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Sammanfattning 

Matematikkunskaperna i svensk skola har enligt TIMSS och PISA dalat under många år.  

Skolverket har därför genomfört nationella insatser i form av kompetensutveckling för lärare 

samt infört ett obligatoriskt bedömningsstöd i taluppfattning för årskurs 1. Forskningen lyfter 

fram att undervisningens kvalité relaterar till lärarens kompetens samt att sambandet mellan 

lärarens kompetens och elevens lärande är mycket tydligt. För att elever ska kunna tillägna 

sig kunskaper i taluppfattning behöver undervisningen vara genomtänkt, innehålla 

diskussioner och bestå av meningsfulla uppgifter. Genom halvstrukturerade intervjuer 

undersökte, analyserade och tolkade vi några pedagogers beskrivningar av undervisningens 

betydelse för att skapa goda förutsättningar för elever i matematiksvårigheter att lyckas med 

den grundläggande taluppfattningen. Tolkningen av resultatet utgick från de 

specialpedagogiska perspektiven, det kategoriska och det relationella. Resultatet i vår studie 

visade att samtliga pedagoger var överens om att undervisningen har betydelse men nämnde 

även att elevens förutsättningar och behov har betydelse. Både det kategoriska och det 

relationella perspektivet blev synligt hos studiens pedagoger men det relationella perspektivet 

var det som dominerade. Resultatet gav exempel på god undervisning i taluppfattning för 

elever i matematiksvårigheter. Vår slutsats var att en god undervisning i taluppfattning inte 

enbart beror på pedagogens kompetens och undervisning utan även var starkt relaterad till 

elevens behov och egna förutsättningar. 

 

 

Nyckelord: framgångsrik matematikundervisning, kategoriskt perspektiv, 

  matematiksvårigheter, relationellt perspektiv, taluppfattning 
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1. Inledning 

Den här intervjustudien handlar om god matematikundervisning med avgränsningen 

taluppfattning. Mer precist handlar studien om några pedagogers1 uppfattningar om 

betydelsen av en god undervisning gällande taluppfattning för elever i matematiksvårigheter. 

I vår studie har vi avgränsat begreppet matematiksvårigheter till att bara gälla 

undervisningsaspekten, d.v.s. hur undervisningen kan anpassas utifrån elevens förutsättningar 

och behov. De specialpedagogiska perspektiven, det kategoriska och det relationella 

genomsyrar studien. Skillnaden perspektiven emellan ligger i pedagogernas förklaringar i 

huruvida matematiksvårigheter beror på eleven själv eller pedagogens kompetens och 

undervisning. 

 

I läroplanen för grundskolan, Lgr11 (Skolverket, 2011a) står det att skolan ska ansvara för att 

eleverna inhämtar och utvecklar nödvändiga kunskaper för att kunna vara en del i samhället 

och även ge en grund för fortsatt utbildning. Vidare står att ”skolan har ett särskilt ansvar för 

de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.” (s. 8). I 

kursplanen för matematik står det vidare att ”kunskaper i matematik ger människor 

förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar 

möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser” (Skolverket, 2011a, s. 56). 

Matematikkunskaper anses således vara viktiga för att kunna utvecklas till en demokratisk 

medborgare. Enligt internationella rapporter, PISA och TIMSS (Skolverket, 2012; 

Skolverket, 2013) har matematikkunskaperna i svensk skola dalat under många år och 

Skolverket har därför bland annat gjort nationella insatser i form av kompetensutveckling för 

lärare, t.ex. Matematiklyftet. Glädjande nog visade den senaste PISA- och TIMSS-mätningen 

2015 en vändning där våra resultat pekar i positiv riktning (Skolverket, 2016b; Skolverket, 

2016c). En annan insats som Skolverket genomförde 2016 var införandet av det obligatoriska 

bedömningsstödet i taluppfattning för årskurs 1 som har till syfte att tidigt upptäcka brister i 

elevens grundläggande taluppfattning. 

 

Forskningen är entydig och visar att taluppfattning är grunden för att utveckla 

matematikkunskaper och har därmed en stor betydelse för elevens fortsatta lärande i 

matematik (Andrews & Sayers, 2015; Dowker, 2005; Jordan, Kaplan, Locuniak & Ramineni, 

2007; Löwing, 2008). Flera forskare (bl.a. Boaler, 2011; Hattie, Fisher & Frey, 2017) lyfter 

                                                
1 Med pedagoger avses lärare, speciallärare och specialpedagoger 
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även fram att god undervisning samt läraren är två avgörande faktorer för elevens 

matematikutveckling. För att främja utveckling och samtidigt minimera hinder lyfter 

forskningen fram några framgångsrika faktorer, t.ex. lärarens kompetens, kommunikation och 

variation i undervisningen (Hansson, 2011; Hattie m fl., 2017; Lundberg & Sterner, 2006; 

Ryve, Hemmi & Kornhall, 2016; Sjöberg, 2006). Lärare är skyldiga att erbjuda eleverna 

strukturerad undervisning (Skolverket, 2011a) och lärarens fokus bör vara på anpassningen 

av undervisningen istället för att rikta in sig på elevernas svagheter (Partanen, 2016). Detta 

ställer höga krav på lärarna och det finns ett tydligt samband mellan elevernas lärande och 

lärarens kompetens (Lunde, 2011; Wernberg, 2009). Läraren måste bl.a. ha stor didaktisk 

kännedom och inte låta läromedlet styra undervisningen (Löwing, 2006; Wernberg, 2009). 

Forskningen (Bergqvist, Bergqvist, Boesen, Helenius, Lithner, Palm & Palmberg, 2009; 

Boaler, 2011; Liljekvist, 2014; Wernberg, 2009) har visat att undervisning i matematik, både 

nationellt och internationellt, främst består av eget tyst räknande i matematikboken utan 

möjligheter till samtal och kommunikation, vilket hindrar elevens matematikutveckling. 

Internationellt har man länge pratat om god eller effektiv undervisning och dess faktorer 

(Boaler, 2011; Hattie m fl., 2017). Nationellt däremot har vi haft mer fokus på våra mindre 

bra resultat (Skolverket, 2012; Skolverket, 2013).  

 

Syftet med den här studien är att undersöka hur några pedagoger i årskurs 1-6 beskriver 

undervisningens betydelse för att skapa goda förutsättningar för elever i 

matematiksvårigheter att lyckas med den grundläggande taluppfattningen. Utifrån 

pedagogernas uppfattningar analyserar och tolkar vi beskrivningarna för att kunna urskilja 

vilket specialpedagogiskt perspektiv som är dominerande i studien och därmed om 

pedagogernas förklaringar till svårigheter hamnar på eleven eller på undervisningen. Vi har 

även valt att undersöka hur pedagogerna definierar begreppet taluppfattning eftersom det 

krävs en förståelse för dess innebörd för att kunna undervisa effektivt (Griffin, 2004). Vi 

hoppas att vi genom denna studie kan bidra med exempel på god undervisning som kan vara 

till hjälp för pedagoger i sitt arbete med den viktiga taluppfattningen för elever i 

matematiksvårigheter. 

 

2. Bakgrund  

För att läsaren ska bli insatt i området för vår studie redovisas nu vad styrdokumenten för 

grundskolan säger om god taluppfattning samt undervisning för elever i 



5 

matematiksvårigheter. Vidare redovisar vi forskningens definition av taluppfattning samt dess 

betydelse för fortsatt matematiklärande. Därefter får läsaren en översikt av nationell och 

internationell forskning kring god matematikundervisning med fokus på taluppfattning. Vi 

beskriver sedan de teoretiska utgångspunkter vi utgår ifrån i vår analys och tolkning av 

resultatet. Avslutningsvis presenteras studiens syfte och våra två frågeställningar. 

 

2.1 Styrdokument 

I kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skolverket, 2011b) beskrivs matematik 

som ett kommunikativt ämne. En förutsättning för utveckling av kunskaper i matematik är att 

eleven behöver ha en god grundläggande taluppfattning. Det innebär att ha förståelse för 

talens betydelse, hur de relaterar till varandra och deras storlek. I bedömningsstödet 

”Bedömning för lärande i matematik för årskurs 1-9” (Skolverket, 2014) konkretiseras det 

centrala innehållet i taluppfattning och tals användning i matematik (se bilaga 3). En god 

taluppfattning fördjupas genom att eleven successivt får hantera tal och beräkningar inom ett 

utökat talområde. Progressionen bygger på den grundläggande tanken att undervisningen i de 

lägre åldrarna har ett prövande förhållningssätt vilket leder till kunskap om tillämpning och 

utvecklingsbarhet. Undervisningen bör utgå från elevnära och konkret innehåll, vilket senare 

utökas till obekanta situationer (Skolverket, 2011b). Skolverket har även tagit fram ett 

bedömningsstöd i taluppfattning för årskurs 1-3 som sedan 2016 är obligatoriskt att använda i 

årskurs 1 (Skolverket, 2016a). Den 3 juli 2018 kommer Skolverket även att publicera ett stöd 

för förskoleklassen som handlar om att kartlägga elevens kunskaper i matematiskt tänkande. 

Det kan bli obligatoriskt att använda från 1 juli 2019 under förutsättning att det beslutas av 

riksdag och regering. Kartläggningsmaterialet och bedömningsstödet hjälper lärare att i ett 

tidigt skede urskilja behov och brister i den grundläggande taluppfattningen (Skolverket, 

2016a). Det finns olika vägar att ta för att nå fram till målet och för de elever som har 

svårigheter att nå målen har skolan ett särskilt ansvar. Genom strukturerad undervisning 

under lärarens ledning ska eleverna ges möjlighet att vilja lära och utvecklas efter sina 

förutsättningar. I läroplanen för grundskolan står att skolans uppdrag är att främja lärande och 

att undervisningen ska anpassas efter elevernas behov, förutsättningar och erfarenheter. Det 

innebär att undervisningen inte kan utformas lika för alla elever, utan hänsyn måste tas till 

elevers olikheter (Skolverket, 2011a). 
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2.2 Forskningsfältet2 

 

2.2.1 God taluppfattning och dess betydelse 

Forskningen är överens om att en av förutsättningarna för att lära sig, förstå och utveckla 

matematik är att elever har en god taluppfattning. Den förutsätter yngre elevers senare 

prestation i matematik (Andrews & Sayers, 2015; Dowker, 2005; Jordan m fl., 2007; Lunde, 

2011; Löwing, 2008). Indikationer för senare matematiska svårigheter inom taluppfattning 

kan vara att yngre elever har svårt med den enkla aritmetiska kompetensen, att känna igen 

siffror, att kunna räkna, att se samband mellan siffra och antal samt att identifiera ett saknat 

tal i en talsekvens (Andrews & Sayers, 2015; Gersten & Chard, 1999; Gersten, Jordan & 

Flojo, 2005). Andra faktorer som är avgörande för en god taluppfattning är medvetenheten 

om talens storlek där räkning inte är en memorerad mekanisk rutin utan en känsla för talens 

storlek kopplad till talnamnen. Även förståelsen av tallinjen samt förståelsen för uppdelning 

av tal är avgörande. Utan taluppfattning finns det risk att elever bara har förmågan att räkna, 

men inte att förstå menar Andrews och Sayers (2015). 

 

Andrews och Sayers (2015) menar alltså att taluppfattning är förmågan att flexibelt hantera 

tal men forskningen har visat att begreppet taluppfattning är dåligt definierat. Taluppfattning 

är lätt att känna igen men det blir svårare när vi ska definiera vad det är och vad det består av 

(Gersten & Chard, 1999; Griffin, 2004). För att pedagoger effektivt ska kunna undervisa om 

taluppfattning krävs att de har en förståelse för dess innebörd (Griffin, 2004). Andrews och 

Sayers (2015) har skapat en definition av grundläggande taluppfattning indelad i åtta 

kategorier, benämnd som FONS (foundational number sense): 

 

1. Känna igen siffror 

Att känna igen siffersymboler och att identifiera en specifik sådan i en samling 

siffersymboler. Att namnge en siffra när den symbolen visas. 

2. Systematisk räkning 

Systematisk räkning innefattande ordinalitet (talens ordning) och kardinalitet 

(storleken av en mängd). Att räkna till tjugo uppåt, att räkna till tjugo nedåt samt 

antingen uppåt eller nedåt från en given startpunkt med vetskapen om att varje tal har 

en fast position i talsekvensen. 

                                                
2 Delar av materialet har använts i våra kurser SQA103, SQA080, SQA075 och SQA115 
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3. Medvetenhet om förhållanden mellan siffra och antal 

Medvetenhet om förhållandet mellan siffra och antal. Att förstå ett-till-ett-principen 

mellan siffran och mängden den representerar och även att det sista talnamnet 

representerar det totala antalet. 

4. Jämföra antal 

Medvetenhet om mängd och att jämföra mängd. Att använda begrepp som större än 

och mindre än. Att ha en känsla för numerisk storhet till talnamnen. 

5. Förståelse för olika representationer av antal 

Förståelse för att siffror kan representeras på olika sätt. Ju bättre samband mellan de 

olika representationerna desto troligare är det att bli aritmetisk kompetent. 

6. Uppskattning 

Förmåga att uppskatta antal eller föremål. Uppskattning innebär att flytta sig mellan 

olika representationer t.ex. placera tal på en tom tallinje. 

7. Enkel aritmetisk kompetens 

Förmåga att utföra enkla aritmetiska operationer vilket är en förutsättning för 

aritmetiskt och matematiskt flyt. 

8. Medvetenhet om talmönster 

Medvetenhet om talmönster och speciellt att identifiera ett saknat tal. 

 

För att barn ska kunna bygga upp en taluppfattning och lära sig matematik är de fem 

vedertagna räkneprinciperna nödvändiga (Ahlberg, 2013; Löwing, 2008; Skolverket, 2016a): 

 

1. Abstraktionsprincipen innebär att föremål i en väl avgränsad mängd kan bestämmas 

till antalet.  

2. Ett-till-ett-principen innebär att man kan avgöra om två mängder innehåller lika eller 

olika antal föremål genom att ordna dem i par. 

