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Syftet med studien är att bidra till ökad förståelse av och fördjupad kunskap om 
taluppfattningens och skriftliga räknemetoders betydelse för hinder i elevers 
matematikutveckling, särskilt avseende addition och subtraktion, samt undersöka hur lärare 
arbetar med dessa områden för att förebygga och möta hinder för matematikutveckling. 

Elevers matematikkunskaper sjunker och på senare år har brister i taluppfattning 
uppmärksammats som en möjlig orsak. Denna studie med kvalitativ ansats har intervjuer och 
skriftliga dokument som datainsamlingsmetod. Hur uppfattar nio lärare som undervisar i år 1-
6 nödvändiga kunskaper i taluppfattning för att hantera skriftliga räknemetoder i addition och 
subtraktion och vilka förklaringar till brister lyfter de. Vilka verktyg används för att få 
kännedom om elevers kunskaper i matematik vad gäller taluppfattning och skriftliga 
räknemetoder? 

Av resultatet av studien framkommer att det finns variationer i uppfattningar om nödvändiga 
kunskaper och undervisning om taluppfattning och skriftliga räknemetoder. Resultaten på 
Nationella prov vad gäller de båda studerade områdena visar på ett bättre resultat då det gäller 
taluppfattning jämfört med skriftliga räknemetoder. Detta kan bero på den komplexitet som 
det sociala samspelet mellan olika strukturer i samhället innebär. 

Nyckelord: number sense, teaching number sense, arithmetics, mental calculation, 
algorithms. 
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Inledning 

Nationella och internationella källor visar att svenska elever har presterat på en låg nivå i 

matematik de senaste decennierna (Emanuelsson et al., 2011; Löwing, 2008) och fortsätter 

prestera på låg nivå (PISA 2012). Matematik är nödvändigt att få med sig i dagens 

siffersamhälle och det kan även ses som en demokratisk rättighet (Anghileri, 2000; 

Butterworth, 2005; Lundberg, 2009; Niss, 2003). 

Forskning menar att det finns många olika faktorer som påverkar elevers utveckling av den 

matematiska förmågan, t.ex. arbetsminne, skol – och hemmiljön, föräldraengagemang, 

undervisningssätt, förväntningar på eleven samt koncentrationsförmåga (Anghileri, 2000; 

Bentley & Bentley, 2011; Desoete, Ceulemans, De Weerdt & Pieters, 2012; Lundberg, 2009).  

Men vad menar vi egentligen när vi uttrycker att elever är i svårigheter i matematik? Här finns 

förklaringar med olika fokus. En del menar att det handlar om hela den matematiska 

kompetensen (Bergqvist et al., 2010; Niss, 2003; Wernberg, 2009) medan andra lägger fokus 

på räknesvårigheter och dyskalkyli (Geary, 2004; Lundberg & Sterner, 2009).   

Under senare år har ett ökat intresse för och insikt om taluppfattningens betydelse för 

matematisk utveckling hos elever växt fram och man menar att det ligger i tiden att undersöka 

taluppfattningen och dess betydelse för elevers matematikutveckling (Berch, 2005; Desoete et 

al., 2012; Gersten, Jordan & Flojo, 2005; McGuire, Kinzie & Berch, 2012; Wagner & Davis, 

2010). Forskning visar också att den grundläggande taluppfattningen har stor betydelse för 

elevers räkneförmåga och oavsett vilken skriftlig räknemetod som väljs är grundläggande 

taluppfattning viktigt (Boesen, 2006; Emanuelsson et al., 2011; Hedrén, 1999a, 1999b, 2006; 

Kilborn, 1989; Löwing, 2008; McIntosh, 2010).  

Det finns dock en kluvenhet då det gäller vad som menas med taluppfattning och vad som ska 

ingå, vilket ses som ett problem av många (Berch, 2005; Gersten et al., 2005; Griffin, 2004; 

Howell & Kemp, 2009; Wagner & Davis, 2010). 

Att läraren vet vad taluppfattning är har stor betydelse för elevers lärande i matematik och 

flera forskare lyfter fram lärarens och undervisningens betydelse för att förebygga hinder i 

matematiklärandet, där taluppfattning får betydelse (Anghileri, 2000; Desoete et al., 2012; 

Faulkner, 2009; Griffin, 2004; Löwing, 2008). 
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Det finns även en otydlighet i definitionen av och undervisningen om skriftliga räknemetoder 

med otydliga krav i styrdokument för beräkningsstrategier (Anghileri, 2006; Engvall, 2013; 

Heirdsfield & Cooper, 2004). De senaste årens debatt om vilka metoder som bör användas 

samt resultaten på Nationella Prov för år tre, vilka visar låga resultat på området skriftliga 

räknemetoder, ger stöd för att även området aritmetik bör uppmärksammas (Bentley & 

Bentley, 2011; Engvall, 2013; Emanuelsson et al., 2011; Skolverket, 2010, 2011, 2012, 2013).  

Med stöd i ovanstående är det därför av intresse att lyfta taluppfattningens betydelse för 

elevers lärande i matematik.  

Intresse för att undersöka ovanstående påverkas också av min lärarbakgrund. Jag har arbetat 

som lärare i nästan 30 år och under åren 2006 till 2011 var jag matematikutvecklare i min 

kommun. Då ingick ett uppdrag att analysera resultaten av Nationella prov för år 3 

vårterminen 2009 och 2010. Där framkom att resultaten på delarna som testade skriftliga 

räknemetoder hade låga resultat och mitt intresse för förklaringar till detta var väckt. 

Bakgrund 

För att orientera läsaren följer nu en redovisning av aktuell forskning kring området och vad 

våra styrdokument säger.  

Inledningsvis finns en beskrivning över de avgränsningar som tagits hänsyn till. Därefter 

följer en kort redogörelse av kunnande i matematik kopplat till styrdokument och 

undervisning, eftersom detta spelar en central roll för vad elever får möjlighet att lära vad 

gäller taluppfattning och skriftliga räknemetoder.  

Presentationen av forskningsfältet fortsätter sedan med definitioner och beskrivning av de två 

huvudbegreppen - taluppfattning och skriftliga räknemetoder, följt av vilka svårigheter som 

uppmärksammas och hur man kan upptäcka, förklara, förebygga och åtgärda dessa på olika 

sätt. 

Avgränsningar 

Vid databassökning var sökordet ”number sense” och ”teaching number sense” men även 

”arithmetics”, ”mental calculation” och ”algorithms”. Artiklar är valda utifrån ett kritiskt 

förhållningssätt och med hänsyn till vetenskaplighet och aktualitet i tid (Andrén, föreläsning 

25 oktober 2013, Mälardalens Högskola; Backman, 2008; Suri & Clarke, 2009). 
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Forskningsfältet 

Kunnande i matematik och våra styrdokument 

Matematik är ett mångfacetterat ämne som innehåller många olika områden, vilka dessutom 

är sammanvävda på olika sätt med varandra. Att inneha matematisk kompetens innebär att 

kunna förstå och använda matematik i många olika situationer och denna förmåga kan delas 

in i sex olika kompetenser: Problemlösningskompetens, Resonemangskompetens, 

Procedurhanteringskompetens, Representationskompetens, Sambandskompetens och 

Kommunikationskompetens (Bergqvist et al., 2010; Niss, 2003; Engvall, 2013). Dessa 

kompetenser stämmer väl överens med de förmågor i LGR 11 som elever ska ges 

förutsättningar att utveckla: 

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,  
• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 
• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, 
• föra och följa matematiska resonemang, och 
• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Lgr11, s.63) 

Syftet med matematikundervisningen är att elever ska lära sig matematik enligt de mål som är 

angivna i LGR 11 i form av både centralt innehåll och förmågor. Skolmatematiken i 

grundskolans tidigare år kan delas in i fyra områden: aritmetik, geometri, statistik och algebra. 

Denna studies fokuserade områden hamnar då inom aritmetiken eller förmågan att räkna, som 

det uttrycks i vardagsspråk. Aritmetik eller förmågan att räkna har länge varit det 

dominerande innehållet i matematikundervisningen och för många är fortfarande 

skolmatematik synonymt med räkning. I tidigare läroplaner förordades en algoritmräkning 

eller räkneuppställningar, som de också kallas, för att utföra beräkningar (Engvall, 2013). Att 

använda en algoritm innebär att utföra en beräkning genom att följa ett på förhand givet 

mönster (Engvall, 2013; Kilborn, 1989; Löwing, 2008; Usiskin, 1998). Under de senaste 20 

åren har dock en debatt pågått angående vilka skriftliga räknemetoder som ska användas 

(Engvall, 2013).  

Vad säger då aktuella styrdokument om taluppfattning och skriftliga räknemetoder och vilken 

beskrivning finns i LGR 11 under det centrala innehållet? Vad gäller taluppfattning är det en 

omfattande beskrivning som påvisar svårigheten att på ett enkelt sätt ange dess innebörd 

(Skolverket, LGR, 2011). (Se Bilaga 1) Då det handlar om skriftliga räknemetoder ska elever, 

enligt Centralt innehåll år 1-3, arbeta med ”Centrala metoder för beräkningar med naturliga 

tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och 
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miniräknare. Metodernas användning i olika situationer” (s.63). I LGR 11 finns alltså inga 

direktiv om några specifika skriftliga räknemetoder (Engvall, 2013).  

Undervisning i matematik  

Vad elever får möjlighet att lära begränsas av undervisningen och den vanligast 

förekommande kompetensen som utvecklas är procedurkunnande. Matematikundervisningen 

domineras av individuellt arbete med bristande kopplingar till de kursplanemål som inte är 

innehållsrelaterade (Bergqvist et al., 2010; Engvall, 2013). Faktorer som påverkar 

undervisningen är förutom styrdokument även läraren, läromedel, Nationella prov och elevers 

arbetsinsatser. Lärare är medvetna om att uppgifterna i Nationella prov ser annorlunda ut än i 

böckerna, men provens vägledande roll när det gäller kompetensmål är inte särskilt stor och 

påverkar inte undervisningen i särskilt stor utsträckning (Bergqvist et al., 2013; Wernberg, 

2009). 

Organisationen av undervisningen utgår från olika arbetsformer där de vanligast 

förekommande är helklassundervisning, smågruppsundervisning och handledd undervisning. 

Inom helklassundervisningen finns olika sätt att organisera t.ex. genom genomgångar som 

endera bygger på elevernas frågor eller med utgångspunkt i det innehåll som läraren förberett 

(Bentley & Bentley, 2011; Engvall, 2013). I kombination med genomgångar förekommer 

även olika typer av enskilt arbetet där Bentley & Bentley (2011) skiljer på två olika – 

hastighetsindividualisering och fördjupningsindividualisering – där den föregående innebär att 

eleverna arbetar i sin egen takt med uppgifter under lektionen medan den senare innebär att 

eleverna arbetar med uppgifter som är anpassade efter deras förutsättningar. Att få möjlighet 

att arbeta efter sina förutsättningar anses vara mest fördelaktigt (Anghileri, 2000; Butterworth, 

2005; Robinson & Dubé, 2009). 

Att ha tillgång till konkret material för att kunna skapa ” inre bilder” och på så sätt gå från 

konkret till abstrakt förståelse är något som forskare menar är av betydelse, särskilt vid 

inlärning av nytt material. Exempel på olika konkreta arbetsmaterial som förekommer i 

litteraturen kan vara tallinje, hundraruta, bilder, tiobasmaterial, tärningar, spel och lekar 

(Anghileri, 2000; Hope, 1999; Sterner, 2007). Några forskare lyfter även fram en intressant 

infallsvinkel genom att varna för att användning av laborativt material i sig inte är en 

förutsättning för förståelse utan det krävs noggrann planering och en språklig koppling 

(Anghileri, 2000; Engvall, 2013). 
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Taluppfattningens innebörd och Nödvändiga kunskaper i taluppfattning 

Detta avsnitt inleds med definitioner av studiens centrala begrepp och fortsätter sedan med en 

redovisning av vilka nödvändiga kunskaper i taluppfattning som krävs för att utveckla 

förmågan att hantera skriftliga räknemetoder i addition och subtraktion samt en redovisning 

av den debatt som förs kring skriftliga räknemetoder. 

Centrala begrepp – Taluppfattning och skriftliga räknemetoder 
Definitionen på taluppfattning i den vetenskapliga litteraturen är kluven (Berch, 2005; 

Gersten et al., 2005; Griffin, 2004; Howell & Kemp, 2009; Wagner & Davis, 2010). Flera 

menar att taluppfattning är svår att definiera men lätt att känna igen (Faulkner, 2009; Gersten 

et al., 2005; Griffin, 2004). Här följer två exempel på definitioner ur internationella studier: 

Den första kommer från Gersten et al. (2005) och Faulkner (2009), vilka båda hänvisar till 

Kalchman, Moss och Case från 2001och lyder: 

” The characteristics of good number sense include:  (a) fluency in estimating and judging 
magnitude, (b) ability to recognize unreasonable results, (c) flexibility when mentally computing, 
(d) ability to move among different representations and to use the most appropriate 
representations.” (s. 297; s. 25.)  
 

Som en kontrast till denna ges ytterligare ett exempel där McGuire et al. (2012) skriver, med 

hänvisning till Siegler (1991) att:  

”Number sense is knowledge that can be demonstrated by identifying written numbers, performing 
counting activity, organizing numbers in sequence, and making decisions about magnitudes(i.e., 
comparisons between quantities).”  (s. 215) 

 
Definitionen av skriftliga räknemetoder/algoritmer får ses med utgångspunkt i vad som står i 

kursplanen, LGR 11 i ett av ovan angivna förmågemål. Elever ska ges möjlighet att ”välja och 

använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,” 

(s.63). Även definitionen på skriftliga räknemetoder skiljer sig åt. Ett exempel på en 

definition av skriftliga räknemetoder hämtas ur Grevholm (2001) där Rolf Hedrén skriver:  

”…alla beräkningsmetoder, där man använder papper och penna, alltså där något mer än bara 
slutsvaret skrivs ned. Skriftliga räknemetoder omfattar alltså allting från det att man bara gör 
någon enstaka stödanteckning till användning av någon form av standardalgoritm. Även de fall där 
eleverna ritar bilder som stöd för sina beräkningar….”  (s. 147) 

 
Andra forskare ger definitioner av enbart algoritmer där alla är överens om att det innebär en 

systematisk metod med bestämda rutiner där man arbetar steg-för-steg, för att utföra en 

uppgift eller beräkning (Kilborn, 1989; Löwing, 2008; Usiskin, 1998). Nedan följer en av 

dessa: 
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”An algorithm is a finite step-by-step procedure for accomplishing a task that we wish to 
complete”  (Usiskin, 1998 s.7) 

 
Enligt Bentley & Bentley (2011) finns ingenting som heter skriftlig huvudräkning, antingen är 

den skriftlig eller också sker beräkningen i huvudet, utan papper och penna. 

