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Sammanfattning 

 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka hur olika representationsformer kan 

påverka elevers inlärning av grundläggande taluppfattning. I denna studie har sökningen av artiklar 

skett genom både manuell sökning och databassökning. Sökning i databaserna har skett främst i 

ERIC och Unisearch. Resultatet visar att samtliga representationsformer är fördelaktiga att använda 

som i matematikundervisningen, för elevernas inlärning av grundläggande taluppfattning.   

Nyckelord 

Number sense, primary school, elementary school, kindergarten, development, numeracy, methods, 

developing. 
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1 Inledning 
 

Matematik är enligt Engvall (2013) något som ständigt genomsyrar människors tillvaro.  

Samhällets utveckling kräver att varje individ besitter goda kunskaper inom matematik, då 

matematiken under en väldigt lång tid haft en stark ställning i vårt samhälle. För att kunna behärska 

matematiska kunskaper menar Löwing (2017) att det krävs en god taluppfattning. Taluppfattning 

enligt henne innefattar kunskapen om hur tal är uppbyggda och relationen dem i mellan. Vidare 

menar Löwing (2017) att detta är inget som barn utvecklar själva utan det krävs att läraren har en 

genomtänkt och noggrann planering som genomsyrar hela elevernas skolgång. Solem, Alseth och 

Nordberg (2011) beskriver hur matematik är en del av nästan all mänsklig verksamhet. Det är ett 

aktuellt ämne inom både yrken, ekonomi, konst, kultur, kommunikation och samhällsliv. Eftersom 

det utgör en så betydelsefull del av vårt samhälle vill vi med detta arbete granska forskning om hur 

vi med hjälp av olika representationsformer ger eleverna rätt förutsättningar för fortsatt utveckling 

inom matematiken. 

 

För att eleverna ska kunna utvecklas inom matematik är det av vikt att undervisningen sker i 

sammanhang där intresset för matematiken är närvarande men också att eleverna får använda sig av 

matematikens olika uttrycksformer (Bergius & Emanuelsson, 2008). Av samma mening är 

Grevholm (2014) som instämmer i att en varierad undervisning är fördelaktig och minskar risken att 

matematikundervisningen blir för abstrakt. Skolverket (2011) betonar hur varje elev har rätt till en 

undervisning som innefattar olika typer av arbetssätt samt tillgången att kunna utforska olika typer 

av uttrycksformer. 

 

Vi har under våra praktikperioder på lärarutbildningen noterat hur lärare väljer att undervisa inom 

området taluppfattning med olika typer av representationsformer. Vi vill med detta arbete 

undersöka hur undervisningsmetoder kan påverka elevers inlärning av grundläggande 

taluppfattning. Skolverket (2011) hävdar att varje elev bör få kunskap om naturliga tal och dess 

egenskaper, samt relationen mellan tal. I vårt framtida yrke som lärare bör vi ha goda kunskaper 

inom detta område, då det utgör en stor och viktig del av matematikundervisningen. Vi hoppas att 

detta arbete kan ge yrkesverksamma lärare i årskurs F-3 en förståelse för betydelsen av 

representationsformer i undervisningssammanhang samt kunskap om vikten att ge eleverna en stabil 

grund inför förståelsen för taluppfattning. 
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I centralt innehåll för årskurs 1–3 behandlar läroplanen begreppet taluppfattning vilket påvisar 

skolans uppdrag när det gäller att stimulera eleverna att få kunskap om:  

 
“- 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.” 

 
                                                                                                       (Skolverket, 2011, s. 57) 

 

Ovanstående citat tydliggör hur taluppfattning och en känsla för tal är en viktig del i 

matematikundervisning. Första punkten redogör för hur eleverna ska få undersöka olika typer av tal 

för att få en förståelse för talens egenskaper. Andra punkten tydliggör att eleverna ska få en kunskap 

om ett tals egenskaper i förhållande till viken plats siffran har i ett tal (Skolverket, 2017). 
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2  Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att undersöka vilken inverkan valet av representationsformer i 

undervisningssammanhang har för elevernas grundläggande taluppfattning. Taluppfattning är ett 

brett område och vi har därför valt att begränsa oss till tals egenskaper och relation till varandra, 

vilket enligt Löwing (2017) är en del av den grundläggande taluppfattningen.  