3. Principen om godtycklig ordning innebär att man oavsett i vilken ordning föremålen 

räknas så får man alltid samma antal. 

4. Principen om talens stabila ordning innebär att man kan talens namn och dess 

ordningsföljd. 

5. Antalsprincipen innebär att det sist uppräknade räkneordet anger antalet föremål i 

mängden. 
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Om ett barn inte har utvecklat dessa fem principer vid skolstart har de mycket små 

möjligheter att förstå matematikundervisningen. Det handlar inte om att barnet inte är moget 

att lära sig matematik utan dessa svårigheter går att korrigera redan innan skolstart. Grunden 

för matematiklärandet startar redan i hemmet och i förskolan, därför är det viktigt att detta 

tidigt uppmärksammas för att skapa förutsättningar för elevens framtida matematiklärande 

(Löwing, 2008). Det kan ge livslånga konsekvenser ifall barnet saknar kompetens i att 

uppfatta mängd vid skolstart. Det är viktigt att vara medveten om faktorerna som underlättar 

detta tidiga lärande. De är avgörande för att insatserna ska leda till räknefärdighet. Dessa 

faktorer kan vara en inre känsla för mängd, att siffrorna blir meningsfulla symboler om de 

kopplas ihop med en mängd samt att förstå relationer mellan tal. Om barnet tidigt kommer 

efter i sin matematikutveckling är det vanligt med svårigheter att komma ifatt under hela 

skolgången (Geary, 2013). 

 

2.2.2 God undervisning i taluppfattning 

Pedagogernas fokus är idag för mycket inriktat på elevernas kompetens än på den 

undervisning som eleverna erbjuds (Andrews & Sayers, 2015; Lunde, 2011). Forskningen 

(Boaler, 2011; Hattie m fl., 2017) lyfter fram att läraren och dennes undervisning spelar stor 

roll för elevens matematiklärande. Ryve m fl. (2016) uttrycker det så här: 

 

Läraren är viktig för elevernas lärande, inte minst inom matematiken. Människans 

matematiska kunskaper har utvecklats under tusentals år och det är helt orimligt att 

elever ska utveckla dessa kunskaper utan undervisning. (s. 43) 

 

Ryve m fl. (2016) menar att undervisning är komplex och att ingen färdig mall för god 

matematikundervisning kan presenteras trots forskning och beprövad erfarenhet. Resultaten 

av forskning visar att svenska skolan behöver komma till en förändring, vi behöver på många 

håll förändra matematikundervisningen och fokusera mer på samband och problem menar 

Ryve m fl. (2016). Faulkner (2009) beskriver att lärare förstår matematiken på det sätt som de 

själva blev undervisade, d.v.s. genom en presentation av procedurer att memorera. Detta ses 

som en kultur och lärarna idag behöver bryta traditionen i hur de själva undervisades för att 

skapa en god matematikundervisning. Högaktuellt i Sverige just nu är hur den goda 

undervisningen ska se ut (Håkansson & Sundberg, 2012). Nedan presenteras några av de 

mest framgångsrika faktorer som forskningen lyfter fram för en god matematikundervisning 

både generellt och specifikt för taluppfattning.   
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Utgå från eleven 

Stor del av forskningen tyder på att sambandet mellan lärarens kompetens och elevens 

lärande är mycket starkt och tydligt (Håkansson & Sundberg, 2012; Lunde, 2011; Ryve m fl., 

2016). Kvalitén av undervisningen lyfts fram som starkt relaterad till lärarens kompetens 

(Hattie m fl., 2017). En förutsättning för kvalité i undervisningen är lärarens egen 

ämneskunskap (Löwing, 2006). Dock krävs det mer än bara goda kunskaper i matematik och 

pedagogik, även speciella kunskaper för att kunna undervisa på ett adekvat sätt (Boyd & 

Bargerhuff, 2009; Löwing, 2006; Wernberg, 2009). Håkansson och Sundberg (2012) menar 

att lärarens pedagogik och didaktik tillsammans med undervisningens innehåll är 

förutsättningar för en god matematikundervisning. Vissa faktorer som återkommer över tid 

och som visat sig ge goda kvalitéer på undervisningen är att undervisningen beskrivs som 

välorganiserad, planerad och insiktsfull (Håkansson & Sundberg, 2012; Lundberg & Sterner, 

2006). För att eleverna ska kunna tillägna sig kunskaper i taluppfattning mer på djupet så 

behöver undervisningen vara noggrant genomtänkt och innehålla diskussioner samt 

argumentationer om olika lösningar (Anghileri, 2007; Liljeqvist, 2014). Det är även viktigt 

att undervisningen har meningsfulla uppgifter som ger produktiva samtal vilket ger eleverna 

en vidare utveckling i sitt språk, sitt tänkande och i sina resonemang (Hattie m fl., 2017). Det 

handlar om hur läraren genomför sin undervisning genom problemformuleringar, 

frågetekniker samt hur de relaterar till matematiska samband i undervisningen (Faulkner, 

2009). Anghileri (2007) skriver att forskning har visat på att några framgångsfaktorer i 

undervisningen om taluppfattning är att fokusera på uppdelning av tal, upptäcka hur tal 

relaterar till varandra genom olika samband och jämförelser, t.ex. dubbelt och hälften samt 

större än och mindre än. Vidare beskriver Anghileri (2007) att arbete med tomma tallinjen, 

mönster och att använda sig av olika sorters spel och pussel är framgångsrikt. 

 

En viktig kompetens hos pedagogen är att stärka elevens matematiska självbild och inte bara 

arbeta med den matematiska skickligheten. Det är mer viktigt vad eleven känner för sig själv 

än sin faktiska kapacitet (Korhonen, Linnanmäki, Svens Liavåg & Nyroos, 2013). Även 

betydelsen av goda sociala relationer både i och utanför klassrummet mellan lärare och elever 

är forskningen överens om. Forskning (t.ex. Håkansson & Sundberg, 2012) visar också att 

undervisningen måste verka socialt stödjande, ge eleven möjligheter att utveckla strategier för 

sitt lärande samt innehålla höga förväntningar på eleven. Höga förväntningar gäller även för 

lågpresterande elever för att de ska utvecklas inom matematiken (Peng & Nyroos, 2012). För 

att uppnå goda matematikresultat är det av stor vikt att varje lärare har förväntningar på att 
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det är möjligt för alla elever att lära och att man själv som lärare har möjlighet att påverka 

lärandet hos alla elever (Hattie m fl., 2017; Håkansson & Sundberg, 2012). Forskningen 

(Hattie & Timperley, 2007; Pettersson, 2011) har även visat att återkoppling eller feedback i 

undervisningen kan vara framgångsrik om den fokuserar på att ge konkreta förslag på 

förbättringar i relation till elevens mål och inte till eleven som person. Wiliam (2015) menar 

att det som har betydelse för feedbacken är elevens reaktion och feedbackens kvalité är 

avgörande för hur eleven reagerar. Vidare menar Wiliam (2015) att om du som lärare ska 

kunna veta när eleven kan drivas på i sitt arbete samt på vilket sätt feedbacken bör ges måste 

läraren lära känna eleven och bygga upp ett förtroende. 

 

En stor del av lärarens roll är att i undervisningen vara lyhörd och kunna planera sin 

undervisning utifrån elevernas behov och lärande (Hattie m fl., 2017). Detta kan ske genom 

att läraren kartlägger elevens kunskaper genom en systematisk kommunikation mellan lärare 

och elev, då läraren ger sig tid att lyssna till elevens tänkande och förklaringar i 

undervisningssituationen (Löwing, 2006). Felaktiga svar har ofta en egen logik och läraren 

kan då ta reda på var elevens brister ligger och på så sätt hjälpa eleven vidare i sitt lärande 

istället för att lotsa eleven genom problemet (Devlin, 2017; Hattie m fl., 2017; Löwing, 2006; 

Wernberg, 2009). Mycket har hänt gällande kartläggning och bedömning både nationellt och 

internationellt under det senaste decenniet (Håkansson & Sundberg, 2012). Bedömningen har 

under senare år förskjutits från att ha haft fokus på enskilda testresultat till att intressera sig 

för interaktionen som sker i klassrummet mellan lärandet och bedömningen samt 

anpassningen av undervisningen (Partanen, 2016; Pettersson, 2011). Flera forskare (bl.a. 

Björklund Boistrup, 2013; Håkansson & Sundberg, 2012; Wiliam, 2015) har haft fokus på 

begreppet formativ bedömning och beskriver den som mer processinriktad, en återkopplande 

och framåtsyftande bedömning som hjälper och stödjer eleven att komma vidare i sitt lärande. 

Formativ bedömning beskrivs som ”en brygga mellan undervisning och lärande” (Håkansson 

& Sundberg, 2012, s. 204). Bedömningen ska inte bara bedöma arbeten som elever utfört 

utan också bidra till att bedöma undervisningen relaterat till vad eleverna lärt sig (Håkansson 

& Sundberg, 2012).  

 

Arbetssätt i undervisningen 

Undervisning är nödvändigt eftersom talförståelsen inte kommer av sig själv och därför ska 

man inte vänta och tro att tiden löser svårigheterna (Anghileri, 2007; Lunde, 2011). 

Forskning (Engvall, 2013; Peng & Nyroos, 2012) visar på att länder som har goda resultat i 
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matematikundervisning har en stor variation i undervisningen. Det är dock svårt att peka ut 

speciella faktorer som är generella för att skapa en god undervisning i taluppfattning, varje 

undervisningstillfälle är unikt (Håkansson & Sundberg, 2012; Lundberg & Sterner, 2006). 

Det innebär en stor utmaning för lärare att erbjuda alternativ i undervisningen som uppfyller 

och ser till alla elevers behov (Hattie m fl., 2017).  

 

Internationellt anser forskningen (Peng & Nyroos, 2012) att det är viktigt med en meningsfull 

interaktion mellan lärare och elev istället för att eleven lämnas till att själv upptäcka och lära 

på egen hand. Dock menar flera forskare (Boaler, 2011; Liljeqvist, 2014; Wernberg, 2009) att 

eleverna arbetar mycket ensamt under tystnad i sin matematikbok under lektionerna. Enligt 

TIMSS 2007 använder lärare i Sverige ofta matematikboken som grund i sin undervisning 

(jmf. Johansson, 2011). Även den internationella forskningen (t.ex. Boaler, 2011) anser att 

lärare är styrda av matematikboken. Forskningen anser att lärare behöver vara mer aktiva och 

flexibla i sin undervisning. Det betyder att inte vara bunden och styrd av matematikboken 

utan att utgå från elevernas förutsättningar och behov (Johansson, 2011; Ryve m fl., 2016; 

Wernberg, 2009). En anledning till att lärare använder matematikboken i så stor utsträckning 

menar Löwing (2006) kan bero på lärarens didaktiska osäkerhet i matematikämnet. Både 

nationell och internationell forskning visar på att eleverna behöver få samspela, samarbeta 

och kommunicera med varandra och med lärare för att lärandet ska bli framgångsrikt (Boaler, 

2011; Håkansson & Sundberg, 2012). Boaler (2011) pekar på vikten av att eleverna får 

kommunicera och diskutera t.ex. matematiska metoder för att få en bättre förståelse. Vidare 

skriver Boaler (2011) att matematik lärs bäst genom att räkna och lösa problem gemensamt 

genom samtal. Anghileri (2007) och Devlin (2017) beskriver det på ett liknande sätt men med 

tillägget att det är speciellt viktigt för förståelsen i taluppfattning. Anghileri (2007) skriver 

vidare att detta under senare år har påverkat lärarens roll i undervisningen. Lärarens roll idag 

innebär ett samspel och lärande tillsammans med eleven till skillnad mot tidigare då lärarens 

undervisning ofta var en envägskommunikation som innebar en presentation av en 

standardmodell för t.ex. räkning. Lärarens ansvar i undervisningen ligger i att interagera med 

eleverna genom att lyssna till deras resonemang.  

 

Betoningen på en god undervisning inom taluppfattning bör ligga i elevernas eget 

undersökande och upptäckande genom att kunna förklara och lyssna till andras resonemang. 

Utmaningarna i undervisningen för läraren är att tänka på olika sätt och att hitta olika 

lösningsmetoder istället för en standardmetod (Löwing, 2006). Elever som inte får 
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undervisning i taluppfattning på ett varierat sätt och får lära sig resonera om olika metoder 

kan få svårigheter i lärandet. Elever i matematiksvårigheter håller oftast fast och försöker 

memorera en metod för beräkningar (Boaler, 2011). Att memorera metoder är ett svårt 

tillvägagångssätt eftersom eleverna inte förstår basfärdigheterna i matematik utan istället 

behöver hålla hela proceduren i minnet och inte kan se olika strategier för att lösa uppgiften 

(Boaler, 2011; Engvall, 2013; Wadlington, E., & Wadlington, P. L., 2008). Korhonen (2016) 

menar att om elever använder räkningsbaserade strategier istället för mer effektiva strategier 

som faktahämtning från långtidsminnet så uppstår svårigheter i matematiklärandet. Att 

utveckla matematiskt flyt och färdighet med grundläggande aritmetiska kombinationer samt 

effektiv användning av räknestrategier är viktigt i undervisningen. Elever som fortfarande 

använder sina fingrar för att räkna en talkombination, istället för att snabbt kunna hämta 

denna ur minnet, får svårigheter när lärarna förutsätter att de enkelt hämtar informationen ur 

minnet som underlag vid t.ex. problemlösning (Dowker, 2005; Gersten m fl., 2005). 