Nödvändiga kunskaper i taluppfattning 
Rimlighetsbedömning och uppskattningsförmåga är en viktig del av taluppfattningen med ett 

helhetsperspektiv som utgångspunkt (Heirdsfield & Cooper, 2004; Wagner & Davis, 2010). 

”Number sense” består av en känsla för nummer men också en känsla för storlek/mängd, 

tyvärr skiljs dessa ofta åt i skolmatematiken till förmån för nummerkänslan menar Wagner & 

Davis (2010). 

Att kunna göra storleksbedömning och ha en uppfattning om mängder, d.v.s. att ha en god 

antalsuppfattning är annat som ingår i taluppfattning. Att förstå att antalet saker i en mängd är 

konserverad tills ett föremål läggs dit eller tas bort är då av betydelse d.v.s. de aritmetiska 

konsekvenserna av addition och subtraktion. Även ”subitizing”, förmågan att snabbt avgöra 

storleken av en mängd, och kännedom om större än, mindre än och lika mycket lyfts fram i 

sammanhanget (Anghileri, 2000; Butterworth, 2005; Faulkner, 2009; Howell & Kemp, 2009; 

Löwing, 2008).  

Räkning och den numeriska ordningen i form av ramsräkning och mentala tallinjer finns 

också med som en del av taluppfattningen, liksom att förstå och ha en känsla för tal 

(Anghileri, 2000; Butterworth, 2005; Griffin, 2004; Howell & Kemp, 2009). Att ha förståelse 

för tals delbarhet och positionssystemet– från helhet till delar och vice versa (Anghileri, 2000; 

Heirdsfield & Cooper, 2004; Howell & Kemp, 2009; Löwing, 2008) samt kunskap om att det 

finns olika representationer av siffror är också av vikt för förståelsen av vad tal innebär 

(Anghileri, 2000; Desoete et al., 2012). Att förstå räknesätten och veta hur de hör ihop samt 

förmågan att använda sig av hållbara räknestrategier ingår också (Gersten et al., 2005; 

Löwing, 2008; Robinson & Dubé, 2009). Gelmann & Galistells räkneprinciper (Butterworth, 

2005; Löwing, 2008) och additionsprincipen (Butterworth, 2005; Carpenter & Moser, 1984) 

är exempel på detta. 

Några framför också kopplingen till språket och jämför talkänsla med fonologisk medvetenhet 

(Gersten et al., 2005; Howell & Kemp, 2009). Andra forskare menar att även förståelsen av 

begrepp ingår i taluppfattning (Faulkner, 2009; Griffin, 2004; Wagner & Davis, 2010).  
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Heirdsfield & Cooper (2004) framför som en motpol till ovanstående att förmågan att utföra 

beräkningar kan uppnås utan kunskap om professionella strategier och utan att vara 

ackompanjerad av taluppfattning. De gör skillnad på flexibla och icke flexibla räknare där de 

inflexibla studenterna inte uppvisade taluppfattning men ändå räknade rätt. Flexibla studenter 

uppvisade taluppfattning och hade stark tilltro till sina egna utvecklade metoder. De menar att 

det finns ett samband mellan mental beräkning och taluppfattning men vänder på det och 

menar att meningsfull mental räkning främjar utvecklingen av taluppfattning och frågar sig 

varför det är nödvändigt med flexibelt tänkande när man kan få korrekta resultat ändå och 

menar att när elever möter svårare problem, där de måste skapa nya metoder eller modifiera 

de som de redan har, är det av betydelse. 

Dessutom framkommer att taluppfattning inte kan begränsas till kapitel eller avsnitt i 

läroböcker, utan är mer mångfacetterat än så och bör genomsyra alla områden i matematik 

(Berch, 2005; Faulkner, 2009; Wagner & Davis, 2010).  

Taluppfattning och skriftliga räknemetoder - Algoritmer eller ej 
Forskning visar att grundläggande taluppfattning är av betydelse för förmågan att hantera 

beräkningar – både mentala och skriftliga (Boesen, 2006; Emanuelsson et al., 2011; Hedrén, 

1999a, 1999b, 2006; Kilborn, 1989; Löwing, 2008; McIntosh, 2010). 

För att förebygga räknesvårigheter och underlätta inlärningen av skriftliga räknemetoder, 

särskilt inom subtraktion, är det enligt flera forskare alltså viktigt med grundläggande 

taluppfattning, rimlighetsbedömning och huvudräkning med ”flyt”.  De flesta är också 

överens om att möjligheten att få se olika räknemetoder och att diskutera är bra (Boesen et al., 

2006; Emanuelsson et al., 2011; Hedrén, 1999a, 1999b, 2006; Heirdsfield & Cooper, 2004). 

Forskningen lyfter fram för- och nackdelar med både algoritmer och elevers egna metoder 

(Anghileri, 2006; Hedrén, 1999a, 1999b; Kilborn, 1989; Löwing, 2008; Usiskin, 1998). Oftast 

handlar det dock inte om elevers egna metoder, utan mer om att välja och lära sig de olika 

metoder som presenteras av lärare och läromedel (Emanuelsson et al., 2011; Hedrén, 1999a, 

1999b).  

Argument som talar för att elever ska använda algoritmer är att de är effektiva, pålitliga och 

minnesbesparande, används på samma sätt oavsett tal, är exakta, har ett historiskt perspektiv, 

lämnar skriftliga bevis och kan skapa förståelse för positionssystemet (Hedrén, 1999a; 

Kilborn, 1989; Usiskin, 1998). Löwing (2008) menar också att algoritmer behövs och att 

kritiken mot dem bygger på erfarenheter av dålig undervisning.  
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Argument som talar emot algoritmer är att elever ger upp sina egna fungerande metoder när 

de lär sig algoritmer, att det motverkar förståelse för god taluppfattning, då elever ser alla 

kolumner som ental och att det är elevers egna metoder som främjar förståelse (Anghileri, 

2006; Hedrén, 1999b; Hope, 1999; Usiskin, 1998).  

Elever i svårigheter, som har svårt att välja bland flera metoder borde dock få stöd att välja 

eller få tillgång till miniräknare (Boesen et al., 2006; Hedrén, 1999a, 2006; Sterner, 2007; 

Usiskin, 1998). De flesta anser också att om algoritmer ska läras ut ska det i så fall ske senare 

än vi brukar, när den grundläggande taluppfattningen är befäst (Anghileri, 2006; Boesen et al., 

2006; Hedrén, 1999a, 1999b; McIntosh, 2010).  

Det huvudsakliga problemet där brister i taluppfattning uppmärksammas är att elever 

misslyckas med den aritmetiska delen av matematiken och då framför allt subtraktion 

(Anghileri, 2000; Bentley & Bentley, 2011; Löwing, 2008; Skolverket, 2010, 2011, 2012, 

2013). Forskning menar att svårigheter och brister i taluppfattning leder till svårigheter med 

beräkningar men även att svårigheter med beräkningar leder till sämre taluppfattning (Bentley 

& Bentley, 2011; Heirdsfield & Cooper, 2009; Löwing, 2008). Vad beror detta på och hur kan 

vi förebygga och åtgärda? 

Bedömning av elevers förmågor/kunskaper 

Att se att en elev har svårigheter är inte så svårt, men vad beror det på? Det gäller att ta reda 

på vad elever gör för fel, inte bara att de gör fel, så att de kan uppmärksammas i tid 

(Emanuelsson et al., 2011; Lundberg, 2009; Löwing, 2008; McDonough, Clarke & Clarke, 

2002; Wadlington & Wadlington, 2008). Tidiga insatser är av stor vikt för att förhindra 

matematiksvårigheter. Taluppfattningen hos en elev i de yngre åldrarna är utan tvekan en 

måttstock på om eleven löper risk att utveckla matematiksvårigheter (Berch, 2005; Desoete et 

al., 2012; Gersten et al., 2005). Howell & Kemp (2009) menar att eftersom man kan förutse 

läs – och skrivsvårigheter genom fonologisk medvetenhet är det även möjligt att förutse 

brister i taluppfattningen genom att undersöka känslan för tal och på så sätt förebygga att 

svårigheter uppstår.  

För att kunna uppmärksamma elever i svårigheter i tid och på så sätt kunna sätta in rätt 

insatser finns därför ett behov av screening material och dessa måste ha sådana kvaliteter att 

lärare kan tolka vad som blivit fel och vilka åtgärder som bör sättas in för att hjälpa eleverna 

(Berch, 2005; Butterworth, 2005; Gersten et al., 2005; Howell & Kemp, 2009; Löwing, 

2008). Läroboksdiagnoser har låg validitet när det gäller sådana egenskaper (Emanuelsson et 
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al., 2011). Tester ska, enligt Löwing (2008), vara oberoende av vilken undervisningsmetod 

som används och kopplade till de matematiska förmågorna i kursplanen. Hon har utvecklat ett 

diagnosmaterial, Diamant, som stöd för lärare i deras bedömning och planering av 

undervisningen (Emanuelsson et al., 2011; Löwing, 2008). Det skriftliga testet ger endast en 

indikation på ett möjligt fel (Bentley & Bentley, 2011; Emanuelsson et al., 2011; Kilborn, 

1989). Det är därför viktigt att följa upp med intervjuer, som tillsammans med observationer 

och elevmaterial är andra sätt att få vetskap om vad elever kan (Emanuelsson et al., 2011; 

Löwing, 2008; McDonough et al., 2002; Robinson & Dubé, 2009; Wadlington & Wadlington, 

2008).  

När bedömningen/kartläggningen av elevers kunskaper genomförs är det av vikt att se detta ur 

ett helhetsperspektiv (Engström, 2003) där förklaringar återfinns på olika nivåer - individ -, 

grupp – och organisationsnivå. Engström menar även att det är viktigt att skolan tar sitt ansvar 

och inte skyller svårigheterna på medicinska diagnoser. Organisationen och strukturen av 

undervisningen, lärarens betydelse och interaktionen mellan lärare och elev samt 

undervisningens innehåll spelar en central roll då det gäller att främja elevers möjligheter till 

utveckling och förebygga att hinder uppstår (Bentley & Bentley, 2011, Löwing, 2008; 

Wernberg, 2009). 

Möjliga förklaringar till hinder för matematikutveckling  

Förklaringar till hinder i elevers matematikutveckling som lyfts fram i aktuell forskning kan 

vara både individcentrerade, men även kopplade till den sociala och fysiska miljön. I 

litteraturen läggs fokus framför allt på omgivningen och det kontextuella sammanhanget. 

Följande möjliga förklaringar är några exempel som uppmärksammas och de presenteras så 

att de som ligger närmast eleven kommer först och därefter följer de som är kopplade till 

sociala och fysiska sammanhang. 

Är matematisk förmåga och god taluppfattning en tillägnad kunskap eller inte? Det är en fråga 

som diskuteras av flera forskare (Berch, 2005; Butterworth, 2005; Faulkner, 2009). Alla 

menar dock att det är möjligt att undervisa så att elever får möjlighet att tillägna sig och 

utveckla taluppfattning. Oavsett svaret på ovanstående frågeställning finner vi förklaringar till 

hinder för matematikutveckling på individnivå i form av medicinska diagnoser, såsom 

dyskalkyli, trots att forskare inte är eniga om diagnosen och kriterierna är otydliga 

(Butterworth, 2005; Geary, 2004; Lundberg, 2009; Lundberg & Sterner, 2009). 

Koncentrationsförmågan, både möjligheten till och förmågan att kunna, samt att vara uthållig 
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(Geary, 2004; Lundberg & Sterner, 2009; Wernberg, 2009), liksom allmänna 

inlärningssvårigheter, d.v.s. svårigheter även med andra ämnen, lässvårigheter, brister i 

minnesfunktionen (arbetsminnet) (Geary, 2004; Lundberg & Sterner, 2009; Wernberg, 2009) 

är av betydelse för utveckling av den matematiska förmågan och kan vara förklaringar till 

hinder i utvecklingen. Emotionella störningar (uttråkad eller matematikångest), brist på 

självförtroende samt att elever saknar hållbara räknestrategier är andra förklaringar 

(Anghileri, 2000; Gersten et al., 2005; Löwing, 2008; Sjöberg, 2006). 

Bristfällig undervisning och brist på stimulans på grund av brister hos lärare påverkar 

självklart möjligheterna för eleverna att tillgodogöra sig kunskaper. För snabba genomgångar, 

för mycket abstraktion, dåliga förklaringar, uppmuntran av metodologiska 

algoritmberäkningar med en överrepresentation av procedurhantering, är några exempel 

(Bergqvist et al., 2010; Engvall, 2013; Lundberg, 2009; Robinson & Dubé, 2009). Att 

läroboken har en stark styrning över arbetet i klassrummet kan också vara en bidragande 

förklaring (Bergqvist et al., 2009; Wernberg, 2009). Presentation av olika räknemetoder kan 

vara ytterligare förklaring till elevers bristande kunskaper i taluppfattning och aritmetik 

(Engvall, 2013).  

Bristen på lärarkompetens t.ex. p.g.a. lärarutbildningens utformning i kollision med 

organisationen av utbildningssystemet kan också ses som en förklaring till problemen då det 

händer att lärare med inriktning mot svenska även undervisar i matematik i egenskap av 

klasslärare i de yngre åldrarna (Bergqvist et al., 2010; Lundberg & Sterner, 2009; Wernberg, 

2009).  

Även styrdokument kan ses som en förklaring till svårigheter. I LGR 11 finns ingen tydlig 

angivelse om vad som menas med en skriftlig räknemetod eller olika beräkningsstrategier och 

kursplanerna beskrivs som svårtolkade och inte tillräckligt tydliga (Bergqvist et al., 2010; 

Engvall, 2013; Heirdsfield & Cooper, 2004; Wernberg, 2009). Att alla elever ska nå 

kunskapskraven vid en och samma tidpunkt kanske inte heller är möjligt (Engström, 2003; 

Lundberg & Sterner, 2009). 