 

Frågeställningen vi har utgått från under detta arbete är:  

• Hur påverkar olika representationsformer elevers lärande av grundläggande taluppfattning? 
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3 Bakgrund  
 
I detta stycke kommer frågorna vad och hur behandlas, vad ska eleverna lära sig och hur ska de lära 

sig det. Vidare kommer centrala begrepp att redogöras utifrån vårt valda område. Begreppen som 

kommer att beröras är: taluppfattning, grundläggande taluppfattning, tals egenskaper, tals relationer 

till varandra och representationsformer. Sammanfattningsvis kommer vi att koppla begreppen till 

relevanta metoder och ideologier.  

 

3.1 Vad ska eleverna lära sig inom taluppfattning  
 
I detta avsnitt lyfts frågan vad i förhållande till vår frågeställning. Syftet med avsnittet är att svara 

på vad eleverna ska lära sig att behärska utifrån vårt valda område. Vad-frågan behandlar vad det är 

eleverna ska få för kunskaper och inom vilket område. Det är en fråga läraren kan arbeta utifrån vid 

sin planering (Lindström & Pennlert, 2016). 

 

3.1.1 Taluppfattning  
 
Grevholm (2014) beskriver taluppfattning som en förståelse för tals relationer, storlek, betydelse 

och hur de används och tolkas. Vidare skriver hon hur taluppfattning är en viktig kunskap som 

barnen redan i förskolan utvecklar och som sedan ska komma att ligga till grund för hur de i vidare 

matematikundervisning ska kunna få en förståelse för bråk-, procent-, och decimaltal. Utifrån detta 

synliggörs två områden inom taluppfattning. Det första är förståelsen för hur tal kan manipuleras 

dvs. räkneoperationer. Enklare räkneoperationer enligt McIntosh (2008) avser operationer med tal 

0–20. Det andra området behandlar förståelsen för tals egenskaper exempelvis talens relation till 

varandra. Solem, Alseth och Nordberg (2011) växlar mellan begreppen taluppfattning och 

talförståelse, men ger en tolkning av begreppet som kan stämma överens med taluppfattning. De 

hävdar att när tals egenskaper behärskas såsom vilka grannar talen har eller hur de kan delas upp 

samt i vilken ordningen talen kommer i, först då besitter eleverna en god taluppfattning. Vidare 

beskriver de hur detta är en kunskap eleverna måste behärska för att kunna utföra vidare operationer 

inom matematik. Att utveckla en god taluppfattning hos eleverna är en av skolans viktigaste 

uppdrag då det ligger till grund för elevernas vidare utveckling inom matematik. Att behärska en 

god taluppfattning innebär att eleverna med säkerhet kan hantera olika typer av tal och dess 

egenskaper utan att behöva reflektera över det (McIntosh, 2008). Eftersom taluppfattning är ett brett 

område och att forskare inte riktigt är överens om begreppets innebörd, har vi i detta arbete valt att 

utgå från hur Löwing (2017) redogör för begreppet taluppfattning där en del av redogörelsen består 

av grundläggande taluppfattning. I nästkommande stycken beskrivs begreppet grundläggande 

taluppfattning mer ingående. 
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Grundläggande taluppfattning enligt Löwing (2017) är att eleverna har en kunskap om talens 

egenskaper utan att behöva reflektera över det. Hon redogör detta genom att använda sig av 

underkategorier, dessa är: 

• Behärska talets ordning och dess grannar, t.ex. när eleven ser talet 7 förstår hen att talen 6 

och 8 är talets grannar.	

• Förstå hur man delar upp ett tal, t.ex. att talet 5 = 2+ 3.	

• Att ha kunskap om vilket tal som är störst, t.ex. talet 19 är större än talet 14	

• Behärska positionssystemet, t.ex. i talet 10 ska eleven förstå att 1 i talet 10 har egenskapen 

tiotal medan egenskapen hos 0 är ental.	

	

I vår studie är det främst de fyra ovanstående punkterna som är relevanta, därför är inte den femte 

punkten som Löwing redogör med då den berör matematiska räkneoperationer. De fyra punkter vi 

har valt att ha kvar berör de två områdena vi har valt att begränsa oss till inom taluppfattning, tals 

egenskaper och deras relation till varandra.	