 

Devlin (2017) menar att en stor del av forskningen visar att taluppfattning utvecklas gradvis 

över tid. Anghileri (2006) menar att en viktig förutsättning för att skapa en god taluppfattning 

och matematikförståelse är att undervisningen handlar om en progression som utgår från 

praktisk erfarenhet. Den praktiska erfarenheten skapas genom att eleverna testar och 

undersöker med hjälp av laborativt material och sedan berättar och diskuterar utifrån de 

kunskaper och erfarenheter de tillägnat sig vid arbete med det laborativa materialet. Anghileri 

(2006) skriver att det kan ta tid att gå från det konkreta till det abstrakta, men att fokus i 

undervisningen om taluppfattning är att hitta mönster och bygga på samband som hjälper till 

att se relationer mellan tal. För att sedan komma vidare i sitt matematiklärande är det av stor 

vikt att kunna gå från det laborativa till det mentala tänkandet. Boaler (2011) menar att 

lärarna inte får missa matematiklekarna i de yngre åren eftersom det eleverna lär sig genom 

spel, lekar och mönster kan vara mer lärorikt än korta uppgifter som genomförs under olika 

matematiklektioner. Det gäller att tidigt uppmuntra eleverna till matematiskt tänkande genom 

att skapa intressanta miljöer och uppgifter för eleverna att klura på. Boaler (2011) skriver att 

forskningen har visat att lek med byggklossar i tidiga år är en framgångsfaktor till goda 

resultat i matematik.   
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2.3 Teoretiska utgångspunkter 

 

2.3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Under de senaste årens forskning har det sociokulturella perspektivet fått ett genomslag inom 

pedagogiken och det har även den specialpedagogiska forskningen influerats av. En aspekt av 

det sociokulturella perspektivet är att lärandet sker i mötet mellan individ och omgivning, det 

ses som en kollektiv och social process. Teorin utgår från Vygotskij där utveckling sker 

genom interaktion och samspel människor emellan (Ahlberg, 2013). I och med att Lgr11 

baseras på det sociokulturella perspektivet kommer även vi i denna studie att använda den 

teorin som utgångspunkt och koppla den till de specialpedagogiska perspektiven, men vi 

använder inte det perspektivet som ett verktyg i vår tolkning av studiens resultat.  

 

2.3.2 Specialpedagogiska perspektiv 

De specialpedagogiska perspektiven är det kategoriska och det relationella perspektivet vilka 

vi använder då vi bearbetar, analyserar och tolkar vårt datamaterial. Utifrån det kategoriska 

perspektivet, som är individinriktat och ofta präglar skolans arbete, ligger svårigheten hos 

eleven själv som äger problemet. I det perspektivet söks förklaringar till svårigheter därför 

hos individen, det kan vara genom medicinska eller neuropsykiatriska förklaringar. Eleven 

har svårigheter, specialläraren och specialpedagogen är de som ska vara åtgärdande och 

kompenserande. Eleverna diagnostiseras och bristerna kartläggs (Ahlberg, 2013; Engström, 

2015). Ser man istället till det relationella perspektivet så uppstår svårigheterna för eleven i 

mötet med lärmiljön, elevens svårighet blir angeläget för lärare, speciallärare och 

specialpedagoger på skolan. Stödjande åtgärder riktas därför till olika nivåer inom 

verksamheten på skolan där alla gemensamt har ett ansvar för att kunna hjälpa eleven genom 

att t.ex. anpassa undervisningen och undanröja hinder för lärande (Ahlberg, 2013). Valet av 

perspektiv får konsekvenser för det pedagogiska arbetet i klassrummet och även för de 

specialpedagogiska insatserna (Sjöberg, 2006). 

 

2.4 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka, analysera och tolka några pedagogers beskrivningar av 

undervisningens betydelse för att skapa goda förutsättningar för elever i 

matematiksvårigheter att lyckas med den grundläggande taluppfattningen. Följande 

frågeställningar preciserar studiens syfte: 
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● Vad innebär en god taluppfattning och vilken betydelse anses den ha för elevens 

fortsatta matematiklärande enligt studiens pedagoger? 

● Hur beskriver studiens pedagoger att de genomför undervisningen i taluppfattning för 

elever i matematiksvårigheter? 

 

3. Metod 

 

3.1 Metodval 

För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna valde vi en kvalitativ forskningsansats för 

vår studie. Denna ansats kännetecknas av att den består av text istället för siffror. Vi var 

intresserade av hur pedagoger beskriver undervisningens betydelse för elever i 

matematiksvårigheter och tyngden i denna ansats ligger i pedagogernas egna uppfattningar, 

synsätt samt erfarenheter (Backman, 2016; Bryman, 2011) och därför valde vi kvalitativ 

intervju som datainsamlingsmetod.  

 

3.2 Urval 

I studien använde vi oss av ett bekvämlighetsurval, vilket innebar att vi valde respondenter 

som fanns enkelt tillgängliga för oss. Urvalet till vår studie bestod till en början av befintliga 

kontakter på olika skolor. I vissa fall var urvalet sedan ett snöbolls- eller kedjeurval, vilket 

betyder att våra valda respondenter i sin tur rekommenderade ytterligare respondenter 

(Bryman, 2011). Vår studie genomfördes i tre kommuner och på sammanlagt sex stycken 

skolor. Respondenterna vi valde var lärare, speciallärare och specialpedagoger som 

undervisar i matematik i årskurs 1-6. Det var ett medvetet val att välja både lärare, 

speciallärare och specialpedagoger eftersom vi ville få med både den pedagogiska och den 

specialpedagogiska kompetensen. Ytterligare en anledning till att vi hade med både 

speciallärare och specialpedagoger är att rollen för dessa två yrkeskategorier ser väldigt olika 

ut på olika skolor. Oavsett om man är speciallärare eller specialpedagog kan rollen handla om 

både undervisning och handledning. Totalt antal respondenter var 12 stycken och samtliga är 

i grunden utbildade och behöriga lärare inom grundskolan. Två är behöriga specialpedagoger 

och två är speciallärare, varav en är behörig. Den andra specialläraren har arbetat som 

speciallärare sedan 12 år tillbaka, men saknar speciallärarexamen. En av specialpedagogerna 

och en av lärarna är även förstelärare i matematik. Respondenternas ålder ligger mellan 25 till 
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67 år. Två av dem är under 40 år och åtta respondenter är i åldersspannet 43 till 60 år. Två 

respondenter är över 60 år, varav en arbetar två år över pensionsåldern. Respondenternas 

antal år i yrket varierar. De flesta har arbetat ca 20 år, tre har arbetat mindre än 10 år och två 

har arbetat 40 år eller mer. Av dessa 12 respondenter är endast en man. 

 

3.3 Genomförande 

 

3.3.1 Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes med kollegor på Ulrikas skola och syftet var att se om frågorna i 

vår intervjuguide (se bilaga 2) uppfattades som vi tänkt och därmed skulle kunna ge svar på 

frågorna i vår studie (jmf. Bryman, 2011). Svaren i denna pilotstudie ingår inte i studiens 

resultat. Pilotstudien var också ett tillfälle att testa inspelningsappen VoiceRecord7, som 

laddats ned på en iPhone och en iPad inför kommande intervjuer. Pilotstudien genomfördes 

med en speciallärare samt två lärare som undervisar i matematik i årskurs 1-3. Tiden som 

avsattes var två timmar av veckans inplanerade pedagogiska forum. Vid genomförandet av de 

enskilda intervjuerna använde vi oss av ett av skolans grupprum. Telefonen placerades mitt 

på bordet och iPaden på en hylla intill bordet. Intervjuguidens två startfrågor fungerade som 

öppningsfrågor och var lite uppvärmning inför huvudfrågorna eftersom de första minuterna i 

en intervju är avgörande för hur mycket respondenten kommer att öppna sig och berätta om 

egna uppfattningar (Kvale & Brinkmann, 2014). Dessa frågor föll väl ut och vi behöll dem i 

intervjuguiden. När vi kom till huvudfrågorna var det ett par frågor som var svåra att förstå 

och därför omarbetades dessa frågor inför vår huvudstudie.  

 

3.3.2 Huvudstudie 

Eftersom vi har varit två studenter i detta arbete och dessutom bor i två olika kommuner har 

vi varit tvungna att hitta en fungerande form för samarbetet. Vi har haft ett mycket gott och 

okomplicerat samarbete och med våra olika styrkor har vi kompletterat varandra. Vi har 

bearbetat, analyserat och tolkat samtliga delar i arbetet tillsammans. Vid delen som behandlar 

forskningsfältet riktade Sara in sig mer på taluppfattningen och Ulrika mer på 

undervisningen, men båda var sedan väl insatta i varandras texter och vi gjorde en gemensam 

bearbetning, analys och tolkning. Till en början gjorde vi inför varje vecka en uppdelning av 

skrivandet. Vi skrev i ett gemensamt Google Dokument, men alltid med var sin färg för att 

lätt kunna se vad den andre hade gjort. På fredagarna diskuterade och korrigerade vi texten 
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tillsammans per telefon. Efter gemensam bearbetning svartmarkerade vi all text inför nästa 

veckas arbete. Under senare delen av arbetet skrev vi däremot allt tillsammans i Google 

Dokumentet. Mellan fredagarna hade vi tät kontakt via telefon och sms samt vissa gånger 

träffades vi för att skriva tillsammans. Vi träffade även vår handledare vid fem tillfällen då vi 

gick igenom texten tillsammans och fick förslag på korrigeringar. 

 

För att samla in material till vår studie använde vi oss av intervjuer. Första steget var att 

skicka ut en förfrågan till de utvalda pedagogerna. De kontaktades via mail och i samband 

med förfrågan bifogades ett missivbrev (se bilaga 1). Förfrågan skickades ut i mitten av 

januari 2018 till totalt 16 pedagoger i tre kommuner på åtta olika skolor. Intervjuerna bokades 

in per mail eller telefon allteftersom de tillfrågade tackade ja. Av dessa 16 pedagoger svarade 

12 ja, tre svarade nej och en svarade inte alls. Tre av pedagogerna som tackade ja 

rekommenderade vidare en kollega på skolan som ville delta. Totalt bokade vi in 15 

intervjuer på sju olika skolor. Under tiden som intervjuerna pågick var det tre lärare som 

bokade av. Dessa intervjuer bokades inte om eftersom vi hade ett fullgott underlag för vår 

studie samt att vi gärna ville hålla vår tidsplan. Totalt antal intervjuer blev då 12 stycken i tre 

kommuner på sex olika skolor. Intervjuerna pågick under tre veckor i februari 2018. 

 

Vi valde att dela upp arbetet så att Ulrika genomförde intervjuerna och Sara transkriberade 

intervjuerna. Vi hade tidigare vid pilotstudien utformat en intervjuguide för att säkerställa att 

vårt syfte och våra frågeställningar skulle besvaras. Vi valde att anpassa mängden frågor så 

att intervjulängden skulle hållas nere till ca 30-45 minuter eftersom det skulle underlätta vårt 

kommande arbete med den tidskrävande transkriberingen. Intervjuformen vi använde oss av 

var halvstrukturerade intervjuer, vilket innebär att våra frågor var öppna och att det skedde ett 

aktivt lyssnande i intervjusituationen (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjun var dock inte ett 

likställt samtal eftersom Ulrika var den som kontrollerade situationen (Kvale & Brinkmann, 

2014). Alla intervjuer genomfördes på pedagogernas skolor och på deras arbetsplatsförlagda 

tid förutom en intervju som genomfördes på ett café enligt pedagogens önskan. Vid 

intervjutillfället såg Ulrika till att vara i god tid på pedagogernas skolor innan intervjuerna 

skulle genomföras. Därmed kunde vi hälsa på varandra i lugn och ro och information om hur 

intervjun skulle gå till kunde förmedlas. Varje intervju startades med att muntligt informera 

och påminna om syftet med studien och samtycket som innebär frivillighet att delta samt 

rätten att dra sig ur studien (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). På samtliga skolor 

fanns tillgång till mindre grupprum där intervjuerna kunde genomföras ostört. Det var viktigt 
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att kunna genomföra intervjun i en ostörd miljö för att ljudupptagningen skulle bli så bra som 

möjligt och att lärarna inte behövde vara oroliga för att någon annan skulle höra vad de sa 

under intervjun (Bryman, 2011). Intervjuerna spelades in med inspelningsappen 

VoiceRecord7 på två olika enheter, en iPhone och en iPad, för att vi ville försäkra oss om att 

intervjuerna verkligen skulle spelas in. Vid intervjun följdes vår intervjuguide och 

intervjuerna var avsatta till ca 30-45 minuter. De flesta intervjuerna tog ca 30 minuter, men 

en av dem tog endast 20 minuter. Bryman (2011) menar att det är vanligt att kvalitativa 

intervjuer varierar i tid men att även kortare intervjuer kan ge information av stor vikt. Efter 

varje avslutad intervju lades de direkt in i vår gemensamma arbetsmapp i Google Dokument. 

De döptes till intervju ett, två och tre o.s.v. i den ordning som de hade genomförts. Därefter 

tog transkriberingen vid. Vid intervjuer är inspelning och transkribering i princip 

obligatoriskt eftersom det medför många fördelar. Det förbättrar vårt minne och underlättar 

vår analys. Vi kan gå igenom intervjuerna flera gånger och t.ex. upptäcka om vi gjort 

omedvetna tolkningar. En nackdel kan dock vara att intervjupersonen kan hämmas av att en 

telefon eller iPad ligger på bordet och spelar in det som sägs (Bryman, 2011). Eftersom 

Ulrika genomförde samtliga intervjuer var det Sara som genomförde alla transkriberingar och 

det medförde att vi efter transkriberingarnas avslut båda två var lika insatta i intervjusvaren. 

För att underlätta det tidskrävande transkriberingsarbetet provades röstinmatning i Google 

Dokument. Det fungerade så pass bra att vi valde att använda den metoden. Sara läste in alla 

intervjuer i Google Dokument med hjälp av en mikrofon och programmet skrev ut texten. 

Eftersom det intalade ljudet inte återgavs helt korrekt var det nödvändigt att lyssna igen för 

att efteråt göra manuella korrigeringar. En 30 minuters intervju tog ca 2-2,5h att transkribera. 

De färdiga transkriberingarna lades sedan in i vår gemensamma mapp i Google Dokument. 