Framgångsfaktorer/ Framgångsrika undervisningsstrategier  

Framgångsrika faktorer är enligt litteraturen framför allt kopplade till lärmiljön och därmed 

också lärarens betydelse och många menar att det innebär begränsningar i elevers möjligheter 

till utveckling av den matematiska förmågan om man fastnar i ett individinriktat perspektiv, 
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då det på denna nivå handlar om att kompensera för eventuella brister hos den enskilde eleven 

genom extra träning eller kompensatoriska hjälpmedel (Engström, 2003; Nilholm, 2007). I 

stället behövs en lärmiljö med mångfald och variation, vilket kan innefatta t.ex. 

verklighetsanknytning och meningsfullhet, genom att sätta in siffror och tal i ett sammanhang 

som bygger på elevers erfarenheter, samt användning av konkret material för förståelse i alla 

åldrar. Ett tillåtande klimat är också av vikt för lusten att lära (Anghileri, 2000; Boaler, 2011; 

Emanuelsson et al., 2011; Faulkner, 2009; Griffin, 2004; Lundberg, 2009; Sterner, 2007). 

Ibland är det även nödvändigt med enskild undervisning. Förståelsen måste vara det viktigaste 

om vi ska få elever att lyckas med matematik. De laborativa och representativa faserna är då 

viktiga och om man abstraherar för snabbt kan det bli problem för en del elever (Anghileri, 

2000; Lundberg & Sterner, 2009; Sterner, 2007; Wadlington & Wadlington, 2008). Att ha 

stora förväntningar på eleven och tydliga mål har också visat sig gynnsamt för inlärningen 

(Bergqvist et al., 2010; Boesen et al., 2006; Hodgen & Wiliam, 2011).  

Lärmiljön är beroende av läraren och då är förhållningssätt, undervisningsstrategi, vilja att 

samarbeta med andra lärare, förmåga att identifiera problem och förstå hur elever tänker samt 

förmåga och vilja att anpassa undervisningen till elevers behov av betydelse (Boaler, 2011; 

Emanuelsson et al., 2011; Hodgen & Wiliam, 2011; Wadlington & Wadlington, 2008). Att 

läraren är medveten om läromedlens utformning och eventuella styrning av undervisningen 

har också betydelse. Det gäller att läromedlen är anpassade efter styrdokumenten med 

kompetensmål och att läraren kan problematisera användningen av läromedel i 

undervisningen och är medveten om att didaktisk kompetens inte kan överlämnas till ett 

läromedel (Bergqvist et al., 2010; Boaler, 2011; Hodgen & Wiliam, 2011). 

Kompetensutveckling 

Kompetensutveckling av lärare är av betydelse enligt flera forskare även om de har lite olika 

infallsvinkel till orsakerna. Några menar att lärarna behöver stöd så att de undervisar om rätt 

saker för att bygga upp god taluppfattning. Lärares kännedom om t.ex. räkneprinciper och 

räknestrategier är av vikt för att kunna hjälpa elever att hitta hållbara räknestrategier (Bentley 

& Bentley, 2011; Faulkner, 2009; Gersten et al., 2005; Griffin, 2004; Löwing, 2008). Löwing 

(2008) ger en kortfattad presentation av Gelman och Gallistels betydelsefulla principer: 

Principen om talens stabila ordning - lära sig räkneord och att de alltid kommer i samma 

ordning; En-till-en principen – alla föremål får endast räknas en gång; 

Kardinalitetsprincipen(Antalsprincipen) – det sista ordet anger antalet i en mängd; 
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Abstraktionsprincipen – allt kan räknas samt Principen om godtycklig ordning – du kan börja 

var som helst i mängden utan att antalet ändras.  

Inledningsvis använder barn ofta konkreta objekt för antalet för att hjälpa dem tänka och lösa 

aritmetikproblem – ofta fingrar. Skickliga räknare behöver inte räkna utan hämtar svar från 

minnet. Barn som använder en räknestrategi för att lösa aritmetikuppgifter använder inte fakta 

från minnet. Ibland behöver elever hjälp att ta sig från fingerräkning till att hämta fakta ur 

minnet och då är det enligt Butterworth (2005) av betydelse med kunskap om Carpenter & 

Mosers steg i utvecklingen av räkning: Räkna alla; Räkna från den första; Räkna från den 

största och till sist förmåga att plocka fram Talfakta. 

Andra lyfter kompetensutveckling av lärare för att de ska kunna tolka målen och Bergqvist et 

al. (2010) menar att det är lärarutbildningens ansvar att utbilda för att kunna tolka 

kompetensmålen och att kursplanerna måste förtydligas och kompletteras med exempel. Det 

behövs även kompetensutveckling av lärare för att kunna identifiera problem och sätta in rätt 

åtgärder (Emanuelsson et al., 2011; Kilborn, 1989; Löwing, 2008).  

Sammanfattning av forskningsfältet 

Enligt aktuell forskning finns en samstämmighet då det gäller behovet av att ha en god 

taluppfattning för att kunna hantera skriftliga räknemetoder, men innebörden av taluppfattning 

innebär stor variation t.ex. rimlighet, antalsuppfattning, tals delbarhet, ramsräkning, förståelse 

av räknesätten m.m. Även om det finns en överenskommelse då det gäller taluppfattningens 

betydelse för att hantera skriftliga räknemetoder pågår en debatt om vilken/vilka 

räknemetoder som är att föredra.  

Forskningen för fram att elever misslyckas med den aritmetiska delen och framför allt då det 

gäller subtraktion. Det uppfattas som lätt att se elevers svårigheter, men är betydligt mer 

problematiskt att finna förklaringar till problemen och sedan åtgärda dem.  

Aktuell forskning pekar på vikten av ett helhetsperspektiv och för fram flera förklaringar på 

olika nivåer som orsaker till elevers svårigheter. Det kan t.ex. vara medicinska diagnoser, 

koncentrationsförmåga, brister i undervisningen, lärarkompetens och styrdokument. Det är då 

också viktigt att insatserna för att förebygga och förhindra att svårigheter uppstår hamnar på 

olika nivåer. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Teorier är ett sätt att hjälpa oss att förstå verkligheten. Tolkning av resultat kan ske på olika 

sätt och det finns variation i hur man kan tolka frågor utifrån olika teoretiska ramar, vilket 

leder till olika sätt att förstå ett resultat (Andersson, 1980; Creswell, 2012; Engvall, 2013). 

Ibland kan det finnas ett värde i att väva samman olika teoretiska bakgrundsmodeller. För att 

förstå resultatet blir därför rimliga teoretiska utgångspunkter här Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell (Andersson, 1980; Bronfenbrenner, 1979; Lagerberg & 

Sundelin, 2005) som en teoretisk ram utifrån ett helhetsperspektiv där möjligheter och 

förutsättningar sätts i fokus. Det finns även anledning att relatera resultatet till ett 

problemlösningsmodellstänkande (Björck - Åkesson & Granlund, 2002) för att det är 

angeläget att tydligare synliggöra olika ”nivåer”, vilka kan knytas till Bronfenbrenners 

modell. 

Skola och undervisning är en del av en social kontext. Vi lever i en komplex tillvaro och 

individer påverkas av och påverkar den omgivning de befinner sig i under sin utveckling och 

inlärning (Andersson, 1980; Björck-Åkesson & Granlund, 2002; Lagerberg & Sundelin, 

2005). I en utvecklingsekologisk modell beskrivs samspelet mellan individer som en 

pågående utveckling genom hela livet, vilken äger rum i föränderliga miljöer och är påverkad 

av relationer inom och mellan både närmiljöer och också större sociala sammanhang. 

Omgivningen beskrivs som sammanhängande strukturer, där den ena ryms i den andra, vilket 

går att jämföra med funktionen hos ryska dockor (Andersson, 1980; Bronfenbrenner, 1979; 

Lagerberg & Sundelin, 2005). Därför kan den hjälpa till att skapa förståelse för den verklighet 

som skol – och undervisningssituationen innebär där samhället med lagar och styrdokument, 

påverkar ner till individnivå.  I figur 1 redovisas de olika nivåerna, från mikro till makro, för 

att visa den pågående process av samspel mellan individer och faktorer i sociala miljöer och 

där det finns en relation mellan de olika nivåerna och faktorerna som samspelar. Den innersta 

strukturen beskriver faktorer som finns i personens omedelbara närhet. Inom nästa struktur 

påvisas en samverkan och relation mellan flera olika mikrosystem. Därefter hittar vi faktorer 

som påverkar individen, utan att den är direkt deltagande. På makronivån finns en 

övergripande struktur som handlar om samhällsideologier och lagar. Krononivån utgörs av 

den tid som passerar under en människas livscykel (Andersson, 1980; Bronfenbrenner, 1979; 

Lagerberg & Sundelin, 2005). 
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Figur 1: http://faculty.weber.edu/tlday/human.development/ecological.htm 

Denna modell är inte enbart en beskrivning av, utan även ett verktyg för att förstå olika 

samspel (Lagerberg & Sundelin, 2005). Elevens lärande är beroende av samspelet mellan elev 

och lärare. Lärares uppfattning och förståelse av taluppfattning, skriftliga räknemetoder och 

undervisning om detta är beroende av den uppfattning om detta som finns i samhället genom 

styrdokument, media, arbetskamraters åsikter, beslut i arbetslag, föräldrars uppfattningar och 

till viss del även forskning. Vad elever får lära sig är i sin tur beroende av lärarens 

undervisning men även av samspelet med andra elever, sina föräldrar och samhället. Allt detta 

påverkar utvecklingen och lärandet och visar den komplexa miljö som skolsituationen innebär 

och hjälper oss att förstå den variation av uppfattningar om taluppfattning, skriftliga 

räknemetoder och undervisning om detta som förekommer. Komplexiteten innebär också att 

hinder i den matematiska utvecklingen beror på flera orsaker och att det då behövs många 

olika åtgärder.  

För en djupare förståelse av studiens fokus kompletteras den utvecklingsekologiska modellen 

med en problemlösningsmodell (Björck-Åkesson & Granlund, 2002) för att tydliggöra vikten 

av att se flera olika förklaringar till att elever hamnar i svårigheter. Utifrån ett 

problemlösningsmodellstänkande jobbar man i olika steg där det först handlar om att 

inventera/kartlägga, vilket leder fram till en problembeskrivning. Därefter söker man efter 

möjliga förklaringar till problemen där varje förklaring ger indikationer till en åtgärd. 
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Utgångspunkten är också att det inte finns enstaka förklaringar som påverkar elevers hinder i 

inlärningsprocessen utan det gäller att förutom individen även titta på både den fysiska och 

sociala miljön (Björck-Åkesson & Granlund, 2002) utifrån olika specialpedagogiska 

perspektiv (Nilholm, 2007).   

Sammanfattningsvis kan vi se att Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell kan bidra till 

att synliggöra ett vitt perspektiv och den får därför fungera som en teoretisk ram då studien 

innehåller frågeställningar om lärares uppfattning om nödvändiga kunskaper om 

taluppfattning för att hantera skriftliga räknemetoder samt beskriver hur undervisningen om 

detta kan ske. Synen på förklaringar till elevers hinder för matematikutveckling och lämpliga 

åtgärder därtill, samt metoder för att ta reda på elevers kunskaper, är beroende av det samspel 

som förekommer mellan och inom olika strukturer i individens omgivning. Ett 

problemlösningsmodelltänkande som tydliggör ovan beskrivna faktorer i fysiska och sociala 

miljöer på olika nivåer, ger en djupare förståelse då det gäller att förklara och åtgärda problem 

kopplade till brister i taluppfattning och aritmetik.  

Syfte 

Syftet med studien är att bidra till ökad förståelse av och fördjupad kunskap om 

taluppfattningens och skriftliga räknemetoders betydelse för hinder i elevers 

matematikutveckling, särskilt avseende addition och subtraktion, samt undersöka hur lärare 

arbetar med dessa områden för att förebygga och möta hinder för matematikutveckling. 

Frågeställningar:  

1. Vilken taluppfattning behöver elever för att kunna utföra beräkningar i addition och 

subtraktion enligt de intervjuade lärarna? 

2. Hur beskriver lärarna i studien sin undervisning om taluppfattning och skriftliga 

räknemetoder, särskilt avseende addition och subtraktion? 

3. Vilka förklaringar framför lärarna i studien som hinder för elevers matematiklärande 

och hur åtgärdas de?  

4. Hur vet lärarna i studien att eleverna har god taluppfattning och hur vet de att eleverna 

använder hållbara räknestrategier?  
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Metod 

I en kvalitativ forskningsansats är syftet att skapa fördjupad förståelse av ett fenomen eller ett 

område. Upplevelsen hos individer spelar en central roll och man riktar intresset mot att tolka 

resultat (Backman, 2008; Creswell, 2012; Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012; 

Kvale & Brinkmann, 2009).    

Metodval 

Syftet med studien är att bidra till ökad förståelse av och fördjupad kunskap om 

taluppfattningens och skriftliga räknemetoders betydelse för hinder i elevers 

matematikutveckling, särskilt avseende addition och subtraktion, samt undersöka hur lärare 

arbetar med dessa områden för att förebygga och möta hinder för matematikutveckling. En 

kvalitativ ansats är därför lämplig och intervjuer anses vara ett bra datainsamlingsverktyg för 

att ta del av individers uppfattningar och erfarenheter. Med en intervju ges möjligheten att ta 

del av individers uppfattningar på djupet och få uttömmande svar, särskilt om intervjuaren har 

egenskapen att vara en god lyssnare (Creswell, 2012; Esaiasson et al., 2012; Kvale & 

Brinkmann, 2009). Under själva undersökningsfasen är det viktigt att låta egna tankar och det 

som finns skrivet få stå tillbaka för att inte i det läget påverka resultatet av de intervjuades 

uppfattningar (Creswell, 2012).  

Datainsamlingsmaterialet består förutom intervjuer också av skriftliga dokument i form av 

Nationella prov för år 3 och statistik över dessa, då Nationella prov lyfts fram som en faktor 

som kan både styra undervisningen men även fungera som redskap för att bedöma elevers 

kunskaper (Bergqvist et al., 2010; Emanuelsson et al., 2011; Skolverket, 2010, 2011, 2012, 

2103; www.skolverket.se).  

Urval 

I urvalsprocessen bör hänsyn tas till etiska aspekter och även validitets – och 

reliabilitetskriteriet bör finnas med (Larsson, 2005; Vetenskapsrådet, 2011). De faktorer som 

inledningsvis låg till grund för urvalet var: Könsfördelning, Matematiklärare som undervisar 

de yngre eleverna (lågstadiet) samt ett Undvikande av deltagare med för nära relation till 

intervjuaren. Lärare som undervisar i yngre åldrar valdes eftersom insatser tidigt anses vara av 

vikt (Berch, 2005; Desoete et al., 2012; Löwing, 2008; Wadlington & Wadlington, 2008). 