	

Om eleverna inte behärskar tals ordning och dess grannar kan detta leda till att eleverna inte ser 

sambandet mellan räkneramsan och antal. Detta är för att eleverna inte har en kunskap om talens 

egenskaper och kan därav inte se kopplingen mellan räkneramsan och antal (McIntosh, 2008). Den 

sista punkten Löwing (2017) redogör för betonar vikten av att eleverna behärskar positionssystemet 

och menar att de gör det genom att veta vilka egenskaper varje enskild siffra har i ett tal. McIntosh 

(2008) menar om eleverna inte besitter denna kunskap kan detta leda till att de upplever svårigheter 

med tiotalsövergångar samt i vilket ordning de ska skriva ett tvåsiffrigt tal. 	

	

Löwing (2017) anser att de krävs att eleverna behärskar samtliga punkter för att besitta en god 

taluppfattning. Vidare skriver hon att de krävs en god taluppfattning för att kunna utföra matematik 

och att det är en kunskap eleverna bör besitta för att kunna fortsätta utvecklas inom matematik. Hon 

skriver även att för att eleverna ska få en förståelse inom dessa underkategorier måste läraren ha en 

noggrann och detaljerad planering. Taluppfattning är inget eleverna själva utvecklar utan det sker i 

samverkan mellan lärare och elev. 	

 

 

 

 

Vidare utvecklar Löwing (2017) sin beskrivning av begreppet taluppfattning genom att använda sig 

av Gelman och Gallisters fem principer. Dessa fem principer beskriver vad det är eleverna bör 
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behärska för att kunna utveckla en god taluppfattning (Löwing, 2017). Nedan beskrivs de fem 

principerna:  

• Abstraktionsprincipen: innebär att eleven ska bortse från irrelevant information t.ex. om 

eleven ska räkna apelsiner och några apelsiner är blå så ska eleven bortse från detta, då det 

är irrelevant information eftersom det fortfarande är en apelsin och det är räkningen som ska 

ligga i fokus.  

• Ett - till - ett - principen: innebär att eleven ska para ihop objekt ur en mängd till ett 

passande objekt ur en annan mängd t.ex. om det är sex personer på ett kalas behöver det 

dukas till sex personer.  

• Principen om godtycklig ordning: innebär att eleven ska få samma antal oavsett vilket 

föremål hen börjar räkna utifrån i en mängd.  

• Principen om talens stabila ordning: innebär att eleven räknar så ordningsföljden är 

konstant, tex. 1, 2, 3 osv.  

• Antalsprincipen: innebär att eleven ska förstå att det sistnämnda räkneordet är antalet i 

mängden. 

 

3.2 Hur ska eleverna lära sig taluppfattning 

 
I detta avsnitt lyfts frågan hur i förhållande till våra frågeställningar. Syftet med avsnittet är att 

svara på hur eleverna ska lära sig den kunskap matematik behandlar. Hur-frågan svarar på hur 

undervisningens upplägg ska se ut, exempelvis om läraren väljer att använda sig av någon 

undervisningsmetod i sin undervisning (Lindström & Pennlert, 2016).  

 

3.2.1       Representationsformerna i klassrummet 
 
Lundberg & Sterner (2009) skriver att användningen av olika representationsformer i klassrummet 

är en betydelsefull del i elevernas utveckling inom matematik och att varje elev bör få utforska varje 

representationsform för att kunna få en förståelse för ämnet. De olika representationsformerna är: 

Laborativt material: läraren använder sig av material som eleverna kan ta på, exempelvis klossar, 

knappar eller pärlor.  

• Skrivna symboler: läraren skriver symbolen på tavlan så eleverna ser hur den ser ut i skrift, 

exempelvis talet 3.  

• Talade symboler: läraren säger exempelvis talen 1, 2, 3 högt i räkneramsan. Eleverna får 

höra hur talet låter och i vilken ordning de kommer.  
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• Vardagssituationer: läraren sätter in ett tal i en vardagssituation som eleverna kan relatera 

till, exempelvis att man ska handla 3 apelsiner.  