 

3.4 Etiska aspekter  

Vetenskapsrådet (2017) beskriver att det finns fyra forskningsetiska principer som forskare 

bör förhålla sig till. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. I vår studie följde vi god forskningssed genom att följa alla dessa 

principer. Vi informerade pedagogerna i studien både muntligt och skriftligt om vår studies 

syfte och bad om deras muntliga samtycke. Vi poängterade att deltagandet var frivilligt. Vi 

garanterade anonymitet hos kommun, skola och pedagog. Anonymiteten innebär att inga 

namn på kommuner eller skolor nämns i studien, inte heller namn eller någon information 

som kan avslöja pedagogens identitet. Det transkriberade materialet har under studiens gång 
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förvarats på ett säkert sätt, i en fil lokalt på våra datorer. Alla inspelningar hanterades 

konfidentiellt och raderades omedelbart efter studiens avslut. Det är enbart Ulrika som 

genomförde intervjuerna som vet vilka pedagogerna är. Vi har även uppfyllt nyttjandekravet 

som innebär att det insamlade materialet enbart ska användas i denna studie. Liksom Kvale 

och Brinkmann (2014) menar så informerades även pedagogerna om att vår studie skulle 

publiceras då den var klar och att de som deltagare i studien har rätt att ta del av den. Vidare 

menar Kvale och Brinkmann (2014) att vi som forskare måste bedöma konsekvenserna av 

studien med tanke på att det kan finnas risker för att deltagarna kan komma till skada och då 

var vi tvungna att ytterligare försäkra pedagogerna om att de hade rätt att ångra sitt 

deltagande.  

 

3.5 Tillförlitlighet 

I en kvalitativ studie är tillförlitlighet en viktig aspekt. Reliabilitet innebär ett mått på hur 

pass troligt det är att någon annan skulle kunna genomföra studien igen och få samma svar på 

intervjufrågorna (Kvale & Brinkmann, 2014). Validitet innebär i vilken utsträckning vi har 

undersökt det vi avsåg att undersöka (Fejes & Thornberg, 2015b). I kvalitativa studier är 

reliabilitet ett viktigare kriterium än validitet (Bryman, 2011). Vår avsikt med studien var att 

uppnå en hög reliabilitet genom att utförligt beskriva vårt tillvägagångssätt samt att ha en 

medvetenhet om att inte påverka resultatet. I en kvalitativ forskning har vi kraven på oss att 

hela tiden reflektera över vårt tillvägagångssätt. Vi måste vara medvetna om att vi påverkas 

av våra egna värderingar samt av deltagarna i vår studie annars finns en risk att vi inte kan 

återge verkligheten som den är utan att våra åsikter påverkar resultatet (Fejes & Thornberg, 

2015b). Larsson (2005) menar att vi som forskare måste hålla oss till sanningen och inte 

fuska med det insamlade materialet för att uppnå en god kvalité. Även i analysarbetet är det 

viktigt att övertyga läsaren om att tolkningarna vi gjort är rimliga (Fejes & Thornberg, 

2015b). 

 

Vi är medvetna om att vi har genomfört en mindre kvalitativ studie med endast 12 pedagoger, 

vilket innebär att generaliserbarheten är liten och att vi då endast kan dra slutsatser till de 

pedagoger som deltagit i studien (Göransson & Nilholm, 2009; Kvale & Brinkmann, 2014). 

Vi har varit medvetna om smygrepresentativitet (jmf. Göransson & Nilholm, 2009), vilket 

innebär att en felaktig generalisering kan smyga sig in i texten. Vi har därför varit 

uppmärksamma och har i vår analys tänkt och påmint varandra om detta. För att öka 
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tillförlitligheten och kvalitén valde vi att ha en geografisk spridning på lärarna eftersom vi då 

skulle kunna få mer varierande svar om vi hade flera kommuner och skolor. 

 

För att vi skulle få en högre tillförlitlighet i vår studie genomförde vi en pilotstudie (Bryman, 

2011). Vi valde medvetet att Ulrika genomförde samtliga intervjuer på fältet och Sara 

transkriberade alla intervjuer. Detta val har varit en styrka och gett oss en bättre tillförlitlighet 

då det är av stor vikt att frågorna ställs i samma ordning och på ett likartat sätt eftersom det 

annars kan påverka pedagogernas svar. Ytterligare ett bidrag till ökad tillförlitlighet är att 

mötesplatserna bestämdes utifrån pedagogernas egna önskemål. Mötet med pedagogerna 

skedde då i en trygg och bekväm miljö vilket skapade förutsättningar för pedagogerna att 

berätta fritt om sina uppfattningar och egna erfarenheter (Bryman, 2011; Creswell & Poth, 

2017; Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

3.6 Dataanalys 

I vår småskaliga studie valde vi att använda oss av en kvalitativ tematisk analys som beskrivs 

av Fejes och Thornberg (2015a) som den processen där vi undersöker och analyserar vårt 

datamaterial systematiskt för att tillslut kunna nå fram till ett resultat som vi kan presentera. 

Det finns inga absoluta regler för hur en kvalitativ analys ska genomföras förutom att vi 

använder hela vårt intellekt och på ett korrekt sätt presenterar resultatet utifrån studiens syfte 

och att vi i analysen försöker att inte färgas av tidigare påståenden om god 

matematikundervisning. 

 

Vi har gjort ett noggrant förarbete i analysprocessen som Fejes och Thornberg (2015a) 

skriver om. De menar att vi aktivt ska arbeta med det insamlade intervjumaterialet. Vi har 

organiserat materialet och brutit ner i mindre enheter för att analysera och söka efter mönster. 

De menar vidare att för att skapa mening ur den stora mängden data behövde vi även skilja 

mellan vad som är betydelsefullt och vad som är mindre viktigt. Vårt första steg i analysen 

var att vi enskilt läste de transkriberade intervjuerna och plockade ut de data som vi såg var 

relevanta utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Vi delade upp det transkriberade 

intervjumaterialet i två kategorier, som utgick från våra två frågeställningar. Denna 

analysmetod kallar Fejes och Thornberg (2015a) för kategorisering. Sara koncentrerade sig 

på kategorin taluppfattning i samtliga transkriberade intervjuer och Ulrika på kategorin 

undervisning också i samtliga intervjuer. Därefter fortsatte det enskilda arbetet genom att de 
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två kategorierna delades upp i underkategorier. Uppdelningen i underkategorier skedde 

genom att vi sökte likheter och skillnader i pedagogernas svar. Med hjälp av olika 

färgmarkeringar blev dessa likheter och skillnader mer överskådliga. Det blev efter detta 

lättare att sortera intervjusvaren i respektive underkategori. Efter vårt enskilda analysarbete 

diskuterade, analyserade och korrigerade vi texten tillsammans. Utifrån vår analys av 

intervjusvaren tolkade vi sedan gemensamt resultatet och tolkningen skedde utifrån våra 

teoretiska utgångspunkter, vilka är de två specialpedagogiska perspektiven. Vi försökte 

urskilja vilka pedagoger som hade ett kategoriskt respektive relationellt synsätt på 

undervisningen. Skillnaden synsätten emellan handlar om hur pedagogen beskriver elevens 

svårigheter, antingen är det eleven som har svårigheter och själv äger problemet eller så är 

eleven i svårigheter p.g.a. lärmiljön.  

 

4. Resultat och analys 

Resultatet i vår studie utgår från våra två frågeställningar och analysen grundar sig på svaren 

från de genomförda intervjuerna. Den första frågeställningen (se 4.1) handlar om 

pedagogernas definition om vad en god taluppfattning innebär och vilken betydelse den har 

för fortsatt matematiklärande. I vår analys av den första frågeställningen söker vi likheter och 

skillnader i pedagogernas uppfattningar men vi kan inte tolka utifrån de två 

specialpedagogiska perspektiven eftersom det endast gäller en definition av begreppet 

taluppfattning. Därefter redovisar vi den andra frågeställningen (se 4.2) som handlar om god 

undervisning i taluppfattning för elever i matematiksvårigheter. Analysen i den andra 

frågeställningen handlar också om att söka efter likheter och skillnader och vi tolkar resultatet 

utifrån det kategoriska respektive det relationella perspektivet. Avslutningsvis sammanfattar 

vi resultatet av vår studie. Vi använder oss av citat från pedagogerna för att öka förståelsen 

hos läsaren samt ge bevis som stödjer vår analys och tolkning.  

 

4.1 God taluppfattning och dess betydelse 

När de intervjuade pedagogerna beskriver god taluppfattning framkommer en stor osäkerhet 

hos flertalet pedagoger om vad taluppfattning innebär. Utifrån vår analys av pedagogernas 

svar kan vi urskilja att taluppfattning är ett stort begrepp som används utan att pedagogerna 

riktigt kan förklara dess innebörd och vad det egentligen står för. Denna osäkerhet 

framkommer i några valda citat från pedagogerna: 

Men gud vilken svår fråga du har.  
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Jag tänker på tallinjen, nu vet jag inte om jag är helt fel ute? 

 

Man slänger sig över en massa taluppfattning, men vad innebär det? Det är klart att förstå tal, 

men det är hur stort som helst. 

 

Åh shit det har jag nog aldrig reflekterat över, den var lurig, att hantera tal typ. 

 

Eftersom det senare under intervjuerna framkommer att samtliga pedagoger bakom sin 

osäkerhet kan definiera taluppfattning visar analysen att pedagogerna trots allt har goda 

kunskaper om begreppet taluppfattning. Pedagogerna ger många varierande exempel och 

visar en stor enighet om vad en god taluppfattning innebär. Samtliga pedagoger i studien är 

även överens om att taluppfattning har en enormt stor betydelse eftersom det krävs att eleven 

kan hantera tal och förstå hur vårt talsystem är uppbyggt för att kunna gå vidare i sitt 

matematiklärande. Flera pedagoger är eniga med den pedagog som beskriver det som om ”det 

känns som att det är det viktigaste i hela matten, brister det där så blir det jättesvårt liksom, 

om man inte har fattat det grundläggande”. Pedagogerna menar att eleverna verkligen måste 

förstå grunden och hur det hänger ihop annars blir det mycket svårt att arbeta vidare med 

större tal. I vår analys av intervjusvaren kan vi urskilja att när pedagogerna pratar om 

taluppfattningens betydelse för fortsatt lärande så lägger flertalet av pedagogerna en stor vikt 

vid att eleverna har en förståelse av positionssystemet. Flera uttrycker att det är ”rätt kört om 

man i äldre år inte vet skillnad på miljon och miljard” eller förstår att vårt räknesystem 

fungerar likadant även om man kommer upp i högre talområden. Nedan redovisas 

pedagogernas uppfattningar om vad de anser att en god taluppfattning innebär. I analysen av 

intervjusvaren kan vi se att alla punkter i FONS finns representerade bland pedagogernas svar 

förutom punkt 8 som handlar om medvetenhet om talmönster. Utifrån pedagogernas svar 

angående definitionen har vi delat upp dessa i tre underkategorier vilka är tal, 

positionssystemet och beräkningar. Underkategorierna tal och positionssystemet var de mest 

frekventa definitionerna. 

 

4.1.1 Tal 

Vi urskiljer att uppfattningen bland studiens pedagoger är att en god taluppfattning handlar 

om att kunna hantera tal. Analysen visar att flertalet pedagoger beskriver att god 

taluppfattning innebär att ha en förståelse för tal och tallinjen. Några exempel som 
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framkommer är att kunna dela upp och sätta ihop tal, att se relationer och samband mellan tal 

och att bolla med siffror. Andra vanligt förekommande beskrivningar av god taluppfattning vi 

urskiljer är igenkänning av siffersymboler, ramsräkning och vikten av att kunna räkna framåt 

och bakåt på talraden. Att uppfatta antal och mängd, vilket handlar om att förstå vad tal står 

för, är också något som nämns av pedagogerna.  

 

4.1.2 Positionssystemet 

Positionssystemet är något som analysen visar att nästan alla pedagoger i studien pratar om. 

Vi urskiljer att de är överens om att positionssystemet är en nödvändig kunskap när det gäller 

taluppfattning. En pedagog säger att ”det viktigaste är alltså att förstå positionssystemet, det 

är liksom A och O och jag säger till barnen att matematik inte är svårt om man bara förstår 

positionssystemet, vi vuxna tycker att det är enkelt men det är en hel vetenskap för barnen”. 

Samma pedagog berättar om en matematikutbildning ”då vi fick räkna i 8-bas och då började 

man fatta varför det är så svårt för barnen, det fick mig verkligen att inse varför barn kan 

tycka att det är svårt, man fick som en tankeställare”. Pedagogerna uttrycker sig på lite olika 

sätt, men vi uppfattar att de menar samma sak när de förklarar det som att eleverna måste ha 

en förståelse för hur tal är uppbyggda eller att de måste förstå vårt talsystem och våra 

talsorter. Om de har en förståelse för vårt talsystem i det lägre talområdet kan de överföra 

detta till högre talområden. Några pedagoger ger exempel på detta genom att beskriva att om 

eleven kan 3+4 så behöver de förstå att de även kan 123+4 samt om de kan 4+4 så kan de 

även 40+40. Många av studiens pedagoger använder begreppen ental, tiotal och hundratal för 

att konkretisera vad de menar med positionssystemet och säger också att förståelsen för 

övergångarna mellan dessa talsorter är viktig. Några nämner nollans betydelse och värde som 

en viktig komponent, t.ex. att talet efter 100 skrivs 101. Tontalens komplexitet, i hur de 

uttalas och skrivs jämfört med andra tal, är också något som framträder. 

 

4.1.3 Beräkningar 

I analysen av intervjusvaren kan vi urskilja ett område som endast ett par av pedagogerna tar 

upp. Det är att taluppfattning handlar om att kunna de fyra räknesätten och att kunna 

genomföra beräkningar. Dessa pedagoger menar att det är viktigt att eleven har koll på hur 

uppställningar genomförs, det är nödvändigt att förstå att man börjar med ental, därefter tiotal 

respektive hundratal. En pedagog pratar om de fyra räknesätten och säger att om ”de kan se 

samband så kanske de också kan förstå att om man kan addition så kan man subtraktion”. 
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Några pedagoger pratar om betydelsen av att hitta strategier för skriftliga beräkningar samt 

huvudräkning, t.ex. begreppen dubbelt och hälften.  