Relationsperspektivet uppmärksammas för att det kan finnas risk för en asymmetri i 
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maktbalansen mellan intervjuaren och den intervjuade om relationen är för nära (Kroksmark 

& Åberg, 2007; Kvale & Brinkmann, 2009; Vetenskapsrådet, 2011). 

För att få tag på lämpligt urval skickades en förfrågan ut via mail till fem rektorer på F-6 

skolor i den egna kommunen och till fyra rektorer i grannkommunen. Exakt hur många lärare 

som tillfrågades går inte att ange eftersom jag inte har kännedom om antalet lärare som fick ta 

del av mitt utskick. Denna förfrågan resulterade dock i endast ett svar. Därefter skickades 

mail direkt till några lärare som jag kände till och samarbetat med i olika sammanhang för att 

få hjälp med kontakter på olika skolor. Efter intensivt och hårt arbete bestod urvalet slutligen 

av nio lärare, en man och åtta kvinnor, fördelade så att fyra av dem arbetar med år 1-3 och 

fem just nu undervisar i år 4-6, men två av dessa har tidigare arbetat med år 3. (Se Bilaga 2). 

Lärarna i studien har mellan 7 och 35 års erfarenhet av att arbeta med barn. Alla nio är 

formellt behöriga (Lärarlegitimation) att undervisa i matematik i den åldersgrupp där de 

arbetar förutom en som arbetar som resurslärare och träffar elever från år 1-6 men har en 

grundutbildning som lågstadielärare (1-3) och en lärarlyftskurs med inriktning mot elever i 

matematiksvårigheter. 

Urvalet av dokument begränsades till Nationella prov för år 3 och där valdes de delprov som 

berör taluppfattning och skriftliga räknemetoder, både vad gäller analys av resultat för åren 

2010 till 2013 men också för granskning av provuppgifter. Vid uppgiftsgranskningen valdes 

delprov från år 2010 och 2013, och bestod av två dokument från vartdera året. 

Resultatanalysens siffror hämtades ur fyra tabeller ur databasen SIRIS (www.skolverket.se) 

samt ur Skolverkets PM efter genomförda prov (Skolverket, 2010, 2011, 2012, 2013). 

Genomförande och analys 

Det insamlade materialet består till största delen av intervjuer. Intervjuerna genomfördes på 

de intervjuades arbetsplatser med undantag av Lärare 1. Den genomfördes hemma hos läraren 

p.g.a. att det var under sportlovet. Alla mötesplatser bestämdes utifrån de intervjuades 

önskemål eftersom det är av vikt att skapa en god social relation mellan intervjuaren och den 

intervjuade där den intervjuade känner trygghet och är avslappnad och bekväm med 

situationen så att den fritt kan berätta om sina upplevelser och tankar och bidra till värdefull 

kunskap (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Varje intervju spelades in och tog mellan 45 och 70 minuter och intervjun var 

halvstrukturerad där de intervjuade fick berätta så fritt som möjligt, under inflikande av 
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följdfrågor av olika karaktär – t.ex. fördjupande, förklarande och/eller utredande. En 

intervjuguide (Bilaga 3) fanns som utgångspunkt men med en möjlighet för samtalet att ta 

något olika vändning beroende på de intervjuades tankar och de följdfrågor som då blev 

aktuella (Kvale & Brinkmann, 2009).   

Tolkningen av resultat sker med en kvalitativ inriktning för att få fram tankar, synpunkter och 

åsikter som framkommer i intervjusvaren (Creswell, 2011; Esaiasson et al., 2012; Kvale & 

Brinkmann, 2009). Analysarbetet tar sin början redan under transkriberingsarbetet, vilket 

fungerar som motivation för forskaren att vilja förstå och komma igång med analysen av 

datamaterial. Därefter vidtog följande steg i arbetet mot ett resultat: Studera varje lärare var 

för sig, hitta likheter och skillnader mellan lärare och slutligen ett försök till 

tematisering/kategorisering av materialet (Creswell, 2012; Esaiasson et al., 2012; Kvale & 

Brinkmann, 2009; Trost, 2005).  

Förutom intervjuer består materialet av skriftliga dokument där statistik från databasen SIRIS 

och tabeller ur PM hämtade från Skolverkets hemsida (www.skolverket.se) granskats med 

fokus på att jämföra delproven som testar taluppfattning och skriftliga räknemetoder på de 

Nationella proven i år 3 (Skolverket 2010, 2011, 2012 och 2013) för att få en uppfattning om 

taluppfattningens betydelse för förmågan att hantera skriftliga räknemetoder, vilket flera 

forskare lyfter fram som en förutsättning (Boesen, 2006; Emanuelsson et al., 2011; Hedrén, 

1999a, 1999b, 2006; Kilborn, 1989; Löwing, 2008; McIntosh, 2010). 

En analys av delprov som exemplifierar uppgifter som prövar taluppfattning och skriftliga 

räknemetoder har också genomförts (Skolverket, 2010, 2013) för att studera vilken 

taluppfattning provkonstruktörer och skolverket anser att elever behöver och hur uppgifter ser 

ut som testar skriftliga räknemetoder och hur de bedöms.  

Etiska aspekter 

Deltagarna informerades om syftet, frivilligheten att delta samt möjligheten att när som helst 

avbryta sitt deltagande redan vid första kontakten genom missivbrevet (Bilaga 4) som 

bifogades mailet. Där fanns också information om önskemål att spela in intervjun. Denna 

information om frivillighet och önskemål om inspelning repeterades under arbetets gång, t.ex. 

innan intervjuerna startade för att säkerställa deltagarnas integritet. Deltagarna informerades 

även om konfidentialitet, d.v.s. hur materialet kommer att hanteras och garantin med 

avidentifiering och förvaring av det insamlade materialet (Backman, 2008; Creswell, 2012; 
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Esaiasson et al., 2012; Göransson & Nilholm, 2009; Kvale & Brinkmann, 2009; Larsson, 

2005; Vetenskapsrådet, 2011).  

Resultat 

Studien utgår från fyra frågeställningar och resultatredovisningen utgår från dessa genom att 

varje fråga fått en egen rubrik.  

De tre första frågeställningarna bygger på resultat från intervjuer och dessa inleder 

redovisningen. Resultatet på den avslutande frågan - Hur vet lärarna i studien att eleverna har 

god taluppfattning och hur vet de att eleverna använder hållbara räknestrategier? - redovisas 

utifrån både intervjuer och skriftliga dokument.  

Nödvändiga kunskaper i taluppfattning för att hantera 
beräkningar 

De nio intervjuade lärarna ger många olika exempel på vilken taluppfattning som behövs för 

att kunna hantera addition och subtraktion. Det är en stor variation på svar men i tolkningen 

av resultatet framgår att den taluppfattning som behövs kan sammanföras i två olika 

kategorier - Uppfattningen om tal och Taluppfattning. Det finns dock tankar som förekommer 

inom båda kategorierna. Dessa presenteras under en särskild rubrik. 

Uppfattning om tal  

De som enbart beskriver det som en uppfattning om tal menar att det t.ex. är viktigt att ha 

kunskap om tals delbarhet, känna till förhållandet mellan tal, förstå positionssystemet och 

tallinjen samt veta att det finns olika typer av tal såsom negativa tal, naturliga tal samt 

decimaltal.  

”att man kan placera in ett tal i förhållande till andra, att man har en klar tallinje, att man känner 
till fakta om talet, man vet vem som det är granne med och man vet vart man hamnar om man 
skutta två steg åt ena hållet eller två åt andra, man kan hälften o dubbelt o man vet hur man delar 
upp talet, ” (L 1) 
 
”Ja det är ju taluppfattning att förstå positionssystemet, vad talens värde är så tänker jag med det, 
att dom har det klart för sig med tiotal o hundratal, nollan vad den betyder” (L 9) 
 

Taluppfattning  

Under denna kategori framkommer också ovanstående bitar men även uttalanden om ett mer 

övergripande behov av kunskap för att hantera beräkningar av framför allt addition och 

subtraktion: ” svår fråga men det är jätte mycket” (L 3). Det framgår att förmågan att se 
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rimlighet och att uppskatta mängder är nödvändiga kunskaper samt att det innebär olika saker 

i olika åldrar. Det är något som utvecklas hela tiden, där ny kunskap bygger på tidigare 

kunskap. Här framkommer också tankar om att det finns en koppling till andra områden inom 

matematiken samt uppfattningen att det behövs en känsla för tal. 

Gemensamma nämnare för båda kategorierna - Taluppfattning och 

Uppfattning om tal 

Förståelsen av positionssystemet, vilket på något sätt nämns antingen genom att precist 

använda begreppet eller genom att uttrycka sig i ord som platsvärde, förståelse för talsystem, 

”pengar o tior o hundralappar” är den vanligast förekommande uppfattningen om 

taluppfattning och förekommer bland lärare ur båda kategorierna. 

Ingen av de nio lärarna nämner våra styrdokument och vad LGR 11 säger om vilken 

taluppfattning elever behöver. 

Att uppfatta taluppfattning som endera Uppfattningen om tal eller som Taluppfattning i ett 

vidare perspektiv återfinns bland alla lärare oavsett vilken åldersgrupp de arbetar i. Däremot, 

oavsett i vilken kategori de ingår, är det endast lärare som arbetar eller arbetat med elever i år 

1-3 som nämner tals delbarhet samt additions – och subtraktionstabeller. Delar som enbart 

nämns av lärare i år 4-6 är decimaltal, negativa tal, räknesättens betydelse och förmåga att 

uppskatta.  

Undervisning om taluppfattning och skriftliga räknemetoder 

När de intervjuade lärarna beskriver sin undervisning framträder tydligt två olika strategier för 

att ta sig an undervisningen. De kan sammanföras i följande teman: Läroboken som bas och 

Helhetstänkande med kommunikation som utgångspunkt. I strategin för ett helhetstänk finns 

även följande underkategorier: delaktighet och gemensamt lärande i gruppen, 

verklighetsanknytning, formativa bedömningsmetoder, och resonemang. 

Förutom de båda huvudstrategierna framkom ytterligare två sätt att arbeta – individualisering 

och konkret/praktiskt - och de ingår i de båda undervisningsstrategierna  på olika sätt, vilket 

framgår av presentationen av de båda huvudtemana. Individualisering kan innebära att eleven 

får undervisning av en lärare enskilt men även att eleven arbetar enskilt med uppgifter i sin 

egen takt. Det kan även bestå av att elever arbetar med samma innehåll men med uppgifter på 

olika nivå efter vars och ens förutsättningar. Det konkret/praktiska är något som alla nio 
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nämner och några exempel är arbete med tallinjer av olika slag, centimomaterial i trä och 

magnet, tärningsspel och matte-musik.  

Läroboken som bas 

Inom detta tema beskrivs en undervisning som utgår från läroboken men med inslag av 

konkretiserande arbetssätt samt ”pratmatte”. Även läraren med ett kritiskt förhållningssätt 

som upplever att läroboken styr undervisningen, ingår i denna kategori. Hon ger uttryck för en 

känsla av frustration då hon i egenskap av resurslärare känner sig låst i en 

undervisningstradition, som vilar på läroboken: 

”Jag kan ju göra med den lilla grupp som jag får till mig men ofta så har dom ju när dom kommer 
in och ska jobba med mig enskilt eller i nån mindre grupp så har dom ju kanske oftast en mattebok 
i handen i alla fall som sitter som nån slags tyngd efter sig som jag vet inte vad den ska vara med 
för men det är den ofta.” (L 1) 

 

Det är mestadels lärarna som pratar och förklarar och sedan arbetar eleverna med sina böcker 

parallellt med konkret och laborativt material, t.ex. tallinje, centimomaterial och pengar, men 

även olika spel och lekar kopplade till det som tas upp i boken. Undervisning om 

taluppfattning och undervisning om skriftliga räknemetoder sker vid olika tillfällen inom detta 

tema, även om båda områdena undervisas på liknande sätt med hjälp av lärobok och konkret 

material. Motiveringen till sättet att arbeta är att eleverna tycker det är roligt med matteboken 

och att det finns en djupt rotad tradition som inte är så lätt att bryta: 

” när dom kommer till skolan så det första dom vill det är att få sin mattebok. Och det är så 
grundläggande för eleverna och det är ju redan det är ju nånting som dom har med sig till skolan-
matteboken, när ska vi få jobba i matteboken?” (L6) 

 
”Matte att det är roligt och då är det faktiskt väldigt mycket att dom tycker räkning i böcker är kul” 
(L9) 
 

Läroboken används som färdighetsträning men är också det som styr undervisningen både vad 

gäller innehåll och individualisering.  

”de har ju sin lärare som valt ett, det är nog lite styrande vad man har för material man jobbar med. 
Det vill säga mattebok” (L8) 

 

Helhetstänkande med kommunikation som utgångspunkt 

Arbetssättet med ett mer holistiskt grepp beskrivs som en undervisning där det inte görs 

någon åtskillnad på undervisning om taluppfattning och skriftliga räknemetoder utan det sker 

i ett samspel. Att kommunicera och ha en dialog är andra gemensamma nämnare som ger 

belägg för helhetssynen. Helhetsperspektivet stöds även av att de uttrycker en åsikt om att 

elever i behov av särskilt stöd ges möjligheten att lära genom samspelet med sina kamrater 
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även om de också nämner behovet av enskilt stöd eller undervisning i mindre 

gruppkonstellationer. Trots likheten med helhetssynen finns ändå vissa skillnader mellan dem, 

vilka kan ses som underkategorier inom detta tema. Skillnaderna består av att fokus bygger på 

olika slags kommunikation och något olika perspektiv som utgångspunkt. Dessa 

underkategorier är: delaktighet och gemensamt lärande i gruppen genom variation och 

alternativa arbetssätt, verklighetsanknytning men med inslag av humor, formativa 

bedömningsmetoder, samt resonemang. Dessa underkategorier presenteras nu mer utförligt. 

Delaktighet och gemensamt lärande i gruppen 

Här ser vi en undervisning som utgår från eleverna där ledorden är delaktighet med aktiva 

elever som har kännedom om målen, samt vikten av verklighetsanknytning. Att låta elever 

göra egna uppgifter till varandra, för att på ett naturligt sätt få anknytning till deras verklighet, 

är ett sätt att få delaktighet och aktivitet bland eleverna.  

