde en process där jag tilläts reflektera över 
lektionernas design och genomförande. Processen kan följas i övergången mellan lektion 
ett och två. Den första lektionen ska ligga till grund för att förbättra och förfina lektion 
två. Upplägget uppmuntrar till att identifiera tankemisstag och synliggöra hur elever 
tänker för att anpassa och förbättra undervisningen. Få metoder tillåter mig som blivande 
lärare att få tillgång till denna erfarenhet och är en stor del i val av metod. 
 
Metoden medför att inblandade pedagoger sannolikt diskuterar och reflekterar angående 
skillnaden mellan förtestet och eftertestets resultat. Vad beror skillnaderna på? Hur ska vi 
göra för att eleverna ska förstå det centrala lärandeinnehållet? Vilka praktiska goda 
exempel kan synliggöras i den dagliga undervisningen för att förebygga elevernas 
förståelse och kunskapsutveckling inom angivet ämnesområde? Verktyget kan också få 
effekten att individuell bedömning och självbedömning av elevernas lärande kan 
uppmärksammas mer kontinuerligt. Eleverna utför samma test två gånger, vilket har till 
följd att individuella skillnader och utveckling blir lättare att följa upp samt att eleven 
själv kan få en ökad förståelse för vad och varför han/hon inte begriper vissa uppgifter. 
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7.3.1 Metodens begränsningar 
Studiens använda metod Learning Study har en mängd begränsningar. Eftersom metoden 
brukar innefatta tre referensgrupper av elever och inte två som i denna studie kan det 
självklart påverka resultatet. Med tre referensgrupper och blandade klasser som skulle 
kunna nivågrupperats efter att samtliga elever genomfört förtestet hade förmodligen 
lektionerna och således slutresultatet förbättrats. Det finns dock en parameter som inte är 
helt enig om att resultatet förändras i blandade nivågrupperade indelningar av elever. 
Placeringar i tillfälliga grupper genomförs, vilket för vissa elever kan upplevas som en 
kritisk aspekt. Koncentrationen, arbetsron och motivationen kan minska och påverka 
resultatet negativt. 
 
Andra aspekter som kan påverka elevernas resultat på för- och eftertest är att samma test 
genomförs två gånger. Det finns troligtvis de elever som memorerar uppgifternas 
konstruktion och svar utantill. Det kan leda till att eleverna svarar rätt på eftertestet, men 
att de inte förstår varför de svarar som de gör. Det finns ytterligare en risk och som jag 
upplevde under mina lektioner som innebär att eleverna lyssnar på ”fel” saker när 
lektionen efter förtestet genomförs, vilket gör att de tror att de förstått det väsentliga för 
att kunna lösa uppgiften. Konstaterandet ställer krav på pedagogens förmåga att förklara 
och beskriva på ett tydligt och ändamålsenligt sätt (Björklund, 2016). Samtidigt relaterar 
det till påståendet att det är viktigt att ge elever insikter om att de behöver lära sig räkna 
med eftertanke för att skapa förutsättningar för positiv utveckling i ämnet matematik 
(Andrews & Sayers, 2015). 
 
Urvalet av skola och elever har också en inverkan på resultatet. Hade undersökningen 
haft tillgång till flera skolor och genomfört liknande Learning Study på samtliga 
involverade lärosäten, hade en jämförelse av resultaten på respektive skola kunna utförts. 
Det hade sannolikt påverkat studiens reliabilitet och validitet positivt. Det hade också 
varit givande att särskilja kritiska aspekter gällande pojkar och flickor vid en större 
urvalspopulation, vilket hade gett forskaren andra möjligheter till att besvara 
frågeställningar om pojkar respektive flickors lärande. 
 
Det finns begränsningar i vilka kritiska aspekter som studien identifierat. Det är sannolikt 
att om någon annan person genomfört studien hade troligen andra kritiska aspekter 
synliggjorts. Det hänvisar till hur viktigt det är att förstå att kritiska aspekter är dynamiska 
och föränderliga, beroende på elevernas förkunskaper och erfarenheter i samverkan med 
yttre förutsättningar i klassrummet (Björklund, 2016).  
 
Tiden är en annan parameter som orsakar att det inte går att dra för stora slutsatser av 
resultatet och de framkomna kritiska aspekterna. Tidsspannet i undersökningen är relativt 
kort vilket påverkar forskaren/tillika pedagogens möjligheter till djupgående reflektion 
över vilka kritiska aspekter som är mest väsentliga för att eleverna ska kunna utveckla en 
god taluppfattning.  
 