 

4.2 God undervisning i taluppfattning 

I vår analys av intervjusvaren framkommer tydligt en skillnad när pedagogerna ger sin 

förklaring till vad elevernas brister i taluppfattning kan bero på. Skillnaden tolkar vi utifrån 

det kategoriska respektive det relationella perspektivet. Flertalet pedagoger nämner några 

kategoriska förklaringar, vilket innebär att de anser att det är eleven själv som är orsak till 

bristerna - eleven har svårigheter och undervisningen för eleven blir då åtgärdande och 

kompenserande. En pedagog beskriver det så här:  

 

Det är jättetufft för en del faktiskt och då spelar det ingen roll om jag repeterar för det är 

borta nästa gång ändå.  

 

Alla pedagoger utom två beskriver däremot att bristerna istället kan förklaras relationellt, 

d.v.s. att elevens brister uppstår i mötet med lärmiljön - eleven är i svårigheter och på olika 

nivåer i skolans verksamhet ska då undervisningen anpassas och hinder för eleven ska 

undanröjas. Citatet nedan beskriver detta: 

 

Jag tror rent krasst att det beror på läraren, vi kan se att en viss lärare hos oss alltid har 

flera elever i svårigheter.  

 

Vi tolkar att de allra flesta pedagogerna anser mer eller mindre att förklaringarna är en 

kombination av det kategoriska och det relationella perspektivet, vilket dessa två citat visar: 

 

Jag tror att det kan finnas elever som har jättesvårt med att förstå tal, fast den vanligaste 

orsaken tror jag faktiskt är brister i lärarens undervisning. 

 

Att eleven har svårt att förstå helt enkelt, men också kanske att jag har brister och inte har 

varit tillräckligt tydlig, att det är en kombo. 

 

I analysen av intervjusvaren urskiljer vi att pedagoger som pratar utifrån det kategoriska 

perspektivet menar att elevens svårigheter kan bero på en större problematik. De pratar om 

generella inlärningssvårigheter, begåvning, mognad och neuropsykiatriska 
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funktionsnedsättningar, NPF. När det gäller svårigheter i matematik så nämner de dyskalkyli, 

att eleven har svårt att förstå tal och inte har något matematiskt och logiskt tänkande. Andra 

förklaringar som pedagogerna ger är att det kan bero på koncentrationssvårigheter samt 

svårigheter med arbetsminne och arbetsmotor. Vi urskiljer att några pedagoger anser att det 

kan bero på elevens bristande intresse och att eleven färgas av föräldrarnas negativa 

inställning till sitt eget matematikkunnande och därför har låga förväntningar på sig själv. En 

annan bidragande orsak som några pedagoger nämner är att ”eleverna inte har med sig så 

mycket från hemmet i sitt bagage”. De menar att eleverna inte har hållit på med tal och 

talområden så mycket och då är det svårt för skolan att kompensera. De förklarar att om 

barnet inte får möjlighet i tidiga år att prata matematik kan det leda till svårigheter i 

matematikundervisningen när de börjar skolan. 

 

Alla pedagoger som pratar utifrån det relationella perspektivet menar att eleven är i 

svårigheter p.g.a. hinder i lärmiljön. Dessa hinder menar pedagogerna kan vara 

organisatoriska, känslomässiga, bero på tillgång av resurser eller på pedagogens 

undervisning. Analysen visar en skillnad i uppfattningen om undervisningens betydelse för 

elevens taluppfattning. Vi kan urskilja att ungefär hälften av studiens pedagoger ser sin egen 

undervisning som en avgörande förutsättning för elevens lärande eftersom de beskriver att de 

själva behöver vara kunniga och förberedda för sin undervisning. De anser att de som 

pedagoger är de som påverkar undervisningen mest och därför behöver se till sig själva och 

på sin egen undervisning så att de inte försvårar för eleven istället för att underlätta. Ett par av 

dessa pedagoger uttrycker det så här:  

 

Man behöver ju kunna lite själv, jag märker ju ibland när en del inte har kunskap, då kan 

man tydligt märka att det blir lite fel. 

 

Tiden för förberedelse tycker jag är den viktigaste förutsättningen. 

 

En annan tydlig grupp som kan urskiljas bland de pedagoger som utgår från det relationella 

perspektivet är de som främst söker andra förutsättningar för elevens lärande i lärmiljön 

istället för att se sig själva som den största förutsättningen för god undervisning. De lyfter 

fram förutsättningar som resurser, material, speciallärare och specialpedagoger, färre elever, 

större klassrum, grupprum och tillgång till digitala verktyg. En av dessa pedagoger beskriver 

det så här: 
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Jag måste ju ha fått pengar, det handlar ju om resurser och material. 

 

Vi tolkar att både det kategoriska och det relationella synsättet blir synligt hos studiens 

pedagoger. Analysen visar att de både beskriver att lärmiljön, specifikt undervisning, har 

betydelse för elevens lärande men också att det finns förklaringar hos eleven själv till 

matematiksvårigheter. Trots att båda synsätten representeras tolkar vi dock att det relationella 

synsättet är det som dominerar i studien eftersom alla pedagoger utom två betonar kopplingen 

mellan lärmiljöns och undervisningens anpassning till elevens lärande mer än elevens egna 

svårigheter. Nedan redovisas pedagogernas uppfattningar om vad de anser att en god 

undervisning i taluppfattning innebär, specifikt för elever i matematiksvårigheter. Utifrån vår 

analys av pedagogernas beskrivningar har vi delat upp dessa i två underkategorier (se 4.2.1 

samt 4.2.2) för att tydligt redovisa resultatet kopplat till bakgrunden. 

 

4.2.1 Utgå från eleven  

I analysen av intervjusvaren urskiljer vi att ungefär hälften av pedagogerna anser att deras 

kompetens är avgörande för en god undervisning och att undervisningen i sin tur har en 

avgörande betydelse för elevens lärande. Pedagogerna anser att de själva måste vara 

förberedda, pålästa och kunniga inom matematik och didaktik. Men för att kompetensen ska 

komma till nytta för eleven i matematiksvårigheter nämner pedagogerna några grundläggande 

förutsättningar. Dessa fyra förutsättningar är: lärandemålen; undervisningstiden; presentation 

av matematik som roligt och intressant samt elevens trygghet. Den första förutsättningen som 

handlar om lärandemålen innebär att lärandemålen ska vara kända för eleven eftersom eleven 

måste veta vad den förväntas lära sig. Den andra förutsättningen är undervisningstiden och en 

pedagog menar ”att undervisningens tid behöver vara helig, man behöver kunna räkna med 

att man har ett flertal tillfällen kontinuerligt, det får inte finnas annat inplanerat som stjäl tid 

från undervisningstiden som är avsatt.”. Den tredje förutsättningen som nämns är att som 

pedagog själv visa att man tycker matematik är roligt och intressant där en pedagog säger att 

“det är så himla tabu det här med att matte inte får vara roligt, jargongen är att det ska vara 

jobbigt.”. Den fjärde förutsättningen som flera pedagoger tar upp är vikten av trygghet för 

eleven. Det är nödvändigt att skapa ett tillåtande klimat i klassrummet där eleverna vågar 

fråga om de inte förstår och där det är självklart att få misslyckas utan att känna oro för 

kommentarer från kamrater. En av pedagogerna beskriver detta genom att säga att ”det måste 
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vara ett tillåtande klimat, det står ju och faller med det, om man inte vågar och man är rädd 

för att någon ska skratta då är det inte roligt.” 

 

När det gäller pedagogens kompetens kan vi i vår studie urskilja två aspekter som framträder 

tydligt bland pedagogernas uppfattningar när det handlar om att kunna utgå från eleven i sin 

undervisning. Dessa aspekter är 1) bedömning på olika sätt och 2) organisering av 

undervisning för elever i matematiksvårigheter. När det gäller den första aspekten beskriver 

pedagogerna vikten av att utgå från elevens nivå, då handlar det om bedömning på olika sätt. 

Bedömningen sker antingen med hjälp av olika tester eller genom kommunikation och 

samspel i undervisningen. Det framkommer att samtliga pedagoger använder sig av en 

kontinuerlig bedömning för att kunna utgå från elevens nivå. Bedömning beskrivs av 

pedagogerna som viktig eftersom ”det är ju svårt att hjälpa någon när man inte riktigt vet var 

svårigheterna finns”. En pedagog beskriver att ”det krävs att man har koll på var eleverna 

befinner sig så att man hamnar på en bra nivå, en lätt utmanande nivå”. Ur pedagogernas svar 

kan vi genomgående urskilja att de tycker att de har bra koll på sina elevers taluppfattning. 

En av pedagogerna uttrycker det genom att säga ”jaa du, av erfarenhet höll jag på att säga, 

men jag har ju koll tycker jag på vad eleverna kan därför att jag deltar i undervisningen.” 

I analysen av intervjusvaren utmärker sig två olika tillvägagångssätt som används i 

pedagogernas bedömning. Det ena handlar om tester av olika slag och där gör vi tolkningen 

att det innebär ett kategoriskt synsätt eftersom pedagogen mäter elevens brister vilket detta 

citat visar: 

Ja nu har vi det där bedömningsstödet, det är ett jädra meck att göra allting och det tar 

jättemycket tid men det är jättebra för svårigheterna blir väldigt tydliga. 

Det kategoriska synsättet framkommer hos samtliga pedagoger i studien då de beskriver att 

de använder ett eller flera testmaterial för att bedöma elevens taluppfattning. De skolor i 

studien som har tillgång till speciallärare eller specialpedagoger tar ofta hjälp av dessa vid 

genomförandet av de olika testerna. Det mest förekommande testmaterialet är användandet av 

matematikbokens kapiteldiagnoser följt av Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning. 

Några pedagoger nämner även handboken ”Förstå och använda tal” av Mcintosh samt 

Skolverkets nationella prov i matematik för att se vad eller vilka områden eleverna har 

svårigheter inom. Andra test som bara nämns av ett fåtal pedagoger är ”Diamant” 

(diagnosmaterial från Skolverket) och ”UiM” (Utvärdering i Matematik av PRIM-gruppen). 
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Det andra tillvägagångssättet i bedömningen tolkar vi ur det relationella perspektivet 

eftersom pedagogerna under lektionen ser hur eleven gör och lyssnar till hur eleven resonerar. 

Följande citat visar detta: 

Man märker om de inte har förstått genom att prata med dem, även genom att 

spela spel men mest genom att kommunicera.  

I detta relationella synsätt mäts även elevens brister men pedagogens syfte med bedömningen 

är att anpassa sin undervisning utifrån elevens nivå. Vi tolkar att alla pedagoger har både det 

kategoriska och det relationella synsättet i sin bedömning, men det synsätt som framträder 

mest är det relationella vilket innebär att pedagogen kommunicerar och samspelar med 

eleven. I analysen av intervjusvaren framkommer flera exempel på det relationella synsättet i 

bedömningen. Pedagogerna förklarar att bedömningen sker under lektionen då eleverna 

arbetar. Det pedagogerna menar blir synligt är t.ex. elevens förmåga att laborera med tal, 

felsvar i beräkningar, osäkerhet vid arbete med talsorterna, fingerräkning samt vilken metod 

eleven väljer. Bedömningen sker även vid gemensamma genomgångar eller vid iakttagelse av 

eleverna vid grupparbeten. Något som också beskrivs av pedagogerna är ”exitticket” vilket 

innebär att pedagogen genomför en snabb check vid lektionens slut för att få en bild av hur 

väl eleverna har förstått. Några pedagoger är inne på samma sak när de beskriver arbetet med 

små whiteboardtavlor eller elevernas svar med rött eller grönt kort för att kunna göra snabba 

avstämningar.  

Den andra aspekten handlar om organisering av undervisningen för elever i 

matematiksvårigheter. I stort sett samtliga pedagoger i vår studie anser att det svåraste är att 

få ihop undervisningen utifrån varje elevs behov på ett bra sätt. De anser att det är svårt att 

räcka till och att hinna med alla elever som befinner sig på olika kunskapsnivåer. Analysen 

visar att lösningarna skiljer sig åt på de olika skolorna i studien. Vi kan urskilja olika 

uppfattningar hos pedagogerna om var undervisningen för elever i matematiksvårigheter ska 

ske och hur den specialpedagogiska kompetensen ska användas. Tolkningen gör vi utifrån det 

kategoriska och det relationella perspektivet. Beroende på vilket synsätt pedagogen har skiljer 

det sig i var undervisningen sker och hur den genomförs för elever i matematiksvårigheter. 

De pedagoger som förordar att elever i matematiksvårigheter ibland bör exkluderas från 

klassrumsundervisningen tolkar vi utgår från ett kategoriskt perspektiv. Pedagoger med ett 

relationellt synsätt anser att elever i matematiksvårigheter bör inkluderas och delta i den 

ordinarie klassrumsundervisningen. De pedagoger som ger kategoriska förklaringar anser att 
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eleven i matematiksvårigheter bör få en undervisning som är kompenserande eller åtgärdande 

när det gäller sina kunskaper. Därför anser dessa pedagoger att undervisningen bör ske av 

speciallärare enskilt eller i mindre grupp för att då bli mer individanpassad för att bättre möta 

elevens behov. Motiveringen till denna kategoriska förklaring som dessa pedagoger ger är att 

om eleven får sin undervisning i en mindre grupp hinner pedagogen kommunicera och stödja 

eleven på ett bättre sätt. De anser också att eleven ibland behöver lämna klassrummet för att 

få ro och koncentration. Pedagogerna med detta kategoriska synsätt förklarar att dessa 

grupper är medvetet ihopsatta med elever som uppvisar liknande svårigheter inom 

taluppfattning för att pedagogen lättare ska kunna åtgärda elevens brister. Pedagogerna med 

ett relationellt synsätt motsätter sig detta tillvägagångssätt eftersom de anser att pedagogen 

bör anpassa sin undervisning utifrån eleven i matematiksvårigheter. Dessa pedagoger anser 

att om eleven exkluderas från klassrumsundervisningen är det svårt för eleven att senare delta 

eftersom eleven har missat genomgångar och gemensamma diskussioner i klassen. Dessa 

pedagoger ser hellre att eleven stannar kvar i klassrummet och att specialläraren kommer in 

som en resurs för elever i matematiksvårigheter. Vi kan genom vår analys av pedagogernas 

svar urskilja att frågan om inkludering respektive exkludering är komplex. En pedagog 

beskriver det så här: 

 

Det har varierat så att specialläraren har varit med i ordinarie undervisning men kanske 

fokuserat mer på vissa elever som man har resonerat om innan, hon har tagit ut elever för 

periodiskt stöd, hon har gjort tester och det görs förstås utanför klassrummet, alltså det har 

varit väldigt varierat, det har inte varit antingen eller utan verkligen utifrån vad som verkar 

vara gynnsamt för eleven och ibland för läraren också. 