Läraren beskrivs här som en handledare som finns i bakgrunden med eleverna i centrum både 

vid klassdiskussioner, pararbete och vid enskilda samtal. Undervisningen utgår från 

problemlösning och elevers egenkomponerade uppgifter, vilket följande visar: 

”Och praktiska saker. Eller där dom själva får göra uppgifter till varandra och när dom är delaktiga 
på ett annat sätt.” (L2) 

 
Fokus i undervisningen ligger också på att gruppen lär tillsammans genom variation och 

alternativa arbetssätt i form av Matte-musik och ett tydligt beskrivet stöd av bilder och 

konkret material som alltid finns synligt i klassrummet t.ex. klockan och planscher med 

begreppsförklaringar, till skillnad från beskrivning av det konkreta materialet som något som 

plockas fram vid behov. Följande citat beskriver dessa arbetssätt och förtydligar innehållet: 

” det här projektet matte-musikprojektet då hade vi ju mycket med talraden och då hade vi ju från 
0 upp till 20 och vi sjöng sånger och vi backade tillbaka. Och det här var ju fö med årskurs 3 då 
som dom här eleverna gick i då och det var jättekul och vi hade den här talraden, vi hade 
inplastade siffror på golvet som vi hade gjort. Då kunde vi sätta stjärnor var femte så där på 5,10, 
15, 20 och när vi då första gången la ut så fråga vi om dom såg något mönster på den här talraden 
och då såg dom ju att varannan siffra var röd och då var det dom jämna siffrorna som var röda och 
dom udda var blåa, där stjärnan var det var ju var femte och fem det är ju multiplikationstabellen. 
Det är ju femmans multiplikationstabell kunde nån då också 5,10, 15, 20” (L 4) 

 
”tänker man dom som har svårt med klockan att man kan ha en klocka uppsatt på väggen där det 
står lappar vad som är fem i och tio i eller när det kommer till digitaltid tänker jag lite, mycket 
över huvud taget försöka ha uppe på väggarna dom här planscherna där det står addition vad 
addition är och så att dom har det runt omkring sig och kan se det mycket för då tänker jag också 
då kanske dom inte behöver räcka upp handen och be om hjälp varje gång utan hjälpen finns 
runtomkring” (L5) 
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Verklighetsanknytning 

Utgångspunkten här är i första hand en verklighetsanknytning men med inslag av humor i 

samtalen. Undervisningen varierar dock beroende på hur gruppen fungerar. Om det är en 

”strulig” grupp så blir det mer dragning åt individuella arbetssätt, t.ex. läroboken men även 

”exit tickets”. 

”verklighetsanknyta sakerna lite samtidigt som vi har lite humor i det” (L3) 

Att knyta det praktiska arbetet till teoretiskt skrivarbete är av betydelse och det bör ske genom 

vardagsnära uppgifter där eleverna känner sig förtrogna med innehållet för att öka lusten och 

motivationen enligt de intervjuade lärarna. Exempel ur verkligheten, gå till affären, använda 

kassakvitton och miniräknare är några olika förslag på verklighetsnära aktiviteter.  

Formativa bedömningsmetoder 

Denna underkategori symboliseras av användningen av olika formativa bedömningsmetoder, 

såsom ”exit tickets” och ”miniwhiteboards” samt portfoliosamtal några gånger per termin där 

lärare och elev tillsammans stämmer av: Var är vi? Vart ska vi? Hur ska vi ta oss dit? 

Resonemang 

Här står resonemangsförmågan i centrum. Lektionerna utgår från ett resonemang som 

eleverna sedan har med sig i sitt enskilda arbete eller i en mindre grupp. Alla elever startar 

gemensamt oavsett om man sedan arbetar i stor eller liten grupp. Samtliga undervisande lärare 

är med vid den gemensamma starten. Ett tillåtande klassrumsklimatet lyfts här som en viktig 

förutsättning för att elever ska kunna ”tänka högt” och kanske misslyckas,  

”och få det klimatet i ett klassrum så att man törs säga . Det tycker jag är jätteviktigt i matematik!” 
(L 7) 

 
Att föra resonemang med verklighetsanknytning i klassrummet kring problemlösning och 

rimlighet är en annan viktig aktivitet som lyfts. Då finns möjlighet att samtala om rimlighet 

och utveckla en känsla för mängd. Det kan även förekomma resonemang i mindre grupp.  

Särskilda arbetssätt och metoder för skriftliga räknemetoder 

Även om skriftliga räknemetoder ingår i ovanstående beskrivning av undervisning finns det 

särskilda tankar som framkommer som är specifika för hur undervisning om och presentation 

av skriftliga räknemetoder går till. Det är inte helt lätt för de intervjuade lärarna att ge en 

direkt förklaring till hur undervisningen av skriftliga räknemetoder genomförs. Det händer i 
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flera intervjuer att de funderar och det är svårt att sätta ord på tankarna, vilket följande 

exempel får visa: 

” alltså ja jag vad jag kan tänka mig är att jag försöker och visa att man kan räkna.” (L6) 

Hur presenteras då skriftliga räknemetoder? Här syns en skillnad på arbetssätt och metoder. 

Först ges en kort presentation av arbetssätten följt av de olika räknemetoder som förekommer. 

Följande olika arbetssätt presenteras: Genomgångar, Enskilt skriftligt arbete samt 

Räknestrategier. De räknemetoder som presenteras är olika vågräta metoder, den klassiska 

standardalgoritmen samt ytterligare några exempel. 

Arbetssätt 

Genomgång  

Detta kan innebära att läraren gör en presentation vid tavlan i ord och med åskådliggörande 

material. Det kan också vara elever som får gå fram till tavlan och visa och berätta. Dessa 

genomgångar görs både i helklass och i mindre grupper. Eleverna kan då ha 

”miniwhiteboards” att jobba med under genomgången i stället för handuppräckning, så att 

läraren ska se att alla är med. 

Enskilt arbete 

Individuellt skriftligt arbete i boken eller på arbetsblad kan beskriva detta arbetssätt. På 

lågstadiet kan det egna arbetet även bestå i att man konkretiserar genom att bygga talen som 

räknas ut. Beräkningsuppgifter kan, förutom att eleverna själva räknar, bestå i att eleverna får 

färdiglösta uppgifter som ”blivit fel”, där uppgiften innebär att upptäcka misstagen. 

Räknestrategier  

Annat som kopplas till arbetet med skriftliga räknemetoder är räknestrategier. De intervjuade 

lärarna nämner att det är viktigt att undervisa om tips för att kunna hantera huvudräkning och 

ger exempel såsom ”vägen över 10” eller ”tiokompisar” samt ”dubblor”/”tvillingar” och 

”nästan dubblor”. Ytterligare en strategi som anges är att ”ta störst först”.  

Räknemetoder 

Det framgår av intervjuerna att det finns en osäkerhet kring vad som är en skriftlig 

räknemetod. 

”Ja det kan nog vara den klassiska algoritmen som vi fick lära oss när vi gick i skolan. Jag har nog 
inte tänkt på definitionen, betyder det väl egentligen att man bara skriver ner på ett papper. Man 
skriver siffror på ett papper och så får man ett svar nånstans.” (L1).  
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” så fort det är skriftligt, det kan ju vara att du berättar också hur du tänker. Du har ju olika typer 
av räknemetoder. Du har ju fyra stycken grund om man nu tittar med addition, subtraktion och 
multiplikation i division” ( L2) 

 

Algoritmen är den metod som förordas av de flesta, även om andra metoder förekommer och 

de intervjuade lärarna uttrycker sig t.ex. som följer: ”den är bäst i det långa loppet” (L 3).  

Andra metoder som framträder ur lärarnas beskrivningar är olika vågräta varianter där den 

vanligaste är att varje talsort räknas för sig samt den att räkna uppåt eller ”bakifrån med 

plus” som den också kan kallas. En av lärarna pratar också om en lodrät variant med 

mellanled. (Se bilaga 5 för mer utförlig redovisning) Ytterligare metoder som nämns är att rita 

en tallinje eller att förklara med bilder.  

Skälen till att presentera fler metoder trots ett förordande av algoritmen är att det tränar 

talsorter eller att det finns en kluvenhet i beslutet att bara ge eleverna en metod eftersom 

kännetecknande för en god matematiker är att kunna välja metod.  

Förklaringar och åtgärder till hinder för matematikutveckling 
avseende taluppfattning och skriftliga räknemetoder 

De förklaringar som framkommer i intervjuerna har hämtats dels från en övergripande fråga i 

inledningen av intervjun där de fritt får berätta om sina tankar kring de sjunkande resultaten i 

matematik, vilka presenteras av media och i olika rapporter (TIMMS och PISA) och dels från 

en mer specifikt riktad fråga om förklaringar till hinder för att utveckla taluppfattning och 

skriftliga räknemetoder. Det framkommer en oerhörd bredd av möjliga förklaringar och 

åtgärder och samtliga presenteras oavsett antal gånger de förekommer i intervjuerna för att 

påvisa bredden. 

Denna mångfald exemplifieras genom två av de intervjuade lärarna, vilka befinner sig på 

varsin kant. Den ene är säker på förklaringarna och räknar upp två stycken – dyslexi och 

koncentrationssvårigheter - medan den andre är mer svävande i sina tankar och menar att det 

är en komplex situation som inte går att förklara med enbart en orsak.  

”Ja det vet jag varför det är. Det beror ju på oftast på att, ja hjälp, dyslexi har du ju, svårt för att 
läsa, har vi ju flera stycken som har, sen så har du ju tankarna på annat håll.” (L7) 
 
”Jag ser det som en väldigt komplex situation ja en väldigt komplex bild av varför det har blivit 
som det har blivit.” (L6) 
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Att veta hur svårigheter eller ohållbara strategier ska åtgärdas var problematiskt att svara på. 

Det ges uttryck för en känsla av både hopplöshet och osäkerhet, vilket framgår av några av 

svaren.  

”Det är så svårt när man sitter här” (L3) 
 
”Det känns ju lite jobbigt att det spelar ingen roll vad vi gör för dom har redan med sig det eller att 
dom har inte med sig det.” (L6)  

 
”men landar det i att det är rent matematiskt då tänker ju jag att då får man ju titta lite på 
taluppfattningen och göra nån form utav insats gissar jag på, på det området” (L 1) 

 
Vid tolkningen av resultatet framträder förklaringar till hinder för matematikutveckling på tre 

olika nivåer: individ, grupp – och organisationsnivå. Även de åtgärder som lyfts fram 

återfinns på dessa nivåer. Samhällets betydelse finns med som ett övergripande perspektiv där 

förklaringar som inte kan påverkas av varken den enskilde individen, gruppen eller 

organisationen återfinns utan de har en politisk grund. På samhällsnivå framträder endast 

förklaringar men på övriga nivåer finns både förklaringar och åtgärder. 

Nedan presenteras de möjliga förklaringar och åtgärder på olika nivåer som framfördes av de 

intervjuade lärarna. 

Förklaringar och åtgärder  

På samhällsnivå nämns t.ex. att pengar har försvunnit till förmån för kortanvändning, barn 

vistas oftare i stora grupper jämfört med tidigare samt att barns deltagande i vardagssysslor 

hemma är mer sällsynt. En av de intervjuade lärarna framför också att det idag handlar om att 

barn utsätts för många impulser, snabb respons och möjlighet att byta aktiviteter ofta, vilket 

bidrar till att de tar med sig en attityd och inställning till skolan där de själva bestämmer vad 

de har lust att göra och inte. Detta benämns som ”lustuppfostran” av den intervjuade läraren: 

”Lustuppfostran”, en del ligger ju i det samhället som är idag att det är, bara man tittar på ett tv-
program så är det ju korta snuttar och tvära ryck och inte att man tränar sitt tålamod eller vad ska 
jag säga att man får se länge på en sak. Samma där med hemmet att det är mycket aktiviteter och 
att man tränar kanske inte alltid sitt tålamod utan man får byta aktiviteter och vä, lite av det som 
jag kallar lustuppfostran” (L9) 

Förklaringar till hinder i matematikutveckling kan på organisationsnivå vara att insatser sker 

för sent, brist på resurstid och täta lärarbyten. På gruppnivå läggs förklaringarna på brister i 

undervisningen och lärarens betydelse. Här lyfts även att språkutvecklingen tar mer tid och 

matematiken får stå tillbaka. Flest förklaringar återfinns på individnivå och vanligast 

förekommande är ohållbara strategier, t.ex. fingerräkning, ej automatiserade kunskaper, tätt 

följt av koncentrationssvårigheter och brist på uthållighet.  
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Några av förklaringarna på individnivå kan tyckas passa bättre på grupp -eller 

organisationsnivå t.ex. förklaringar kopplade till centralt innehåll, men när lärarna lyfter dem 

så hamnar de på individnivå och därför återfinns de under denna kategori. Några förklaringar 

återfinns även på flera nivåer. 

Åtgärder som framkommer på organisationsnivå är enskild undervisning och undervisning i 

liten grupp. På gruppnivå handlar det mestadels om undervisningen och användning av olika 

räknemetoder och arbetssätt. På individnivå handlar det mycket om att kompensera för olika 

brister genom att träna uthållighet, minne, koncentration och automatisering samt skapa 

förståelse via konkret material.  

Även då det gäller åtgärder återfinns de flesta på individnivå, även om det också finns relativt 

många som är kopplade till undervisningen på gruppnivå. 

 

Elevers visade kunskaper och lärares olika verktyg  

Resultatet redovisas med utgångspunkt från både intervjuer och skriftliga dokument. Först ges 

en presentation av resultatet av intervjuerna där frågorna i intervjuguiden dels handlar om 

vilka verktyg lärarna i studien använder och dels vilken kännedom lärarna har om resultat av 

Nationella prov för år 3. Därefter följer en redovisning utifrån resultaten av analysen av de 

skriftliga dokumenten, d.v.s. resultat från Nationella Prov i matematik för år tre vad gäller de 

aktuella områdena taluppfattning och skriftliga räknemetoder samt granskning av 

provuppgifter från de aktuella åren.  

Lärares olika verktyg 

Att veta vad elever tänker och hur man kan ta reda på det är något som de intervjuade lärarna 

uttrycker kan vara ett komplicerat arbete.  

”jag hoppas ju att jag har när man jobbar med dom hoppas jag ju att man har bra koll” (L5)  

Trots detta beskriver de intervjuade lärarna flera olika möjligheter och verktyg för att ta reda 

på vilken kunskap elever visar då det gäller taluppfattning och vilka räknestrategier elever 

använder. Dessa redskap/verktyg kan delas in i fem huvudgrupper: Samtal, Formativ 

bedömning, Observationer, Tidsbegränsning för att avgöra automatisering av kända talfakta 

samt Diagnoser och Övrigt.  