• Bilder: läraren ritar bilder som visar upp talet man arbetar med, exempelvis läraren ritar 3 

cyklar.  

 

Grevholm (2014) menar att användningen av olika representationsformer är gynnsam för elevernas 

utveckling och minimerar risken att undervisningen ska bli för abstrakt. Genom att använda sig av 

olika representationsformer i klassrummet ges även eleverna en djupare förståelse inom ämnet och 

läraren erbjuder därmed eleverna en miljö där det finns förutsättningar för utveckling inom 

matematik (Bergius & Emanuelsson, 2008).  

Vi har i denna studie valt att sammanställa och jämföra forskning som belyser dessa olika 

representationsformer med utgångspunkt i vår frågeställning.  

 

3.2.2 Metoder och ideologier i relation till matematikundervisning 
 
Engvall (2013) beskriver begreppet metod genom att använda sig av Martons definition “vilka-gör-

vad-med-hjälp-av-vilket”. Marton (2000) menar att metoder i undervisningen består av 

arrangemang som beskrivs utifrån artefakter, aktörer och aktiviteter. Denna definition beskriver 

begreppet metod genom att belysa lärarens och elevernas agerande i undervisningssammanhang.  

Lärarens kunskapssyn är en betydande faktor i matematikundervisningen då det avgör vilka 

metoder som används i klassrummet (Ernest, 1991). Vidare menar Ernest (1991) att lärarens och 

elevernas agerande i klassrummet samt vilka verktyg de arbetar med kan beskrivas med hjälp av 

fem ideologier. Ideologierna är; technological pragmatism, industrial trainer, old humanist, 

progressive educator och public educator.  

• Technological pragmatism: Lärarens roll är att instruera utifrån elevernas nivå, läraren 

använder sig av olika typer av hjälpmedel i undervisningen. Elevernas roll är att öva, 

undersöka och utföra praktiska övningar med hjälp av material.  

• Industrial trainer: Läraren överför kunskaperna till eleverna genom att lära ut fakta och 

regler. Elevernas uppgift är sedan att öva in dessa kunskaper i form av individuell 

övning.  

• Old humanist: Läraren fokuserar på att ge en förståelse till eleverna genom föreläsningar 

och att demonstrera olika moment. Eleverna ska inom denna ideologi fokusera på att 

skapa sig en förståelse och att öva upp den förståelsen.  

• Progressive educator: Lärarens roll är att erbjuda en varierad undervisning som tillåter 

eleverna att undersöka och laborera. Elevernas roll är att aktivt undersöka och föra egna 
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diskussioner. I denna ideologi är det laborativa materialet en central del av 

undervisningen.  

• Public educator: Läraren utmanar eleverna och har en undervisning som bygger på 

kommunikation. Eleverna arbetar i grupp med stöd av läraren och förväntas argumentera 

och föra diskussioner. I denna ideologi är det samtalet en central del av undervisningen. 

 

                                                                                                                      (Engvall, 2013).  

 
Dessa ideologier kommer att ställas i relation till de kommande artiklarnas resultat, detta för att 

synliggöra lärarens och elevernas agerande i undervisningssammangan i förhållande till 

representationsformerna. Syftet med att använda ideologierna är att påvisa hur lärarens och 

elevernas roller i klassrummet kan komma att se annorlunda ut beroende på vilken 

representationsform som används. Vi kommer även att föra resonemang om någon ideologi används 

mer än andra och försöka problematisera detta i vår diskussion. Artiklarna vi har valt till vår studie, 

kommer det inte alltid vara läraren som har haft lärarrollen utan det kan ha varit en forskare eller 

medhjälpare som utfört momenten med eleverna. Vår slutsats är att det ändå är oavsett vem som 

haft undervisningen under studien då har tagit sig an lärarrollen. Därav kan vi applicera 

ideologierna på studiens lärar- och elevagerande.  

 

3.2.3 Teoretiska utgångspunkter 
 

I detta arbete kommer begreppet undervisningsmetoder att analyseras utifrån Vygotskijs modell av 

mediering handlingar. 