 

I vår analys av intervjusvaren från pedagogerna med det relationella synsättet urskiljer vi 

flera goda exempel på tillvägagångssätt hur lärare kan arbeta med elever i 

matematiksvårigheter i klassrummet. Vi urskiljer att det är vanligt förekommande hos lärare 

som är ensamma i sin undervisning att de vänder sig till elever i matematiksvårigheter mer 

frekvent och ger extra stöd under lektionen. Ett annat tillvägagångssätt vi urskiljer är 

individanpassade uppgifter. En lärare ger ett exempel på en uppgift som kan ges till alla 

elever men som kan utföras på olika nivåer. Exemplet är att skriva så många uttryck som 

möjligt för talet 20: 
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Några skriver 19+1 eller 18+2, mer avancerade svar kan vara 50-30 och några börjar på 

talet 1000 och gör svar till 20 och med alla räknesätt. 

 

Ytterligare ett tillvägagångssätt när man som lärare är ensam i sin undervisning är att dela 

klassen i mindre grupper efter nivå och att eleverna sedan under lektionen cirkulerar på olika 

stationer. En station är problemlösning och samtal med läraren och de andra stationerna är 

mer självgående och kan vara färdighetsträning, matematikspel eller matematikappar på iPad. 

För att denna lektionsplanering ska kunna genomföras så tar läraren upp vikten av arbetsro. 

Läraren menar att om ”man får uppgifter som är inspirerande och på rätt nivå är det lättare att 

fokusera och det skapar arbetsro”. Genom detta tillvägagångssätt hinner läraren 

uppmärksamma och ge mer tid till elever i matematiksvårigheter. Vi kan urskilja att dessa 

lärare som är ensamma i sin undervisning uttrycker ett behov av specialpedagogisk 

kompetens. Vissa av studiens skolor har tillgång till speciallärare eller specialpedagoger 

medan andra skolor saknar denna kompetens. Lärarna som arbetar på skolor som inte har 

tillgång till specialpedagogisk kompetens beskriver att de istället använder fritids för att 

kunna göra mindre grupper och för att kunna arbeta mer på ett varierat sätt och få mer tid till 

elever i matematiksvårigheter. De pedagoger i studien som har den specialpedagogiska 

kompetensen på sin skola ger några exempel på hur den kan användas för elever i 

matematiksvårigheter. En specialpedagog ger exempel på att den specialpedagogiska 

kompetensen används i form av handledning. Det första steget i handledningen är en 

modellektion vilket innebär att specialpedagogen håller i planeringen och genomför lektionen 

med läraren som deltagare. Detta ska leda till ökad kompetens för läraren att anpassa 

undervisningen för elever i matematiksvårigheter. Ett annat exempel som framkommer är att 

använda den specialpedagogiska kompetensen i klassrummet för att bättre inkludera elever i 

matematiksvårigheter. Läraren ger information om vilka elever som specialläraren eller 

specialpedagogen behöver rikta sitt stöd till.  

 

4.2.2 Arbetssätt i undervisningen 

Utifrån vårt insamlade intervjumaterial lyfter vi några av de mest frekventa arbetssätt som 

pedagogerna tar upp. Dessa arbetssätt är 1) variation i undervisningen, 2) laborativt arbete 

med konkret material samt 3) kommunikation och samspel. Vi tolkar pedagogernas arbetssätt 

utifrån det kategoriska och det relationella perspektivet beroende på om syftet är att åtgärda 

brister hos eleven eller om det är en undervisningsmetod. När det gäller det första arbetssättet 

visar analysen att flertalet pedagoger beskriver att det är viktigt med en variation i 
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undervisningen, särskilt för elever i matematiksvårigheter. De pedagoger som använder 

variation till att åtgärda elevens brister tolkar vi utifrån det kategoriska perspektivet. Följande 

citat visar exempel på detta: 

De här eleverna har stora svårigheter i matten och klarar inte materialet som vi har i 

klassrummet utan de har ett helt annat material.  

 

De pedagoger som istället använder variation som en undervisningsmetod tolkar vi har ett 

relationellt synsätt vilket följande citat visar: 

 

Man kan inte som pedagog fortsätta att köra runt runt i rondellen om det inte funkar, då måste 

du styra ut någon annanstans och prova om det funkar, man får helt enkelt testa. 

 

Tolkningen visar att både det kategoriska och det relationella synsättet är vanligt 

förekommande hos studiens pedagoger. Pedagogerna anser att eleven behöver få lära på flera 

olika sätt och det som vi urskiljer att pedagogerna beskriver är samtal, diskussioner, 

gemensamma genomgångar, gemensamt arbete med små whiteboardtavlor, ”utematte”, 

”dansmatte”, enskilt arbete i matematikboken, matematikappar på iPad, film och olika slags 

tärningsspel eller kortspel. Trots att lärarna pratar om vikten av variation kan vi i analysen 

dock urskilja att matematikboken mer eller mindre styr undervisningen samt att pedagogerna 

inte vågar lämna matematikboken. Vi urskiljer detta eftersom samtliga lärare berättar att de 

använder en matematikbok och några uttrycker att de måste hinna med allt som tas upp i 

matematikboken. 

 

Det andra arbetssättet som alla pedagoger i studien använder sig av är ett laborativt arbete 

med konkret material. Pedagogerna menar att det är viktigt att konkretisera för att göra det 

tydligt och begripligt för eleverna. Flertalet pedagoger är eniga om att för att elever i 

matematiksvårigheter ska få denna förståelse är det viktigt att undervisningen inte går för fort 

fram och inte ligger på en för hög nivå. Beroende på hur pedagogerna använder det konkreta 

materialet i sin undervisning tolkar vi det utifrån det kategoriska och det relationella 

perspektivet. De pedagoger som bara använder konkret material för att åtgärda brister hos 

eleven tolkar vi har ett kategoriskt synsätt vilket följande citat visar: 

 

När jag märker att eleven har svårigheter, att det inte funkar, då åker det fram konkret 

material för jag ser ju att det oftast hjälper.  
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De pedagoger som istället använder det konkreta materialet som en undervisningsmetod 

tolkar vi har ett relationellt synsätt vilket detta citat visar på: 

 

 Jag har alltid konkret material i samlingen, alltså för alla, typ multikuber eller vad det   

 heter, får man inte jobba konkret tillräckligt mycket då får man det svårt. 

 

Även i detta arbetssätt visar tolkningen att det är vanligt förekommande med både det 

kategoriska och det relationella synsättet. Några vanliga exempel som vi kan urskilja i 

analysen av intervjusvaren är att pedagogen använder sig av plockmaterial3, t.ex. Multibas4. 

En pedagog berättar att eleverna med hjälp av plockmaterialet kan bygga tal på olika sätt 

genom att dela och sätta ihop tal t.ex. 2+3, 4+1, 5+0. En annan pedagog menar att många 

elever har svårt att skilja på talens värde t.ex. 34 och 43 samt 14 och 40 och med hjälp av 

plockmaterialet blir skillnaden på talens värde tydligare. Analysen visar även att pedagogerna 

är eniga om vikten av att inte släppa det laborativa arbetet med konkret material för tidigt och 

menar med det att undervisningen inte får bli för abstrakt. En pedagog ger exempel på att 

övergången till obetydande siffersymboler inte får gå för snabbt. Samma pedagog förklarar 

också att även om eleven kan ramsräkna betyder det inte att det finns en förståelse för hur 

talramsan är uppbyggd. Något annat som pedagogerna påtalar som viktigt är att det konkreta 

materialet måste finnas lätt tillgängligt och att eleverna måste instrueras i hur de ska använda 

det konkreta materialet, annars finns en risk att det inte sker någon övergång från det 

konkreta till det abstrakta utan att eleven fastnar i användandet av konkret material och då 

inte skapar utvecklingsbara strategier. Några pedagoger anser att elever i 

matematiksvårigheter kan behöva ett visuellt stöd på sin bänk i form av en tallinje som t.ex. 

kan vara en linjal eller ett måttband. Vi tolkar att dessa pedagoger har ett kategoriskt synsätt 

eftersom detta visuella stöd endast ges till de elever som uppvisar brister. Med tallinjen på 

bänken menar pedagogerna att eleven får hjälp och stöd i sina beräkningar samt blir 

medveten om strategier som behövs för att senare kunna övergå till ett mer mentalt tänkande. 

Ett exempel som en pedagog ger är beräkningen av 15–6 där eleven först hoppar 5 steg till 10 

på tallinjen för att därefter hoppa ett steg till. Ett flertal pedagoger pratar om en 

undervisningsmetod där eleven kan använda sin egen kropp samt att utnyttja skolgården för 

elevens lärande. Vi tolkar detta utifrån det relationella perspektivet eftersom detta inte 

                                                
3 Syftar på olika material i det laborativa arbetet, t.ex. Multibas, Numicon, knappar, kottar, makaroner 
4 Ett 3-dimensionellt material med spårade markeringar bestående av entalskuber, tiotalsstavar, 
hundraplattor och tusenkub 
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handlar om att åtgärda brister utan är en variation i undervisningen. I vår analys urskiljer vi 

några goda exempel utifrån detta relationella synsätt. En pedagog berättar att ”dansmatte” 

kan förebygga förståelsen hos elever genom handklapp och fotstamp t.ex. när det gäller att 

befästa begrepp som dubbelt och hälften. Flera pedagoger nämner att de har tallinjer och 

hundrarutor ritade på skolgården där eleverna via lek och undervisning kan befästa och 

utveckla sin taluppfattning. Andra exempel som pedagogerna ger när det gäller tallinjen är att 

använda sig av ett snöre och med hjälp av klädnypor markerar eleven de olika talens 

placering. Tallinjerna är markerade med start och stopp t.ex. 0-10, 0-100 eller 25-50. Ibland 

är tallinjerna även tomma vilket innebär att eleven placerar ut tal storleksmässigt i 

förhållande till varandra. Ytterligare ett exempel på arbetet med tallinjen är att eleverna har 

varsitt tal på ryggen och de ska tillsammans placera sig i förhållande till talens värde.  

 

Det tredje arbetssättet som vi i analysen kan urskilja är kommunikation och samspel. 

Samtliga pedagoger tar upp kommunikation och samspel som en av de viktigaste 

förutsättningarna för god undervisning i taluppfattning. Vi tolkar pedagogernas svar utifrån 

det relationella perspektivet eftersom de beskriver att det inte handlar om att upptäcka 

elevens brister utan att det är en undervisningsmetod. I analysen kan vi urskilja att 

pedagogerna när de pratar om kommunikation och samspel menar att det är ett 

tillvägagångssätt i bedömningen som vi redovisat tidigare (4.2.1) samt att det handlar om 

vikten av att som pedagog samspela med eleven och ta sig tid att lyssna till eleven. 

Pedagogerna menar att det är avgörande att höra hur eleven tänker, förklarar och resonerar för 

att kunna bedöma och anpassa sin undervisning. Kommunikation och samspel ska inte enbart 

bestå i att kommunicera med läraren utan också innehålla elevdiskussioner i par och i grupp. 

Flera av pedagogerna nämner EPA-modellen för att stärka den kommunikativa förmågan och 

få alla elever delaktiga, den innebär att först tänka Enskilt, därefter i Par och sedan Alla 

gemensamt. Många pedagoger arbetar mycket med gemensam problemlösning där eleverna 

resonerar och lär av varandra. Pedagogerna anser att det är viktigt för eleverna att kunna sätta 

ord på matematiken eftersom det skapar en större förståelse. En av pedagogerna berättar att 

det är en fördel att som pedagog kunna sitta tillsammans med elever i mindre grupper 

eftersom ”om inte jag kan förklara så kanske de förstår kompisens förklaring.”. 
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4.3 Resultatsammanställning 

 

God taluppfattning och dess betydelse 

Resultatet visar att trots en mycket stor osäkerhet om vad taluppfattning egentligen innebär så 

visar pedagogerna en förståelse och ger många goda exempel. När flertalet av pedagogerna 

beskriver taluppfattning så nämner de att det handlar om att kunna hantera tal och se tals 

relationer och samband. De flesta pedagogerna beskriver även vikten av att förstå 

positionssystemet. De menar att eleverna måste förstå hur vårt talsystem är uppbyggt för att 

kunna överföra kunskaper i det lägre talområdet till högre talområden. Alla pedagoger är 

överens om att taluppfattning har en avgörande betydelse för elevens fortsatta 

matematiklärande.  

 

God undervisning i taluppfattning 

I resultatet har vi tolkat vad pedagogerna anser att förklaringarna är till brister i elevens 

taluppfattning utifrån det kategoriska respektive det relationella perspektivet. Vi kan se en 

skillnad i pedagogernas synsätt. Flertalet pedagoger nämner kategoriska förklaringar vilket 

innebär att det är eleven som har svårigheter, men det perspektiv som dominerar i vår studie 

är det relationella eftersom alla pedagoger utom två ger relationella förklaringar. Det 

relationella perspektivet innebär att eleven är i svårigheter p.g.a. lärmiljön och att 

undervisningen därför ska anpassas för att undanröja hinder för eleven. Ungefär hälften av 

pedagogerna anser att deras egen undervisning är en avgörande förutsättning för elevens 

lärande medan en annan tydlig grupp främst söker andra förutsättningar för elevens lärande i 

lärmiljön.  