Samtal 

Att samtala med elever på olika sätt både enskilt och i grupp är något som genomsyrar 
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resultatet i nästan samtliga intervjuer och några menar dessutom att detta är det bästa sättet 

eftersom diagnoser endast kan ge en indikation och behöver följas upp av samtal. 

”så är det ju svårt att få tag på just taluppfattningen om man inte får göra en individuell 
uppföljning” (L1) 

 
”diagnoser visar också ganska bra men, ja det bästa är ändå och prata med dom och fråga hur dom 
har tänkt.” (L5) 
 

Formativ bedömning 

Här handlar det om redskap som snabbt och lätt ger en indikation på vad eleverna kan så att 

läraren kan planera sin undervisning och följande exempel ges: ”miniwhiteboards”, ”exit 

notes” samt ”gröna, gula och röda” lådor. 

”eller när man håller på med mini whiteboards då kan jag känna att man ser att jag ser ganska bra 
liksom vad dom har” (L5) 
 
”Ibland så när vi också gör vissa uppgifter så har jag en grön, en gul och en röd låda som dom 
lägger i. Hur var det? Kunde jag det här ja då lägger jag i grön eller ja gul var jag lite osäker på 
gul” (L7) 

 
Observation 

Att observera elever när de arbetar med olika saker är också ett vanligt sätt som beskrivs. Det 

kan vara olika situationer som observeras, enskilt arbete med konkret material eller skriftliga 

beräkningsuppgifter men även pararbete eller klassdiskussioner. 

”ja jag har nog suttit o skrivit upp det faktiskt om jag har sett att dom gör det, som en liten 
anteckning” (L9) 

 
Tidsperspektiv/Automatisering 

Detta sker genom att eleverna med både skriftliga och muntliga uppgifter visar hur snabbt de 

löser enkla huvudräknings- och rutinuppgifter.  

”alltså om det handlar om att man kan räkna ren additions eller subtraktionsuppgift och att det inte 
tar för lång tid o komma fram till nånting där.” (L6) 
 
”då ser du klarar du tidsmarginalen då har du ju förmodligen allting klart för dig också annars så 
skulle det inte gå så fort” (L1) 

 
Diagnoser och Övriga verktyg 

Under denna kategori återfinner vi olika diagnoser (för exempel se bilaga 6), att elever gör 

egna uppgifter, rättning av läroböcker, kontrollera uppfattning av mängder. 

”och ta 13 st bara på skärmen och så får eleverna titta på den en liten stund och så bara skriva på 
en post it lapp hur många på ett ungefär det var. Den har jag provat, gjorde jag när dom var yngre 
om det var 3 eller 4, bara för och se om dom tycker att det är jättemånga så det blir nåt på 100 
liksom 100-tal eller” (L4) 
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Kännedom om resultat på Nationella prov  

Trots att Nationella prov också kan vara ett redskap för att få syn på vad elever kan är det 

endast en lärare som nämner det spontant som ett sätt att ta reda på elevers kunskaper. Några 

nämner Nationella prov i samband med frågan om skriftliga räknemetoder. De berättar då om 

hur resultaten för år 3 på ett specifikt delprov resulterade i ett beslut om att prioritera 

algoritmer och har ingen direkt koppling till frågan om hur man kan veta vad elever kan och 

hur de tänker, men en tolkning skulle kunna vara att det är det de menar.  

Av intervjuerna framkommer sammanfattningsvis att de intervjuade lärarnas erfarenheter av 

och kännedom om resultat på Nationella Prov kan delas in i två huvudinriktningar, endera har 

man ingen uppfattning alls eller så görs en reflektion över de Nationella provens betydelse för 

elevers matematikförståelse, vilket visas av följande kontrasterande exempel: 

”Hur dom tänker och då vet man ju också att, får man reda på det då vet man kanske hur man kan 
hjälpa dom framåt när man sen går igenom det här” (L2) 
 
”få nytta kanske, visst det skulle kunna vara den nyttan om man hade sett vilken sorts uppgifter 
som skapat största problem för eleverna” (L8) 

Skriftliga dokument – Nationella prov  

Nationella prov är ett verktyg för att ta reda på elevers kunskaper. Som ett komplement till 

intervjuerna innehåller studien även en analys av några delprov i Nationella prov för år 3 

avseende taluppfattning och skriftliga räknemetoder för att tydliggöra våra styrdokuments 

krav på nödvändiga kunskaper i taluppfattning och skriftiga räknemetoder. Analysen innebär 

också en jämförelse av resultaten av måluppfyllelse för år 3 utifrån en tabellsammanställning i 

databasen SIRIS från de fyra utvalda åren, med delproven för de båda studerade områdena – 

taluppfattning och skriftliga räknemetoder – i fokus.  

Exempel på uppgifter inom taluppfattning och skriftliga räknemetoder 

Uppgifter som prövar taluppfattning kan enligt ett dokument från 2010 och ett från 2013 års 

prov vara att placera ut tal på en tallinje, fortsätta en talserie, visa förståelse för 

positionssystemet samt enklare huvudräkningsuppgifter av typen 6 = 4+___; 200 + 400 =__; 4 

+ 3 =___+2 och 15 + 30 =___. Även enkla multiplikations – och divisionsuppgifter 

förekommer men är inte relevanta för studien. Dessa exempel på uppgifter är påhittade 

eftersom proven lyder under sekretess. 

Uppgifter som prövar skriftliga räknemetoder kan enligt ett dokument vardera från 2010 och 

2013 års prov vara 67 + 78 och 58 +15+ 28 för addition och 167 - 59 för subtraktion. De står 
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som tecknade uppgifter så att eleven själv väljer räknemetod. Eleverna informeras om att de 

ska visa hur de räknar. Även i kommentarerna till provet (PM, Skolverket 2010, 2011; 2012; 

2013), poängteras att eleverna både ska ge ett svar samt visa hur de räknar. Även här är 

exemplen påhittade p.g.a. sekretessfrågan. 

Resultat av analysen av skriftliga dokument 

Av analysen framgår att resultaten på taluppfattningsdelarna är bättre än resultaten på delarna 

som bedömer förmågan att hantera skriftliga räknemetoder under alla de fyra studerade åren, 

från 2010 till 2013. Vissa år saknas visserligen delprov som har de exakta rubrikerna men där 

innehållet i delproven ändå prövar de båda områdena. Resultaten vid beräkningar med 

skriftliga räknemetoder visar ett bättre resultat vid additionsuppgifter än vid subtraktion 

(Skolverket, 2010 och 2013) och enligt Skolverket (2013) är det vanligaste felet vid 

subtraktion att de räknar ”störst först” även om den största siffran finns i subtrahenden (sista 

talet, det man tar bort). Det är ingen skillnad mellan olika metoder. Den felaktiga strategin är 

lika vanlig vid beräkning med talsorterna var för sig som vid användning av en algoritm. De 

metoder som är mest framgångsrika är följande: 

Stegvis talsortsräkning: 

63 - 28 

63 – 20 = 43 

43 – 8 = 35 

Tallinje   

     28                                                                                        63 

_____|________|___|____________|____________|_____________|____|________|__ 

         20                   30                     40                     50                       60                   70 

Figur 2. ”Naken tallinje” för att beräkna skillnaden mellan 28 och 63 genom att ”vandra” uppåt på tallinjen där 

man tar: 2 + 10 + 10 + 10 + 3 = 35. 

Ovanstående resultat finns sammanfattat i figur 3. Siffrorna anger resultatet för hela riket=R. 

Där framkommer t.ex. att år 2009/2010 var det 91 % av alla elever i år 3 i Sverige som 

klarade minst ett godkänt resultat på taluppfattningsdelen och motsvarande för delen som 

prövar skriftliga räknemetoder var 81,6%. Detta resultat följer samma mönster även 

kommande tre läsår, men med andra siffror. 
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År Taluppfattning Skriftliga räknemetoder 
2009/2010 R=91% 

Delprov D: 
Likheter, tallinjen och talföljder 

R=81,6% 
Delprov A: Skriftliga 
räknemetoder 

2010/2011 R=91,4% 
Delprov C: Tal och talens 
beteckningar(Taluppfattning) 

R=81,6% 
Delprov F: Skriftliga 
räknemetoder 

2011/2012 R=89,8% 
Genomsnitt av delprov B, C och D 

R=83,3% 
Delprov E: Skriftliga 
räknemetoder 

2012/2013 R=92,5%  
Delprov E: Taluppfattning och 
huvudräkning 

R=77,9%  
Delprov B: Statistik och 
skriftliga räknemetoder 

Figur 3: Sammanställning av resultat med andel elever som klarat kunskapskraven för delprovet. 

Resultatet visar att lärare upplever att det är ett komplicerat arbete att ta reda på hur elever 

tänker men att de ändå använder många olika verktyg för att ta reda på elevers kunskaper då 

det gäller god taluppfattning och hållbara räknestrategier. Lärarna lyfter bland annat samtal 

och automatisering som goda möjligheter att se elevers kunskaper och då det gäller 

nödvändigheten av kännedom om resultat på Nationella prov framkommer att de flesta inte 

har någon uppfattning. Ett fåtal reflekterar över deras eventuella betydelse för elevers 

matematikförståelse. 

Taluppfattningens betydelse för förmågan att hantera skriftliga räknemetoder, vilket lyfts fram 

i forskningen, är svår att påvisa med intervjuerna. Dokumentanalysen kompletterar resultatet 

av intervjuerna med att tydligöra hur elevers visade kunskaper ser ut i en jämförelse mellan de 

båda områdena. Enligt Nationella prov har elever god taluppfattning, men förmågan att 

hantera skriftliga räknemetoder är sämre. Uppgifterna i de olika delproven är enbart skriftliga 

och saknar tidsbegränsning. Det frågas endast efter förklaringar på metodval då det gäller 

skriftliga räknemetoder.  

 

Resultatsammanfattning 

Vilken taluppfattning behöver elever för att kunna utföra beräkningar i 

addition och subtraktion enligt de intervjuade lärarna? 

Uppfattningen om taluppfattning och skriftliga räknemetoder vad gäller nödvändiga 

kunskaper varierar. De intervjuade lärarna ger tydliga uttryck för att det är svårt att på ett 
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enkelt sätt förklara taluppfattningens innebörd. Ingen av lärarna nämner innehållet i LGR 11 

för att beskriva vad eleverna förväntas kunna. Då det gäller nödvändiga kunskaper för att 

hantera skriftliga räknemetoder framträder två huvudkategorier – Uppfattning om tal och 

Taluppfattning. Vad beror denna variation på och vad säger styrdokument? Enligt forskning 

finns en lång tradition av matematik synonymt med aritmetik och förmågan att räkna, vilket 

kan bidra till att fokus på förståelse hamnar i skymundan. Dessutom framför aktuell forskning 

en kluvenhet i definitionen av vad som ska ingå i taluppfattning samt svårigheter att definiera 

begreppet. Även LGR 11 ger en omfattande beskrivning av taluppfattningens innebörd. 

Hur beskriver lärarna i studien sin undervisning om taluppfattning och 

skriftliga räknemetoder, särskilt avseende addition och subtraktion? 

Även här finns en variation och undervisning kan delas in i två huvudgrupper: 

Läroboksbaserad undervisning med ett fokus på procedurer och en helhetssyn där övriga 

förmågor/kompetenser (kommunikation, resonemang, problemlösning) är mer framträdande. 

Även vikten av individualisering och arbete med konkret material lyfts fram.  

I den genomförda studien framkommer att de faktorer som styr undervisningen är läromedel, 

kompetensutveckling, kollegor och arbetslag. Vilket arbetssätt man väljer, är beroende av 

samspelet och dialogen i arbetslag men även kompetensutveckling spelar roll. Då det gäller 

läroboksanvändning finns också indikationer på att skoltraditionen med påverkan från elever 

och föräldrar har betydelse.  

Då det gäller undervisningen om skriftliga räknemetoder synliggörs en osäkerhet kring 

innebörd och definition och den vanligast förekommande metoden är standardalgoritmen, 

även om några vågräta varianter också nämns. Läromedel men även resultat på Nationella 

prov och diskussioner i arbetslaget har varit det avgörande för valet av skriftlig räknemetod 

bland de intervjuade lärarna. Undervisningssätten då det gäller skriftliga räknemetoder är 

genomgång, enskilt arbete och presentation av olika räknestrategier. Vad styr egentligen 

innehållet i undervisningen i matematik och vad får eleverna möjlighet att lära sig?  

Vilka förklaringar uppfattar lärarna i studien som hinder för elevers 

matematiklärande och hur åtgärdas de?  

Det ges flera olika förklaringar till varför elever hamnar i svårigheter och även om det upplevs 

svårt att veta hur de ska åtgärdas ges många förslag på åtgärder. Både förklaringar och 

åtgärder återfinns på olika nivåer – organisation, grupp och – individnivå, även om de flesta 
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hamnar på individnivå både vad gäller förklaringar och åtgärder. På grupp – och 

organisationsnivå handlar mycket om undervisningens och lärarens betydelse, inklusive en 

prioritering på språkutveckling i tidiga åldrar framför utveckling av den matematiska 

förmågan där taluppfattning och skriftliga räknemetoder har en central roll. 

Då det gäller förklaringar anges även exempel på samhällsnivå i form av pengars 

försvinnande från marknaden, barns ökade vistelse i stora grupper samt minskade möjligheter 

att delta i vardagssysslor hemma. På denna nivå återfinns inga förslag till åtgärder utan 

problemet och åtgärderna hamnar hos eleven med förklaringar som bristande förståelse, 

känsla av otrygghet, koncentrationssvårigheter och därmed olika sätt att kompensera med t.ex. 

mer träning, repetition och extra undervisning.  

Hur vet lärarna i studien att eleverna har god taluppfattning och hur vet de 

att eleverna använder hållbara räknestrategier?  

Detta upplevs som ett komplicerat arbete men det framkommer ändå flera olika 

redskap/verktyg för att ta reda på elevers kunskaper och tankar där samtal, diagnoser och 

observationer är några förslag och där samtalet beskrivs som det bästa. Det är framför allt 

gemensamma beslut på skolan och i arbetslaget som är styrande för valet av verktyg liksom 

kommunala kompetenssatsningar som fått genomslagskraft. Skolverkets diagnosmaterial 

Diamant, vilket nämns av flertalet av de intervjuade lärarna som ett för skolan gemensamt 

verktyg, är ett exempel. 