 

Vygotskij utvecklade en modell för att beskriva människans beteende. Vygotskij menade att den 

tidigare psykologiska forskningen var för simpel, där människans beteende beskrevs med modellen 

S (stimuli) → R (respons). Han ansåg att stimuli förmedlas genom olika kulturella verktyg och 

utvidgade modellen med medierande artefakter i sin modell. Exempel på olika medierande 

artefakter kan vara språk och symboler. Syftet med modellen är att kunna synliggöra hur subjektet 

genom eller med hjälp av medierande artefakter kan bearbeta ett objekt och hur detta sker i samspel. 

Om vi applicerar teorin på vår studie skulle läraren vara subjektet, eleven objektet och 

representationsformerna skulle vara det medierande artefakterna. Representationsformerna skulle 

vara ett hjälpmedel till läraren för att bearbeta eleverna så att de kan utveckla taluppfattningen. 

Denna teori synliggör möjligheten till lärandet och vilka delar som är centrala för att kunna utveckla 

lärandet (Engvall, 2013).  
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Syftet med att vi applicerar denna teori på vår studie är att synliggöra hur representationsformerna 

som hjälpmedel tillsammans med läraren och eleverna skapar elevernas lärande om taluppfattning.  

 

  

Elevers lärande om taluppfattning  
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4   Metod 
 
I detta avsnitt ges en beskrivning av vilka tillvägagångssätt som användes för sökning och urval av 

artiklar. Vidare ges en översikt av de utvalda artiklarna genom en tabell, avsnittet avslutas med 

kvalitetsaspekter. 

 

4.1 Litteratursökning 
 
Det här arbetet är en kvalitativ systematisk litteraturstudie. En kvalitativ systematisk litteraturstudie 

kännetecknas av att författarna söker och sammanställer olika vetenskapliga artiklar kring ett 

specifikt område. I sökningen sker ett urval och avgränsningar för att säkra artiklarnas kvalité 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). I detta arbete har sökning av artiklar skett genom 

både manuell sökning och databassökning för att finna vetenskapliga artiklar. Manuell sökning 

innebar att vi studerade referenslistor från relevanta artiklar för att hitta fler artiklar som berör det 

aktuella området (Eriksson Barajas, m.fl., 2013).  Databassökning innebär att vi använt olika 

databaser för att söka efter vetenskapliga artiklar (Eriksson Barajas, m.fl., 2013). Genom att använt 

olika relevanta sökord fick vi passande träffar utifrån de olika sökorden. I samband med denna 

studie erbjöds en workshop där en bibliotekarie från Linköpings Universitets erbjöd sin hjälp för att 

effektivisera sökningen och visa hur man kontrollerar artiklarnas kvalitet. Genom att delta på denna 

workshop fick vi även kännedom kring vilka databaser som fanns att tillgå.  I detta arbetet har 

databaser som ERIC, Unisearch och Swepub används. ERIC står för ”Educational Resources 

Information Center” som bland annat behandlar artiklar om pedagogik och psykologi. Unisearch är 

en tjänst från Linköpings Universitetsbibliotek som gör sökningar i flera olika databaser. Swepub är 

en svensk databas som endast ger träffar på svenska artiklar, sökningar på Swepub gav oss ingen 

relevant träff för denna studie. Elofssons artikel fick vi rådet att använda av vår handledare och är 

därför ingen artikel vi sökt efter i databaserna därav är det en manuell sökning.  
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4.2 Avgränsningar och urval  
 

För att finna relevanta och vetenskapliga artiklar gjordes det vissa avgränsningar. Avgränsningarna 

berörde undervisningsområdet, elevernas- och artiklarnas ålder. En avgränsning som gjordes var att 

sökningarna skulle behandla artiklar som berörde området taluppfattning. En annan avgränsning 

som gjordes var att eleverna skulle vara mellan 4-13 år. Anledningen till varför begränsningar kring 

elevernas ålder gjordes var för att artiklarna skulle beröra elever i samma åldersspann eller nära till 

de åldrar vi kommer att undervisa för. En annan orsak till varför avgränsningen kring elevernas 

ålder gjordes var för att vi upplevde svårigheter med att finna tillräckligt många relevanta artiklar 

som enbart berörde elever i årskurs F-3.  