 

Några grundläggande förutsättningar för att eleven ska tillgodogöra sig undervisningen är: 

lärandemålen; undervisningstiden; presentation av matematik som roligt och intressant; samt 

elevens trygghet. Det framkommer att en viktig förutsättning för elevens lärande är 

pedagogens kompetens, pedagogen behöver vara påläst och kunnig inom matematik och 

didaktik. När det gäller denna kompetens framträder två tydliga aspekter. Den första aspekten 

är bedömning där pedagogerna beskriver två tillvägagångssätt. Ett tillvägagångssätt är tester 

som utgår från det kategoriska perspektivet. Ett annat är kommunikation och samspel som 

utgår från det relationella perspektivet då bedömningen sker under elevernas arbete samt vid 

pedagogens iakttagelser. Den andra aspekten när det gäller pedagogens kompetens är 
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organisering av undervisningen för elever i matematiksvårigheter. Dessa lösningar skiljer sig 

åt i hur den specialpedagogiska kompetensen används. Beroende på vilket synsätt pedagogen 

har skiljer det sig i om eleven exkluderas från eller inkluderas i klassrumsundervisningen. 

Pedagoger som förordar exkludering utgår från ett kategoriskt synsätt medan pedagoger som 

förordar inkludering istället utgår från ett relationellt synsätt. 

 

När det gäller arbetssätt i undervisningen framkommer tre arbetssätt som är vanligt 

förekommande bland studiens pedagoger: variation i undervisningen; laborativt arbete med 

konkret material samt kommunikation och samspel. Pedagogernas synsätt beror på vilket 

syfte de har med arbetssättet. Om syftet är att endast åtgärda brister hos eleven utgår 

pedagogen från det kategoriska perspektivet men om syftet är att använda arbetssättet som en 

undervisningsmetod utgår pedagogen istället från det relationella perspektivet. Variation i 

undervisningen beskrivs av flertalet av studiens pedagoger som viktigt eftersom eleven måste 

få lära på flera olika sätt och tolkningen visar att både det kategoriska och det relationella 

synsättet är vanligt förekommande hos studiens pedagoger. Det laborativa arbetet med 

konkret material beskriver alla pedagoger som en förutsättning för att kunna övergå till ett 

abstrakt tänkande och återigen visar tolkningen att både det kategoriska och det relationella 

synsättet är vanligt förekommande. Det som samtliga pedagoger i studien beskriver som det 

allra viktigaste är kommunikation och samspel med eleven. Det avgörande är att lyssna till 

elevens förklaringar och resonemang för att som pedagog kunna bedöma och anpassa sin 

undervisning. Tolkningen visar att endast det relationella perspektivet framträder eftersom 

kommunikationen och samspelet pedagogerna beskriver inte handlar om att upptäcka elevens 

brister utan är en undervisningsmetod. 

 

5. Diskussion 

 

5.1 Metoddiskussion 

Studien som vi genomfört har varit en mindre kvalitativ studie och den bestod enbart av 12 

pedagoger vilket medförde en låg generaliserbarhet. Vi kunde endast dra slutsatser till de 

pedagoger som deltog i vår studie (Göransson & Nilholm, 2009; Kvale & Brinkmann, 2014). 

För att läsaren skulle bli påmind om att studien inte ger ett generellt resultat skrev vi tydligt 

att uppfattningarna var enligt studiens pedagoger. Vår förhoppning är att vi lyckades med 

detta och att det inte förekommer någon smygrepresentativitet (Larsson, 2005). I vår studie 
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har datainsamlingen skett via halvstrukturerade intervjuer. Det har varit en bra metod som 

gett oss svar på våra två frågeställningar. Svaren vi fått har varit mycket omfattande och 

beskrivande eftersom halvstrukturerade intervjuer ger respondenten möjlighet att med hjälp 

av några frågor prata mer fritt utifrån ämnet (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

En viktig aspekt i en kvalitativ studie är tillförlitligheten (Kvale & Brinkmann, 2014) och för 

att öka tillförlitligheten i vår studie genomförde vi en pilotstudie. Pilotstudien var ett bra sätt 

att få syn på om frågorna i intervjuguiden uppfattades på det sätt som vi tänkt oss och gav 

svar på våra frågeställningar. Trots att vi med våra frågor avsåg elever i matematiksvårigheter 

kunde vi i intervjusvaren urskilja en del generella svar gällande alla elever. De generella 

svaren som vi fick gällande undervisning i taluppfattning går dock att överföra till 

undervisning för elever i matematiksvårigheter.  

 

I vår studie har vi haft ett fullgott urval, men för att öka tillförlitligheten hade det varit ännu 

bättre om vi fått tillgång till pedagoger som undervisar i matematik enbart i årskurs 1-3 

eftersom det är där undervisningen om den grundläggande taluppfattningen främst sker. En 

annan förbättring av urvalet skulle kunna ha varit att vi hade fått tillgång till fler speciallärare 

som undervisar i matematik för att ännu mer få in den specialpedagogiska kompetensen. Vi 

såg dock i vårt resultat att oavsett titel hos pedagogerna fanns en varierad specialpedagogisk 

kompetens. Orsaken till att vi inte hade fler speciallärare eller specialpedagoger samt att 

urvalet blev pedagoger som undervisar i matematik i årskurs 1-6 var svårigheter att hitta 

respondenter som ville delta. Av etiska skäl framkommer inte i studien pedagogernas kön, 

ålder, utbildning samt i vilken kommun eller på vilken skola de arbetar. Detta leder till att 

pedagogerna i vår studie inte kan identifieras, möjligtvis att pedagogerna kan identifiera sig 

själva genom citaten. 

 

Tillförlitligheten i studien ökade ytterligare genom att det bara var Ulrika som genomförde 

intervjuerna. Med samma intervjuare blir det säkrare att frågorna ställs i samma ordning och 

på liknande sätt. Med endast en intervjuare i intervjusituationen samt pedagogens eget val av 

plats skapades en trygghet för pedagogen. Genom att intervjuerna var halvstrukturerade så 

skapades det möjligheter för pedagogerna att verkligen få fram sin egen uppfattning. 

Upplevelserna av intervjuerna var att pedagogerna som var intresserade av aktuell forskning, 

pålästa och insatta förstod frågorna och kunde besvara frågorna utan några tillägg från Ulrika 

som intervjuare. Några pedagoger upplevdes som mer osäkra och där var Ulrika som 
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intervjuare tvungen att ibland förtydliga frågorna och hjälpa lite på traven. Möjligtvis kan 

detta ha påverkat resultatet, men vi har försökt att bortse från detta i analysen och tolkningen. 

Resultatet i studien har enbart grundat sig på pedagogernas uppfattningar som framkom i 

intervjuerna, men det hade varit intressant och ökat tillförlitligheten ännu mer om vi hade haft 

utrymme att även genomföra observationer. Vid intervjuerna användes två inspelningsenheter 

vilket bidrog till att säkra datainsamlingen inför den kommande transkriberingen. 

Transkribering var en bra metod trots att den är tidskrävande. Fördelarna med transkribering 

som metod är att den underlättar vid analys och tolkning av resultatet eftersom detaljer blir 

synliga och vi lättare kunde gå tillbaka och urskilja likheter och skillnader i pedagogernas 

uppfattningar. Transkriberingen genomfördes enbart av Sara eftersom Ulrika genomförde alla 

intervjuer. Transkriberingen underlättades genom att Sara använde röstinmatning i 

kombination med eget skrivande eftersom det var mer tidssparande. 

 

Ytterligare något vi tänker på som har ökat tillförlitligheten i vår studie är att vi har varit två 

studenter. Det har varit en styrka att kunna utbyta tankar och hjälpa varandra att hålla en röd 

tråd genom studien utifrån vårt syfte och frågeställningar. 

 

5.2 Resultatdiskussion  

Forskningen (Boaler, 2011; Hattie m fl., 2017) lyfter fram att läraren och dennes 

undervisning spelar stor roll för elevens matematikutveckling och styrdokumenten 

(Skolverket, 2011a) beskriver att läraren ska anpassa undervisningen efter elevens behov och 

förutsättningar för att ta hänsyn till olikheter. Vidare betonar styrdokumenten att skolan har 

ett särskilt ansvar för elever som har svårigheter att nå målen och att undervisningen inte kan 

utformas lika för alla elever. Studiens syfte är att undersöka, analysera och tolka några 

pedagogers beskrivningar av undervisningens betydelse för att skapa goda förutsättningar för 

elever i matematiksvårigheter att lyckas med grundläggande taluppfattning. Vi ser i resultatet 

att vårt syfte har uppfyllts och att vi har fått svar på våra två frågeställningar. Vårt resultat 

diskuterar vi i resultatdiskussionen och det kopplas till forskningsfältet och våra teoretiska 

utgångspunkter. 
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Innebörden av en god taluppfattning och dess betydelse för elevens fortsatta 

matematiklärande enligt studiens pedagoger 

Studiens första frågeställning har inte lika stor tyngd som den andra frågeställningen. Trots 

detta är en definition av begreppet taluppfattning oerhört viktig att ta upp i vår studie 

eftersom det krävs att man som lärare måste förstå innebörden av det man ska undervisa om 

(Griffin, 2004). Denna frågeställning kopplas endast till forskningsfältet då den inte kan 

kopplas till våra teoretiska utgångspunkter. Flera forskare (Gersten & Chard, 1999; Griffin, 

2004) menar att begreppet taluppfattning inte är så tydligt definierat. Det är något som också 

framkommer tydligt i vår studies resultat där pedagogerna vid intervjun först visar på en 

mycket stor osäkerhet gällande definitionen. De ser frågande ut och söker bekräftelse genom 

att säga att det ”typ handlar om att hantera tal”. En stund in i intervjun blir det ändå tydligt att 

de bakom osäkerheten har en kunskap om vad begreppet står för. Kommentarmaterialet till 

kursplanen i matematik (Skolverket, 2011b) beskriver att eleverna behöver ha en god 

grundläggande taluppfattning för att kunna utvecklas i matematik vilket studiens pedagoger 

visar en stor enighet om. Även om pedagogerna inte uttryckligen hänvisar till 

styrdokumenten så urskiljer vi att dess innehåll genomsyrar pedagogernas undervisning om 

taluppfattning. Tillsammans tar pedagogerna upp i stort alla de punkter som beskriver vad 

taluppfattning är och som definieras i FONS, skapad av Andrews och Sayers (2015). En 

anledning till att pedagogerna senare kommer in på och kan definiera begreppet 

taluppfattning kan bero på att bedömningsstödet i taluppfattning från Skolverket har varit till 

hjälp. Vi urskiljer att de exempel som pedagogerna tar upp och slutligen kopplar till en 

definition av taluppfattning liknar innehållet i bedömningsstödet. I bedömningsstödet får 

pedagogerna en grund att utgå från då det gäller undervisning om taluppfattning. Begreppet 

och dess innebörd kan bli ännu mer befäst hos pedagogerna då Skolverket den 3 juli 2018 

kommer att publicera ett stöd för förskoleklassen som handlar om att kartlägga elevers 

kunskaper i matematiskt tänkande. Eftersom kartläggning då införs ännu tidigare talar det 

ännu mer om vikten av taluppfattningens betydelse för fortsatt matematiklärande.  

 

Beskrivning av hur studiens pedagoger genomför undervisningen i taluppfattning för 

elever i matematiksvårigheter 

Vår andra frågeställning är den som har mest tyngd i vår studie. Den handlar om 

pedagogernas beskrivningar av sin undervisning i taluppfattning för elever i 

matematiksvårigheter. Forskningens syn på undervisningens betydelse är att lärarens 

undervisning spelar en stor roll (t.ex. Boaler, 2011; Hattie m fl., 2017). Forskningen menar att 
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sambandet mellan lärarens kompetens och elevens lärande är mycket starkt och tydligt 

(Håkansson & Sundberg, 2012; Lunde, 2011; Ryve m fl., 2016) och god undervisning 

beskrivs som välorganiserad, planerad och insiktsfull (Håkansson & Sundberg, 2012; 

Lundberg & Sterner, 2006). Det är viktigt att läraren har förväntningar på att det är möjligt 

för alla elever att lära och att man själv som lärare har möjlighet att påverka lärandet hos alla 

elever (Hattie m fl., 2017; Håkansson & Sundberg, 2012). I resultatet kan vi urskilja att 

pedagogerna mer eller mindre betonar undervisningens betydelse då det gäller taluppfattning.  

Flertalet pedagoger utgår från det relationella perspektivet och förklarar att deras egen 

undervisning påverkar elevens lärande mest, men samtidigt nämner de några kategoriska 

förklaringar och menar att orsakerna även kan ligga i elevens egna svårigheter. Dessa 

svårigheter syftar på generella inlärningssvårigheter, begåvning, mognad och 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Forskningen är alltså tydlig när det gäller att 

lyfta fram att undervisningen har en stor betydelse för elevens lärande men verkligheten är 

även att alla elever inte är lika utan har olika förutsättningar som skolan inte kan bortse ifrån. 

Vi urskiljer i resultatet att det alltså inte enbart handlar om pedagogens kompetens och 

undervisning utan förklaringarna till svårigheter kan även bero på den enskilda eleven. 

Styrdokument (Skolverket, 2011a) och forskning (Löwing, 2006; Hattie m fl., 2017) 

beskriver att undervisningen inte kan utformas lika för alla elever utan måste anpassas efter 

elevens behov och förutsättningar, speciellt för elever i matematiksvårigheter. 

Undervisningen behöver utgå från varje elevs behov och där säger flera forskare (t.ex. 

Johansson, 2011; Ryve m fl., 2016; Wernberg, 2009) att lärarna behöver vara mer aktiva och 

flexibla i sin undervisning. Hattie m fl. (2017) skriver att lärarens roll i undervisningen är att 

vara lyhörd och därifrån kunna planera sin undervisning efter elevernas olika behov. 