Kännedom om resultaten på Nationella prov är låg och endast en av de intervjuade lärarna 

nämner det spontant som ett sätt att få kännedom om elevers kunskaper. De åsikter som 

framträder om nyttan med att känna till resultaten från Nationella prov kan sägas tillhöra två 

ytterligheter – ingen nytta alls eller som en möjlighet att få kunskap om goda uppgifter 

kopplade till styrdokumenten för att kunna förbereda elever på ett bättre sätt. Hur kommer det 

sig att olika skolverksmaterial fått så olika genomslagskraft?  

Analysen av resultatet på Nationella prov visar på ett högre resultat när det gäller 

taluppfattning än på skriftliga räknemetoder, framför allt vid subtraktion, vilket inte 

överensstämmer med teorin om att god taluppfattning är en förutsättning för att hantera 

skriftliga räknemetoder eftersom resultaten då borde följas åt. Vad är förklaringen till detta? 
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Diskussion 

Syftet med studien är att bidra till ökad förståelse av och fördjupad kunskap om 

taluppfattningens och skriftliga räknemetoders betydelse för hinder i elevers 

matematikutveckling, särskilt avseende addition och subtraktion, samt undersöka hur lärare 

arbetar med dessa områden för att förebygga och möta hinder för matematikutveckling. 

Datamaterialet har utgjorts av intervjuer men även skriftliga dokument. Urvalet bestod av nio 

lärare, en man och åtta kvinnor, vilka arbetar i år ett till sex. Hänsyn har tagits till etiska 

aspekter och deltagarna informerades om syftet, frivilligheten att delta, anonymiteten samt 

konfidentialitet d.v.s. hur materialet kommer att hanteras och garantin med avidentifiering och 

förvaring av det insamlade materialet (Creswell, 2012; Esaiasson et al., 2012; 

Vetenskapsrådet, 2011). Intervjuerna spelades in och transkriberades och analysarbetet tog sin 

början och resulterade så småningom i olika teman och kategorier. En analys av statistik över 

resultat på Nationella prov för år 3 gällande taluppfattning och skriftliga räknemetoder för 

addition och subtraktion har också genomförts (Skolverket, 2010, 2011, 2012, 2013). 

Resultatet av studien visar att det finns variationer i uppfattningar om nödvändiga kunskaper 

och undervisning om taluppfattning och skriftliga räknemetoder. Förklaringarna till elevers 

svårigheter och därtill kopplade åtgärder läggs på olika nivåer där det kompensatoriska 

individperspektivet dominerar. För att ta reda på vad elever kan och hur de tänker används en 

rad olika verktyg. Nationella prov är ett, vilket endast nämns spontant av en av de intervjuade 

lärarna. Däremot framkommer i analysen att resultaten på Nationella prov vad gäller de båda 

studerade områdena visar på ett bättre resultat då det gäller taluppfattning jämfört med 

skriftliga räknemetoder.  

Metoddiskussion 

Metoddiskussion sker med utgångspunkt i några av Larssons (2005) kvalitetskriterier och 

smygrepresentativitet (Göransson & Nilholm, 2009).  

Validitet och reliabilitet 

Samtliga intervjuer har spelats in och därefter transkriberats för att få ökad detaljrikedom och 

noggrannhet i jämförelse med om enbart löpande anteckningar gjorts under intervjuerna, trots 

att det förra är mer tidskrävande. Detta har underlättat vid analys och tolkning av innehållet. 

Vilken påverkan inspelningen kan ha haft på de intervjuade går inte med säkerhet att 
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fastställa, men samtliga hade förförståelse om tillvägagångssättet och verkade bekväma med 

situationen (Kvale & Brinkmann, 2009; Esaiasson et al., 2012). Fördelen med inspelning 

kontra enbart anteckningar överväger den eventuella påverkan som kan ha förekommit. 

Kanske hade det varit bra att kombinera intervjuer och skriftliga dokument med observation 

av undervisning eftersom det verkade upplevas svårt att beskriva undervisningen. Samtidigt är 

det en avvägning med tanke på svårigheten att hitta intervjupersoner. Möjligtvis hade det varit 

ännu svårare att hitta personer som kunde ta emot en observatör i klassrummet. Dessutom 

hade det komplicerat situationen med etiska aspekter, då även tillstånd från elever och deras 

vårdnadshavare varit nödvändigt (Creswell, 2012; Vetenskapsrådet, 2011; 

Barnombudsmannen informerar 2004). 

I frågeställning ett används det vidare begreppet räkning eftersom taluppfattning anses vara en 

förutsättning även för huvudräkning (Kilborn, 1989; Löwing, 2008; McIntosh, 2010). En mer 

specifik fråga i intervjuguiden leder fram till avgränsningen skriftliga räknemetoder som 

beräkningsform. 

Tanken att intervjua de som jobbar med yngre försvann eftersom urvalet begränsades och de 

som frivilligt anmälde intresse arbetade med elever från år ett till sex. Även tanken om en 

jämn könsfördelning försvann p.g.a. brist på deltagande manliga lärare. Jag valde ändå att 

acceptera det aktuella urvalet då variationen av synsätt bland lärare som arbetar i olika åldrar 

kan vara av intresse. Eftersom kvinnor dominerar i representation inom skolans värld, särskilt 

bland yngre elever accepterades även en ojämn könsfördelning då syftet med studien inte var 

att jämföra uppfattningar mellan kvinnor och män.  

I resultatet sammanföll vid ett tillfälle skillnaden i synsätt mellan deltagarna med en 

uppdelning mellan lärare som arbetar i år 1-3 respektive 4-6. Avsikten med studien var inte att 

koppla resultatet till arbetet i olika åldersgrupper utan det råkade bli en sådan uppdelning. 

Att valet föll på Nationella prov i år 3 förklaras av kopplingen till vikten av tidiga insatser 

samt att de områden som är i fokus för studien ingår som delprov. 

Generaliserbarhet och Smygrepresentativitet 

Det går inte att komma fram till några essenser med ett så begränsat underlag. Resultatet i 

kvalitativa studier är inte heller i första hand generaliserande utan syftet är att belysa det 

särskilda och specifika, att skapa en fördjupad förståelse av det som undersöks genom att utgå 

från individers upplevelser och erfarenheter (Creswell, 2012; Esaiasson et al., 2012; Kvale & 
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Brinkmann, 2009). En strävan efter att försöka påvisa den variation som finns har legat till 

grund för analysarbetet för att ge en så trovärdig beskrivning som möjligt utifrån de 

tolkningar som gjorts. Då alla svar varit relevanta för studiens innehåll och i samstämmighet 

med bakgrundsavsnittet finns ett värde i att lyfta fram dem oavsett hur många uttalanden som 

gjorts. Med en mer kvantitativ inriktning kunde risken varit att en del av svaren sorterats bort 

för att för få uttalanden gjorts (Creswell, 2012; Esaiasson et al., 2012; Kvale & Brinkmann, 

2009). Eftersom varje enskild lärares beskrivning har tolkats är resultatpresentationen en 

sanning bland många (Engvall, 2013). 

Enligt Göransson & Nilholm (2009) är smygrepresentativitet ett begrepp värt att 

uppmärksamma och under hela forskningsprocessen har därför funnits en medvetenhet om 

vikten av att uttrycka sig så att ingen felaktig generalisering skrivs fram. Vid formulering av 

frågor och framskrivande av resultat har det funnits en noggrannhet med att hänvisa till de 

intervjuade lärarna. Om det någonstans smugit sig in en felaktig formulering ombeds läsaren 

att ha i åtanke att denna kvalitativa studie inte i första hand har som intention att dra generella 

slutsatser för hela lärarkåren.  

Etiska överväganden 

Ibland uppstår en avvägning vid presentationen av resultatet eftersom det är en liten kommun 

och respondenternas kollegor eventuellt vet att de deltagit och vid läsning av rapporten kan 

det finnas möjlighet att förstå vilka de olika lärarna är. Därför krävdes försiktighet och 

eftertanke vid framskrivandet av resultat (www.codex.vr.se). 

Resultatdiskussion 

Diskussionen fortsätter nu utifrån studiens fyra frågeställningar för att synligöra den 

problematik som framkommit av resultatet. Studiens resultat förstås utifrån den 

utvecklingsekologiska modellen (Andersson, 1980; Bronfenbrenner, 1979; Lagerberg & 

Sundelin, 2005) kompletterad med ett problemlösningsmodellstänkande enligt Björck-

Åkesson & Granlund (2002). Hädanefter görs inte fortlöpande hänvisningar utan varje gång 

jag tar upp ett utvecklingsekologiskt tänkande och problemlösningsmodellen är det utifrån 

ovanstående källor. 

Nödvändiga kunskaper i taluppfattning 

Det förekommer variation i uppfattningarna om nödvändiga kunskaper i taluppfattning för att 

kunna utföra beräkningar i addition och subtraktion. Det framkommer även att de intervjuade 
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lärarna upplever svårigheter att på ett enkelt sätt uttrycka vad som bör ingå i taluppfattning. 

Detta skulle kunna bero på den kluvenhet kring och omfattning av definitioner och innebörd 

av taluppfattning som finns (Berch, 2005; Gersten et al., 2005; Griffin, 2004; Howell & 

Kemp, 2009; Wagner & Davis, 2010), vilket kan bero på den påverkan som uppstår genom 

samspelet inom och mellan olika strukturer enligt den utvecklingsekologiska modellen men 

kan även bero på brister i samspelet. Detta samspel medverkar också till den variation och 

osäkerhet i uppfattningen om nödvändiga kunskaper i taluppfattning för att hantera skriftliga 

räknemetoder i addition och subtraktion som förekommer. Detta påverkar i sin tur 

uppfattningen om hur undervisningen ska ske, vilken slutligen når fram till eleverna. Kan 

denna variation i uppfattningar vara en bidragande förklaring till att elever hamnar i 

svårigheter?  Forskare menar att det krävs ytterligare forskning inom ”number sense” för att 

få fram en klar innebörd och tillförlitliga metoder att på bästa sätt undervisa om det (Berch, 

2005; Howell & Kemp, 2009). 

De variationer i uppfattningar om taluppfattning som kommer fram i intervjuerna stämmer 

överens med de variationer av nödvändiga kunskaper som skrivs fram i aktuell forskning 

(Berch, 2005; Desoete et al., 2012; Gersten et al., 2005; Griffin, 2004; Howell & Kemp, 2009; 

Wagner & Davis, 2010). Denna samstämmighet kan också förstås utifrån samspelet i den 

utvecklingsekologiska modellen och den påverkan som interaktionen individer emellan utgör.  

Hur kan medvetenhet om taluppfattningens betydelse för skriftliga räknemetoder och 

fördjupad kunskap om dess innebörd utvecklas? Troligtvis skulle det inte räcka med mer 

forskning för att förtydliga definitioner om nödvändiga kunskaper i taluppfattning för att 

hantera skriftliga räknemetoder. Däremot behövs mer forskning kring undervisning av 

taluppfattning. Det behövs också en ökad medvetenhet om hur interaktionen i 

samhällsstrukturer slutligen påverkar vad elever får lära sig. De tankar som redan finns 

behöver lyftas fram och diskuteras för att förtydliga vad taluppfattning är och vikten av en 

uppfattning om tal som även inkluderar rimlighet och känsla för mängders storlek (Wagner & 

Davis, 2010).  

Undervisning om taluppfattning och skriftliga räknemetoder  

Vad styr egentligen innehållet i undervisningen i matematik och vad får eleverna möjlighet att 

lära sig? Vad säger styrdokument? Detta är något av den problematik som synliggörs i 

resultatet. Undervisningssätten varierar och det som styr undervisningen om taluppfattning 

och skriftliga räknemetoder avseende addition och subtraktion bygger på samhällstradition, 
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organisation, kompetensutveckling och interaktion mellan individer. Det framkommer också 

en osäkerhet vad gäller definitioner och innebörd av skriftliga räknemetoder och undervisning 

om skriftliga räknemetoder samt vilken skriftlig räknemetod som är att föredra och Bergqvist 

et al. (2010) efterlyser ett förtydligande av kursplaner. Förklaringen till denna variation i 

undervisningen kan också förstås genom samspelet inom och mellan olika stukturer enligt den 

utvecklingsekologiska modellen - interaktion mellan individer, kompetensutveckling och den 

påverkan av strukturer som ligger längre bort i form av styrdokument, beslut som tas på 

skolorganisationsnivå samt genom läromedel. Kunskapen om nödvändiga kunskaper om 

taluppfattning för att hantera skriftliga räknemetoder samt debatten om för – och nackdelar 

med algoritmer kontra elevers egna räknemetoder kommer inte lärarna till del och här uteblir 

den påverkan som är nödvändig för att samspel inom lägre strukturer ska komma till stånd. En 

redovisning om vad aktuell forskning säger angående taluppfattning och skriftliga 

räknemetoder för att göra lärare på fältet införstådda med den pågående debatten vore 

betydelsefullt.  

Båda perspektiven på undervisning som framkommer är gångbara då mångfald och variation 

är exempel på framgångsfaktorer (Bergqvist et al., 2010; Boaler, 2011; Faulkner, 2009; 

Wadlington & Wadlington, 2008; Wernberg, 2009).  Ett läroboksstyrt sätt kan förklaras av 

den starkt rotade traditionen i samhället (makronivå). Vad får elever egentligen möjlighet att 

lära sig (Emanuelsson et al., 2011; Wernberg, 2009 )? Att som lärare vara medveten om den 

interaktion och påverkan som samhällsstrukturen utgör är viktig för att ge elever ökade 

förutsättningar att lära sig det de ska. Lärarens kunskap behöver t.ex. vägas mot föräldrars och 

elevers synpunkter då det gäller styrningen av undervisning utifrån ett läromedel. Läraren 

väljer läromedel och läroboken kan ibland styra både innehåll och metod (Bergqvist et al., 

2010; Wernberg, 2009). Samspelet och enskilda lärares uppfattningar (konstruerade under 

inverkan av samspelet inom och mellan olika strukturer) om vad som är nödvändiga 

kunskaper att undervisa om får konsekvenser för elevers lärande.  

Förklaringar till och åtgärder för elevers matematiklärande 

De intervjuade lärarna är medvetna om att det finns olika förklaringar till hinder för elevers 

matematikutveckling. Det av samhällstradition djupt rotade individperspektivet (Nilholm, 

2007) som förklaring till elevers svårigheter är ett hinder för åtgärder på olika nivåer. 