Slutligen kunde undersökningen planerats och strukturerats annorlunda och använt en 
annan metod som orsakat att utfallet av resultatet och påföljande diskussioner hanterats 
på ett annat sätt. Exempelvis hade diskursanalys kunnat nyttjas, som kategoriserar och 
analyserar taluppfattning utifrån ett antal samlade och förutbestämda infallsvinklar. 
Sannolikt hade det inneburit andra kategoriseringar av elevernas skilda uppfattningar av 
samma lektionsinnehåll. Det hade medfört att undersökningen påträffat andra perspektiv 
angående hur en god taluppfattning gynnas och utvecklas. 
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7.4 Empirisk nytta och fortsatt forskning 
Den empiriska nyttan av studien kan klargöras genom en kort sammanfattning: 
Målet är att diskussionsdelen i arbetet ska sammanbinda alla studiens delar och att en röd 
tråd skapas för att läsaren ska få en intern koherens; en sammanhängande bild över 
delarna relaterat till helheten, likväl som att urskilja helheten i förhållande till delarna 
(Allwood & Erikson, 2010). Inledningens fastställande att en god taluppfattning är 
väsentlig för att hantera komplexa matematikuppgifter, men också för att hantera en 
mängd situationer i livet, relaterar till förmågan att flexibelt hantera tal under olika 
förhållanden. Likväl konstaterandet att elever har skilda uppfattningar av samma 
lektionsinnehåll beroende på vilka kunskaper och erfarenheter de besitter. Teoretiska 
utgångspunkten förklarar och beskriver variatonsteorin och vad den kan tillföra i det 
praktiska arbetet i skolverksamheten. Användningen av metoden Learning Study 
underlättar det viktiga arbetet att identifiera kritiska aspekter i undervisningen och som 
enligt en förutbestämd struktur undersöker hur en god taluppfattning kan utvecklas och 
gynnas. Det yttersta målet som skolverksamheten kan realisera är att utveckla ett 
teoretiskt och praktiskt förbättringsarbete som är framåtsyftande, och som hjälper elever 
att utveckla en god taluppfattning.  
Konkreta exempel relaterade till studien och förslag på nästkommande lektioner är att 
eleverna får arbeta mer praktiskt med exempelvis cuisinarestavar för att förstärka 
elevernas kunskap om tal och deras skilda representationer, samt relationen antal - mängd. 
Begreppsförståelsen och talens förhållande till varandra kan praktiseras genom att 
eleverna själva gör en begreppsbok, använder små whiteboardtavlor i par för att visa olika 
tal och räknesätt där svaret exempelvis blir 10. Ytterligare förslag på relevant 
lektionsinnehåll kan vara att visualisera en tallinje (i form av en verklig bogserlina) som 
kan användas för att eleverna ska kunna identifiera skilda talföljder och utveckla en 
förståelse av att talföljder uppvisar olika generella mönster. I förlängningen kan ett 
strukturerat arbete med kritiska aspekter användas i skolornas verksamhetsutveckling. Att 
identifiera kritiska aspekter kan ytterst leda till att goda praktiska undervisningsexempel 
synliggörs. Det kan också involveras i arbetslagens veckovisa möten för att systematiskt 
följa upp svårigheter i elevernas lärande, vilket på sikt skapar kvalité i undervisningen. 
 
Fortsatt forskning av kritiska aspekter och vilka variationer i undervisningen som gynnar 
elevers lärande är viktiga att belysa. Framförallt försöka synliggöra vilka variationer av 
samma lärandeinnehåll som leder till ökat lärande eller blir ett hinder för elevens fortsatta 
lärande (Dreher & Kuntze, 2015). En intressant fortsatt studie som jag skulle vilja utföra 
är att bilda en fokusgrupp på skolor som arbetar med utvald personal och externa experter 
för att fokusera på en specifik fråga eller ett ämne i taget (Denscombe, 2016). En uppstart 
av en fokusgrupp som behandlar kritiska aspekter och dess påverkan på elevernas 
utveckling av en god taluppfattning hade varit en intressant utmaning. 
 