Pedagogerna i studien lägger stort fokus på detta i sin undervisning och det framkommer att 

det görs på flera olika sätt. En uppfattning som vi urskiljer hos pedagogerna är var 

undervisningen för elever i matematiksvårigheter ska genomföras. Det handlar om en 

oenighet angående elevens exkludering respektive inkludering. Pedagoger med ett kategoriskt 

synsätt förordar att eleven i matematiksvårigheter ibland exkluderas från 

klassrumsundervisningen för att lättare kunna få sina behov tillgodosedda. Pedagoger med ett 

relationellt synsätt menar däremot att lärandet bör ske i klassrumsundervisningen genom 

pedagogens egna anpassningar eller med stöd av specialpedagogisk kompetens i 

klassrummet. Resultatet i studien visar att elevens lärande inte enbart beror på pedagogens 

kompetens och undervisning utan att även elevens behov och förutsättningar har en inverkan 

på lärandet.  
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Pedagogens val av arbetssätt i undervisningen har en avgörande betydelse för elevens 

lärande. Forskning (t.ex. Engvall, 2013; Peng & Nyroos, 2012) pekar på att länder som har en 

stor variation i undervisningen har goda resultat i matematik. Anghileri (2006) menar att en 

viktig förutsättning är att undervisningen handlar om en progression som utgår från praktisk 

erfarenhet, vilket innebär att undersöka med hjälp av konkret material. Detta stödjs även i 

styrdokumenten (Skolverket, 2011b) som säger att undervisningen i de lägre åldrarna bör 

bygga på ett prövande förhållningssätt som bör utgå från ett konkret arbete som därefter kan 

utökas till mer obekanta situationer. Pedagogerna i vår studie pratar om vikten av variation 

och laborativt arbete med konkret material utifrån både det kategoriska och det relationella 

perspektivet. Det kategoriska synsättet blir synligt hos pedagogerna eftersom de menar att 

variation och arbetet med konkret material inte bara är en undervisningsmetod utan även ett 

arbetssätt med syftet att åtgärda brister hos den enskilda eleven. Styrdokumenten (Skolverket, 

2011b) beskriver matematik som ett kommunikativt ämne och Anghileri (2007) skriver att 

lärarens roll idag innebär ett samspel och lärande tillsammans med eleven istället för en 

envägskommunikation. Lärarens ansvar i undervisningen ligger i att interagera med eleverna 

genom att lyssna till elevernas resonemang. Löwing (2006) beskriver att läraren kan 

kartlägga elevens kunskaper om de systematiskt tar sig tid till att lyssna till eleven i 

undervisningen. Samtliga pedagoger i vår studie berättar att kommunikation och samspel med 

eleven är det viktigaste i undervisningen och pedagogernas synsätt utgår här enbart från det 

relationella perspektivet. Detta blir synligt hos pedagogerna eftersom de menar att 

kommunikation och samspel är ett arbetssätt som har till syfte att vara en undervisningsmetod 

och inte ett arbetssätt för att åtgärda brister hos den enskilda eleven. 

 

Utifrån vår jämförelse av studiens resultat och forskningsfältet drar vi en slutsats. Den 

forskning vi har tagit del av i vår studie framhåller det relationella perspektivet där 

pedagogens kompetens och undervisning lyfts som avgörande för elevens lärande i 

taluppfattning. I vår studie lyfter däremot pedagogerna även det kategoriska perspektivet då 

de anser att elevens behov och egna förutsättningar också har en betydande roll när det gäller 

elevens lärande. Slutsatsen vi drar är alltså att forskningen och studiens resultat inte helt 

överensstämmer, men trots det är pedagogerna i stort eniga med forskningen och studien 

visar att det ändå är det relationella synsättet som dominerar hos studiens pedagoger. 
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5.3 Förslag på vidare forskning 

I ett pressmeddelande (Regeringskansliet 2017) meddelades att nya examensmål har införts 

för speciallärare och specialpedagoger för att skolan bättre ska kunna möta elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ändringarna för lärosätena träder i kraft den 3 juli 

2018. Intressant framöver är att se om och hur forskning om neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar kommer att påverka forskningens nuvarande syn på god undervisning 

i taluppfattning. Kommer sambandet elevens förutsättningar och elevens lärande att spela en 

mer betydande roll jämte sambandet lärarens kompetens och elevens lärande? Vi vet idag att 

forskningen är överens om att undervisningen har en stor betydelse för elevens lärande men 

det skulle vara intressant att göra en studie som visar goda exempel på hur undervisningen i 

taluppfattning kan anpassas mer specifikt efter elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Intressant blir då frågan om elevens exkludering respektive 

inkludering och hur valet dem emellan påverkar elevens möjligheter till lärande i 

taluppfattning. 
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Bilaga 1 
Missivbrev 
 

 

 

2018-01-19 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter, Sara Bergroth och Ulrika Olsson, som läser till speciallärare med 

inriktning matematik på Mälardalens högskola i Västerås. 

 

Under vårterminen 2018 arbetar vi med programmets avslutande examensarbete. Syftet med 

arbetet är att undersöka hur några lärare och speciallärare/specialpedagoger ser på 

undervisningens betydelse för att skapa goda förutsättningar för elever att lyckas med den 

grundläggande taluppfattningen. Resultatet kommer att redovisas i en rapport i slutet av maj. 

 

För att kunna genomföra vårt arbete behöver vi hjälp av lärare som undervisar i matematik i 

årskurs 1-6 samt speciallärare eller specialpedagoger. Vår önskan är att genomföra enskilda 

intervjuer. Intervjuerna beräknas ta ca 30-45 minuter var.  

 

Medverkan i detta arbete är naturligtvis frivilligt och du kan när som helst under arbetets 

gång avbryta deltagandet. Vi vill också att du som medverkar i vårt arbete ska känna dig 

bekväm under intervjutillfället och vi är därför öppna för var och när vi kan träffas. Vi 

kommer att använda oss av halvstrukturerade intervjuer och skulle vara tacksamma om 

intervjuerna kan spelas in, för att underlätta i vårt analysarbete. Din medverkan är 

avidentifierad, det betyder att du är anonym och att inga personuppgifter, namn på skola eller 

kommun kommer att skrivas. Det inspelade materialet kommer under arbetets gång att 

förvaras på ett säkert sätt och omedelbart efter arbetets avslutande raderas. Du som 

medverkat har möjlighet att ta del av vårt arbete. 

 

Har du möjlighet att ställa upp på denna intervju blir vi väldigt glada. Hör av dig snarast så 

att vi kan bestämma en tid och en plats för intervjun. Om det är något du undrar över, tveka 

inte att höra av dig till oss via telefon eller mail. 

 

Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar  

 

Sara Bergroth      Ulrika Olsson 

 

Handledare; 

Tuula Koljonen 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 

 

 

Inledning: 

 

● Utbildning, antal år i yrket, eventuell kompetensutveckling 

● Påminna om frivilligheten och en repetition av examensarbetets syfte 

● Informera om att intervjuare intar en mer passiv roll  

 

Startfrågor: 

 

● Vilka områden i matematiken anser du att eleverna har lättast inom? 

● Vilka områden anser du eleverna har störst svårigheter inom? 

 

Huvudfrågor: 

 

1. Vad innebär en god taluppfattning för dig? 

2. På vilket sätt uppfattar du att taluppfattningen har betydelse för fortsatt 

matematiklärande? 

3. Hur vet du om eleven har en god taluppfattning? 

4. Hur gör du för att upptäcka eventuella brister i taluppfattningen hos eleven? 

5. Vad gör du om du upptäcker brister i den tidiga taluppfattningen? 

6. Vilka förklaringar anser du kan finnas till att eleven har brister i taluppfattningen? 

7. Hur vill du kort beskriva en god undervisning i taluppfattning för elever i 

matematiksvårigheter? Vad anser du är viktigast? 

8. Vilka arbetssätt använder du dig av i din undervisning i taluppfattning för elever i 

matematiksvårigheter?  

9. Berätta lite om hur du planerar och genomför en lektion i taluppfattning. 

10. Vilka förutsättningar anser du att du behöver för att kunna genomföra en god 

undervisning i taluppfattning? 

11. På vilket sätt anser du att undervisningen har betydelse när det gäller elevers 

förutsättningar att lyckas med taluppfattningen? 

12. Hur ser speciallärarens/specialpedagogens uppdrag ut/på vilket sätt finns 

specialläraren/specialpedagogen behjälplig i lektionsplaneringen och i 

undervisningen? 
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Bilaga 3 
 

Bedömning för lärande i matematik för årskurs 1-9, Skolverket 2014 

Taluppfattning & tals användning 
 

 

 

Centralt innehåll: 

● Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan 

användas för att ange antal och ordning. 

● Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga 

situationer. 

 

Bedömningen fokuserar i vilken grad eleven visar, använder och uttrycker kunskaper om: 

● vilket tal som kommer före och efter ett visst naturligt tal och att addition med 1 

genererar nästa naturliga tal i talraden 

● ordningstalen t.ex. första, femte, trettioförsta 

● att ett tal kan delas upp på olika sätt t.ex. 7-, 10- och 17-kamrater (detta kan ske i 

handling, med konkret material, med bild eller i huvudet) 

● att antal föremål kan grupperas på olika sätt t.ex. tiogrupper, femgrupper 

 

Bedömningen fokuserar även hur väl eleven: 

● använder ord som har med antal att göra, t.ex. många, färre än, skillnad 

● uppfattar antal (färre än 10) utan att behöva räkna föremålen ett och ett 

● behärskar räknesekvensen i olika steg uppåt och neråt från olika naturliga tal 

t.ex. två-hopp, tio-hopp, hundra-hopp 

● storleksordnar naturliga tal 

● gör rimliga uppskattningar när det gäller större antal 

● delar upp tal i både termer och faktorer t.ex. 16 = 10 + 6 ; 8 = 2 ∙ 4 

● jämför och storleksordnar enkla bråk i huvudet, med bild eller med handling t.ex. 

delar ett papper i tredjedelar och fjärdedelar 

● placerar naturliga tal på tallinjen t.ex. 3 ; 17 ; 82 

● skiljer på jämna och udda tal 

● använder naturliga tal och enkla tal i bråkform i vardagliga situationer 

● redovisar sina tankar om naturliga tal och antal med olika uttrycksformer t.ex. i 

handling, med konkret material, bilder, ord och/eller matematiska symboler 

● ställer och besvarar frågor om naturliga tal och antal 

 

Mer om tal i bråkform finns under rubriken Att uttrycka och använda tal 
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Centralt innehåll: 

● Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som 

enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal. 

 

Bedömningen fokuserar i vilken grad eleven visar, använder och uttrycker kunskaper om: 

● enkla bråk t.ex. en halv, en tredjedel, tre fjärdedelar 

● att om man delar en helhet i t.ex. fjärdedelar så måste alla fjärdedelar vara lika stora 

● att ett naturligt tal kan skrivas som bråk t.ex. 1 = 3/3 

● att en fjärdedel av en helhet kan vara större än en halv om helheterna är olika t.ex. att 

en fjärdedels chokladkaka kan vara större än en halv chokladkaka 

 

Bedömningen fokuserar även hur väl eleven: 

● använder hälften/dubbelt som del av helhet (”hälften av kakan”) eller som del av antal 

(”jag har dubbelt så många byggbitar som hon har”) 

● känner igen, säger och skriver naturliga tal samt enkla bråk t.ex. femton, en fjärdedel, 

trehundrafem 

● redovisar sina tankar om tal och enkla bråk med olika uttrycksformer t.ex. i handling, 

med konkret material, bilder, ord och/eller matematiska symboler 

● ställer och besvarar frågor om tal och enkla bråk 

 

 

 

Centralt innehåll: 

● Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för 

tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien. 

 

Bedömningen fokuserar i vilken grad eleven visar, använder och uttrycker kunskaper om: 

● tiotal, hundratal, tusental osv och att siffrans position avgör värdet t.ex. att tvåan i 23 

betyder 2 gånger 10 

● siffrors platsvärde i tiobassystemet t.ex. att 435 = 400 + 30 + 5 

● betydelsen av siffran 0 i ett tal och talet 0 

● ett tals storlek, t.ex. att 70 är tio gånger större än 7 

● hur man i olika kulturer genom historien använt olika föremål eller tecken för att 

representera ental, tiotal, hundratal, tusental osv innan nollan infördes 

 

Bedömningen fokuserar även hur väl eleven: 

● redovisar sina tankar om positionssystemet med olika uttrycksformer t.ex. i handling, 

med konkret material, bilder, ord och/eller matematiska symboler 

● ställer och besvarar frågor om positionssystemet  
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Centralt innehåll: 

● De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika 

situationer. 

● Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och 

överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. 

Metodernas användning i olika situationer. 

● Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar. 

 

Bedömningen fokuserar i vilken grad eleven visar, använder och uttrycker kunskaper om: 

● de fyra räknesätten och i vilka situationer som de kan användas 

● sambanden mellan de olika räknesätten t.ex. att upprepad addition 5 + 5 + 5 är samma 

sak som multiplikationen 3 · 5 

● att ett tal kan skrivas som olika matematiska uttryck där olika räknesätt kan finnas 

representerade t.ex. 4 + 5 = 10 − 1 = 3 · 3 

● likhetstecknets och olikhetstecknens betydelse (mer om detta finns under 

kunskapsområdet algebra) 

● addition som ökning eller lägga samman, subtraktion som skillnad eller minskning 

● att beräkningar i ett talområde kan utnyttjas i ett utökat talområde t.ex. att om 

3 + 4 = 7 så är 33 + 4 = 37 

 

Bedömningen fokuserar även hur väl eleven: 

● använder utvecklingsbara metoder för att utföra beräkningar med naturliga tal vid 

huvudräkning och överslagsräkning 

● använder skriftliga och fungerande metoder för att utföra beräkningar med naturliga 

tal 

● väljer och använder relevant räknesätt i olika situationer 

● tolkar vad ett matematiskt uttryck kan innebära och kan skriva en räknehändelse till 

ett uttryck där olika räknesätt finns representerade t.ex. 3 · 5 = 15 ; 15 − 7 = 8 

● tillämpar de grundläggande räknelagarna t.ex. att 2 + 15 = 15 + 2 

● bedömer om resultatet är rimligt vid huvudräkning och enkla beräkningar med 

skriftliga räknemetoder 

● använder miniräknaren för att utföra beräkningar med naturliga tal 

● redovisar med olika uttrycksformer t.ex. i handling, med konkret material, bilder, ord 

och/eller matematiska symboler 

 

 