Resultatet av studien pekar på att detta perspektiv fortfarande är den mest övervägande 

förklaringen till svårigheter och även den nivå där flest åtgärder framträder. Detta trots att 

litteraturen menar att vi hittar de flesta förklaringar till elever i svårigheter i brister i 
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undervisningen och hos lärare (gruppnivå) (Boaler, 2011; Emanuelsson et al., 2011; Engvall, 

2013; Wernberg, 2009). Det behövs fortsatt diskussion om förklaringar och åtgärder på grupp 

– och organisationsnivå. Hur ska samhällstraditionen brytas så att förklaringar och åtgärder 

förskjuts från individen mot undervisning och organisation? Även om lagar och styrdokument 

på en samhällsnivå förespråkar ett tänk enligt problemlösningsmodellen är det svårt att 

förändra det synsätt som utvecklats under många år genom interaktion inom och mellan 

strukturer.  

I studien framkommer ändå förklaringar på grupp – och organisationsnivå men även på 

samhällsnivå i form av t.ex. pengar och mindre delaktighet i vardagssysslor. På gruppnivå 

framgår av resultatet att språkundervisningen tar mer plats, vilket leder till brister i förmågan 

att hantera skriftliga räknemetoder. Detta är alarmerande då det finns studier som pekar på att 

matematiken är svår att ta igen senare under skoltiden. Det är nödvändigt med tidiga insatser 

för att förebygga att hinder uppstår i matematikutveckling likväl som i läs – och 

skrivutveckling (Lundberg, 2009; Lundberg & Sterner, 2009) och det finns forskning som 

menar att det finns en liknande koppling mellan matematiksvårigheter och talkänsla som 

mellan fonologisk medvetenhet och läsförmåga (Howell & Kemp, 2009).  

Organisationen och strukturen av undervisningen, lärarens betydelse och interaktionen mellan 

lärare och elev samt undervisningens innehåll spelar en central roll då det gäller att främja 

elevers möjligheter till utveckling och att förebygga att hinder uppstår.  

Verktyg för att få kännedom om elevers taluppfattning och räknestrategier 

Trots att lärarna kan exemplifiera med många olika verktyg upplevs svårigheter med att veta 

hur elever tänker. Forskningen lyfter fram vikten av kvalitativa testverktyg och 

kompetensutveckling så att lärare kan tolka vad som blivit fel, inte bara att det blir fel, så att 

elever uppmärksammas i tid och lämpliga åtgärder sätts in (Berch, 2005; Butterworth, 2005; 

Emanuelsson et al., 2011; Wadlington & Wadlington, 2008). Samtal lyfts i resultatet fram 

som det bästa sättet att få kännedom om elevers kunskaper och även forskning framför vikten 

av att komplettera skriftliga diagnoser med samtal (Emanuelsson et al., 2011; Löwing, 2008; 

McDonough et al., 2002; Robinson & Dubé, 2009; Wadlington & Wadlington, 2008).  

Analysen av resultat från Nationella prov för år 3 visar på ett dilemma vad gäller teorin om att 

taluppfattningen är en förutsättning för att hantera skriftliga räknemetoder och leder till flera 

frågeställningar. Kan den osäkerhet kring skriftliga räknemetoder som de intervjuade lärarna 

uttrycker vara en av orsakerna till de tvetydiga resultaten på Nationella Prov för år 3? Eller 
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handlar det om tvetydigheten kring vilken skriftlig räknemetod som är att föredra – algoritm 

eller ej? Har elever den goda taluppfattning som resultaten visar eller beror det på vad och hur 

vi testar?  Det finns t.ex. ingen tidsaspekt med på Nationella Prov för år 3 och det är svårt att 

kontrollera vilka huvudräkningsstrategier de använder enbart genom skriftliga uppgifter 

(Löwing, 2008; McIntosh, 2010; Robinson & Dubé, 2009). De mer övergripande delarna som 

beskrivs inom taluppfattning såsom rimlighetsbedömning och uppskattning (Wagner & Davis, 

2010) testas inte heller specifikt.  

Både när det gäller variation av testverktyg och olika sätt att ta reda på elevers visade 

kunskaper samt testernas utformning kan resultatet förstås utifrån den teoretiska ramen och 

det komplexa sociala samspel som sker inom och mellan olika samhällsstrukturer och hur 

individer därmed uppfattar olika begrepp och ser på undervisning. Det kan också förstås 

utifrån problemlösningsmodellen på så sätt att svårigheterna hamnar på individnivå, där vi 

enbart tittar på vilka misstag elever gör utan att ta hänsyn till att elevers resultat kan bero på 

andra faktorer såsom uppgifternas utformning och svårigheter med att testa enbart genom 

skriftliga verktyg. Därför behöver problematiken lyftas till en annan nivå, där vi tar hänsyn till 

ovanstående frågeställningar. 

Slutsatser och Framtida forskning 

Taluppfattning är en förutsättning för skriftliga räknemetoder men även vice versa enligt 

forskning (Boesen, 2006; Emanuelsson et al., 2011; Hedrén, 1999a, 1999b, 2006; Heirdsfield 

& Cooper, 2004; Kilborn, 1989; Löwing, 2008; McIntosh, 2010).  Så vad är hönan och vad är 

fjädern? Eller handlar det kanske istället om lärares uppfattning och tvetydigheten i 

definitioner beroende av den komplexitet som det sociala samspelet innebär inom och mellan 

olika strukturer i den utvecklingsekologiska modellen i kombination med det individinriktade 

perspektiv (Nilholm, 2007) som fortfarande råder i samhället trots det 

problemlösningsmodellstänkande som förs fram. 

Detta visar att det krävs ytterligare forskning inom taluppfattning och skriftliga räknemetoder 

med koppling till undervisning. För att undersöka den eventuella påverkan som kan förklara 

resultatet vore en intressant infallsvinkel att undersöka vad taluppfattning och skriftliga 

räknemetoder innebär enligt provkonstruktörerna för Nationella prov och skolverket. Mäter vi 

rätt saker och på rätt sätt? Att få möjlighet att göra en studie av mer longitudinell karaktär för 

att undersöka effekten av särskilda insatser i matematik med fokus på taluppfattning på 

gruppnivå i Förskoleklass vore också spännande att förverkliga i framtiden. 
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Bilaga 1 

Centralt innehåll år 1-3 och 4-6 

Taluppfattning och tals användning  

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

• Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och 
symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien. 

• Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk 
samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal. 

• Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer. 
• De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer. 
• Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och 

överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. 
Metodernas användning i olika situationer. 

• Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar. 
 

 

Centralt innehåll år 4-6 

Taluppfattning och tals användning 
• Rationella tal och deras egenskaper. 
• Positionssystemet för tal i decimalform. Det binära talsystemet och talsystem som 

använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska. 
• Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer. 
• Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform. 
• Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid 

överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och 
miniräknare. Metodernas användning i olika situationer. 

• Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer. 
 

Centralt innehåll år 4-6 

Taluppfattning och tals användning 
• Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska 

situationer. 
• Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som 

använts i olika historiska och kulturella sammanhang. 
• Potensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix. 
• Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, 

huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. 
Metodernas användning i olika situationer. 

• Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska 
situationer och inom andra ämnesområden. 



50 

 

Bilaga 2 

Medverkande lärare 

• Beskrivningen av de deltagande lärarna hämtas från en inledande fråga i intervjuerna 

där syftet var att få veta något om deras bakgrund. Varje lärare får en sifferbeteckning 

som återkommer i resultatredovisningen. 

• Lärare 1: kvinna, lågstadielärare, examen 1986, Lärarlyftskurs ”Barn med 

matematiksvårigheter” 15 hp, arbetar som resurs för elever i svårigheter. Skola A 

• Lärare 2: kvinna, mellanstadielärare sedan 1977 , jobbar i 4-6, deltar i mattelyftet. 

Skola B 

• Lärare 3: kvinna, förskollärare i botten, jobbat många år i skolan, nyutbildad lärare, 

jobbar i 4-6, deltar i mattelyftet. Skola C 

• Lärare 4: kvinna, 1-7 ma/no, jobbat 16 år, Kreativ matematik 30 hp-vilket gav 

behörighet i matematik upp till år 9, jobbar f.n. i år 5 men har erfarenhet från år 3 och 

4. Skola A 

• Lärare 5: kvinna, tidigarelärare F-6 i ma, no, eng, sv, jobbat i ca. 7 år, jobbar i år 5 

men har  erfarenhet från år 3 och 4. Skola A 

• Lärare 6: man, ma/no 1-7, 18 år i yrket, arbetat mest i 1-3, f.n. biträdande rektor, 

Kreativ matematik 30 hp. Skola A 

• Lärare 7: kvinna, fritidspedagog med SÄL utbildning, 30 år med barn. 

• Lärare 8: kvinna, kommer ursprungligen från Polen men bott i Sverige dryga 20 år, 

F-6 i Svenska ur ett kulturellt perspektiv, Kreativ matematik 30 hp, Lärarlegitimation i 

sv, sva, ma, re 1-6 och no upp till år 3; tog examen 2006,  mest erfarenhet från 

lågstadiet och arbetar just nu med elever i behov av stöd i mindre grupper(arbetat med 

både textilslöjd och diverse vikariat i olika årskurser och ämnen(även dem hon inte har 

kompetens i). 

• Lärare 9: lågstadielärare sedan 1978, 35 år, behörighet i sv o bild för år 4-6, RUC 

matte. 

• Av ovanstående presentation framgår att lärarna i studien har mellan 7 och 35 års 

erfarenhet av att arbeta med barn. Alla nio är formellt behöriga(Lärarlegitimation) att 

undervisa i matematik i den åldersgrupp där de arbetar förutom Lärare 1 som arbetar 

som resurslärare och träffar elever från år 1-6 men har en grundutbildning som 

lågstadielärare och en lärarlyftskurs med inriktning mot elever i matematiksvårigheter. 
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Bilaga 3 

Intervjuguide lärare 

Inledning  

Namn, utbildning, antal år i yrket, eventuell kompetensutveckling. 

Påminna om frivilligheten igen och repetera syftet med vår uppgift – att få ökad 
kunskap om taluppfattning. 

Uppvärmning 

Tankar om matematikundervisning, särskilda insatser för matematik, låga 
resultat t.ex.  

Vilka områden i matematik verkar elever tycka är lättast och roligast/ svårast? 
Hur jobbar du med det som är svårast? 

Huvudfrågor 

Exempel på frågor för att få fram det jag är intresserad av. 

1. Vad är taluppfattning enligt dig?(Tycker det är viktigt att ha med den 

frågan som utgångsläge även om begreppet i sig inte är fokus. Bra att få 

ett övergripande svar innan jag ställer ytterligare frågor som kan påverka 

svaret.) 

2. Något särskilt av detta(svaren fråga 1) som behövs för att eleverna ska 

kunna utföra beräkningar i addition och subtraktion? 

3. Beskriv hur du undervisar för att eleverna ska utveckla god räkneförmåga 

när det gäller addition och subtraktion? Ge lektionsexempel! 

4. Beskriv hur du undervisar för att eleverna ska få den taluppfattning som 

behövs för att genomföra beräkningar i addition och subtraktion? Berätta 

om en lektion som exempel. 

5. Vad innebär skriftliga räknemetoder för dig? 

6. Vilka skriftliga räknemetoder? Ge exempel från lektion. 

7. Hur vet du att eleverna har god taluppfattning så att de klarar av att utföra 

beräkningar i addition och subtraktion?  
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8. Hur vet du vilka räknestrategier eleverna använder sig av när de utför 

olika slags beräkningar – huvudräkning och skriftliga räknemetoder. 

9. Vad gör du om du upptäcker brister i taluppfattning och räknestrategier? 

10. (Vilka verktyg använder du för att ta reda på elevernas sätt att tänka och 

förstå addition, subtraktion och taluppfattning? (Använder ni något 

gemensamt verktyg på skolan?)) 

11.  Hur skulle du förklara de eventuella bristerna inom nämnda områden? 

12. Vilken kännedom/ erfarenhet har du om resultat på NP år 3? 
 

 

Avslutande fråga 

Är det något mer du skulle vilja berätta om innan vi avslutar? 
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Bilaga 4 

 

Hej!     18 februari 2014 

Jag heter Lena Forslund, och läser till speciallärare med inriktning matematik på 
Mälardalens högskola i Västerås. 

Under vårterminen 2014 kommer jag att skriva mitt examensarbete. Då kommer 
jag att undersöka lärares uppfattning om taluppfattning och dess betydelse för 
förmågan att utföra beräkningar av olika slag. Resultatet kommer att redovisas i 
en rapport i juni. 

För att kunna genomföra detta arbete behöver jag hjälp av lärare som undervisar 
i matematik. Jag önskar genomföra en intervju som tar cirka 60 minuter. Jag 
lägger stor vikt vid att du ska känna dig bekväm under intervjutillfället och är 
öppen för var och när vi kan träffas. Jag skulle vara tacksam för om samtalet kan 
spelas in, vilket underlättar för mig i analysarbetet. Jag garanterar anonymitet  
då inga personuppgifter, namn på skola eller ort kommer att skrivas fram. 
Inspelat material raderas efter avslutade studier. Deltagandet är frivilligt och kan 
när som helst avbrytas. 

Kan du tänka dig att ställa upp vore det bra om du hörde av dig snarast så att vi 
kan bestämma tid och plats för intervju. Om du undrar över något är du 
välkommen att ta kontakt via telefon eller mail. 

Tack på förhand! ☺ 

Vänliga hälsningar Lena Forslund 

Lena.forslund@kristinehamn.se 

073-0616464 
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Bilaga 5 

Varianter av skriftliga räknemetoder 

Algoritm    Talsorter var för sig 
       

1    375+492=700+160+7=867   
375       
492       
867  
       
 

 

Lodrät med mellanled   ”Bakifrån med plus”=räkna upp 

1    492 – 375 = 5 + 20 + 92 = 117 
375 
492 
700 
160 
    7 
867 
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Bilaga 6 

Diagnoser 

 

Här ges flera exempel såsom: 

Diamant(Skolverkets diagnosmaterial)  

McIntosh – ”Att förstå och använda tal - en handbok” 

Läroboksdiagnoser 

Egenkomponerade tester med koppling till förmågorna i LGR 11 

Läxförhör 

Mattecirkeln(Natur & Kultur) 

Analysschema i matematik(Skolverket) 

Måns och Mia(Skolverket)) 

 

 