Sammantaget anser jag likväl som variationsteorins fusionsbegrepp uttrycker att det är 
betydelsefullt att vara medveten om att det är flera aspekter som samverkar i en 
inlärningssituation. Det innehåll som är kritiskt och svårt att lära sig kan skifta beroende 
på förutsättningar. För att barnen ska få möjlighet till att utveckla en god taluppfattning 
är det som Björklund (2016) uttrycker viktigt att uppmärksamma och ställa kritiska 
aspekter mot varandra. En avslutande tanke är att pedagogerna inte får glömma att 
kontinuerligt reflektera och skildra barnens matematiska tänkande ur en holistisk 
synvinkel och inte enbart som separata delar. 
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Bilagor 
Bilaga A  
Missivbrev 
 
Missivbrev   Växjö 2018-04-04 
 
 
Hej! 
Mitt namn är Jessica Sjövall och jag studerar sista terminen på Grundlärarprogrammet 
med inriktning F-3 på Linnéuniversitetet i Växjö. Jag ska genomföra mitt självständiga 
arbete på avancerad nivå som handlar om ämnet taluppfattning. 
 
Syftet med arbetet är att identifiera kritiska aspekter i matematikundervisningen i årskurs 
2, specifikt inom området taluppfattning. 
 
Studien innebär att gruppen delas i tre gruppkonstellationer. Varje grupp kommer först få 
genomföra ett förtest som innehåller ett urval av blandade uppgifter från Skolverkets 
obligatoriska bedömningsstöd i området taluppfattning samt ett antal egenkonstruerade 
uppgifter. Därefter kommer jag att designa en undervisningssituation som kommer att 
handla om taluppfattning och relatera till de kunskaper som krävs för att klara av testet. 
Ungefär en vecka efter att undervisningen genomförts kommer eleverna att få göra om 
samma test igen. Sekvensen med förtest, undervisningssituation och eftertest kommer att 
genomföras tre gånger i tre skilda gruppkonstellationer, dock kommer alla elever att vara 
från samma klass. 
 
Studien kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska  
principer, vilka innehåller fyra huvudkrav; informationskrav, samtyckeskrav, 
konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav. Det innebär att deltagandet är frivilligt och kan 
närsomhelst avbrytas. Deltagandet kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet 
kommer enbart att användas i forskningsändamål. (för mer info angående 
forskningsetiska principer se länk; 
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact
=8&ved=0ahUKEwi4t4rrkaDaAhWC2CwKHfWQBdoQFggwMAA&url=http%3A%2
F%2Fwww.codex.vr.se%2Ftexts%2FHSFR.pdf&usg=AOvVaw2GyUHH5gxHaqEy9ne
BgobP) 
 
Vid frågor tveka inte att kontakta mig! 
 
/Vänliga hälsningar  
Jessica Sjövall 
076 – 878 32 11 
js223pw@student.lnu.se 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
 

II 

Bilaga B 

 
1. Ringa in de bilder och tal som inte visar talet 10. 
a)  Räkna antalet händer. 

 
b) 

 

 
 
c) Tio  d) TIO 
 
e) 10 – 5   f) 10/2  
 
g) 6 + 4  h) 5 · 2  
 
i) IIII + IIII  
 
2. Visa olika tal där svaret blir 10. Du får använda vilka 
räknesätt du vill. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

III 

3. Vilket tal ska stå i ringen? 

 
    
4. 
Dela upp talet. 

 
 
 
 
 



  
 

IV 

 
5. 
Skriv talet som saknas. 
 
a) 8 = 6 + _____  b) 3 + ____ = 10 
 

 

c) 9 = ____+ 3  d) ____+ 5 = 9 
 
6. 
Skriv talet som saknas. 
 
a) 5 = 10 − ____  b) 8 − ____ = 2 
 
 
 
c) 4 = ____ − 6  d) ____− 6 = 3 
 
 
 
7.  
Hur många svarta får sammanlagt plats i den blå? 
 
 
 
 
 
 
 
Svar: __________ 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

V 

 
8.  
Storleksordna talen. 
Börja med det minsta talet. 
 
Exempel! 
 

 
 

 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

VI 

 
9.  
Fortsätt talföljden.    
  

 
 
 
 
 
10. 
Ringa in det tal som är en addition. 
 
a) 4 + 5 = 9 b) 10 – 5 = 5 
 
 
 

c) 4 · 2 = 8 d) 
𝟏𝟎

𝟐
= 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

VII 

 
11.  
a) Vad blir differensen mellan talet 8 och talet 2? 
 
Svar: __________ 
 
 
 
b) Visa hur du kom fram till svaret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

VIII 

 
12.  
a)    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
b) Förklara med ord hur du tänkte? 
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Bilaga C 
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