 

Sista avgränsningen var att artiklarna inte fick vara äldre än 20 år. Avgränsningen kring artikelns 

ålder var inget som gjordes i början, utan först när det noterades att alla relevanta artiklar var nyare 

än 20 år, så då gjordes även en avgränsning utifrån artiklarnas ålder. Vid sökning av artiklar 

användes det sökord passande till det berörda området. Sökorden vi använde oss av var exempelvis; 

number sense, primary school, kindergarten, developing, difficulties, elementary school, learning, 

numeracy och methods. Dessutom valde vi att göra sökningar som endast gav träffar på artiklar som 

var “Peer Reviewed”, vilket innebär att artikeln är vetenskapligt granskad. Utifrån våra 

avgränsningar och sökord gjordes det sedan ett urval av artiklarna utifrån olika urvalsprocesser. 

Första sökningen gjordes på “Number sense and primary school or elementary school or 

kindergarten”, denna sökning gav 411 träffar. Utifrån dessa 411 träffar kompletterade vi med ännu 

ett lämpligt sökord exempelvis; methods, developing och pictures som minskade antalet träffar. Av 

kvarstående träffar utgick vi från rubriker och abstracts på artiklarna för att välja ut ett femtiotal 

artiklar. Vidare efter att ha analyserat resultat och sammanfattning sparade vi ner 17 relevanta 

artiklar för att analysera dessa mer noggrant. Utifrån dessa artiklar läste vi igenom metod, resultat 

och diskussion mer ingående för att sortera ut de mest relevanta artiklarna. Detta arbete resulterade i 

8 bestående artiklar som vi ansåg var väsentliga utifrån vår frågeställning. 

Dessa artiklar presenteras i tabellen nedan. 
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Författare Årtal Sökord Databas 

Elofsson, J. 2017  Manuellsökning 

Hassinger-Das, B, C. Jordan, N 

& Dyson, N. 

2015 Kindergarten, numeracy, 

difficulties 	

UniSearch 

Hinton, V, Stroizer, S &  

Flores, M 

2015 Kindergarten, number sense, 
pictures 
 

Eric 

Midelhall, P 2014 Preschool education, numeracy, 

methods 

Eric 

Miller, T 2018 Kindergarten, numeracy, play 

based learning 

UniSearch 

Yang, D-C 2005 Elementary school, number sense, 

developing 

Eric 

Yang, D-C 2006 Elementary school, number sense, 

developing, real life situation 

Eric 

Yang, D-C & Wu, W-R 2010 Third grade, number sense, 

realistic 

Eric 

Tabell 1. Översikt av artiklar som ingår i resultatet 
 
4.3 Bearbetning av artiklar 
 
Bearbetningen av artiklarna gjordes genom att vi läste igenom dem noggrant för att finna likheter 

och skillnader. Det har då noterats att forskarna använder sig av olika representationsformer i 

klassrummet. Representationsformerna som används är: laborativt material, talade symboler, bilder, 

vardagssituationer och skrivna symboler. En annan aspekt som har varit en utgångspunkt under 

bearbetningen av artiklarna har varit att försöka lyfta fram hur varje artikel har beskrivit lärarens 

och elevernas agerande i klassrummet. Syftet med detta är att vi under diskussionen kopplar 

artiklarna till Ernest (1991) fem ideologier. Under bearbetningen har vi försökt finna hur artiklarna 

kan kopplas till den teoretiska modell vi tidigare beskrivit. I vår diskussion lyfter vi detta 

resonemang. 

 

4.4 Kvalitetsaspekter 
 
I tidigare avsnitt har vi ingående beskrivit hur vi har gjort sökningar av artiklar, vilka urval och 

begränsningar vi använt oss av för att skapa kvalitet. Vi har även kontrollerat att alla artiklar vi har 

använt oss av är vetenskapligt granskade. Det är genom att beskriva dessa processer vår studie blir 

transparent vilket ger arbetet en högre kvalitet.  
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Vid artikelsökning noterades det att författaren Yang förekom flera gånger, både som referens i 

olika artiklar samt som författare. Yang har skrivit ett flertal vetenskapliga artiklar kring ämnet 

taluppfattning och vilka metoder som kan användas vid inlärning av taluppfattning. Genom att 

Yang ofta förekommer i olika studier kring matematik ser vi det som en styrka att använda oss av 

hans studier i vårt arbete. Samtidigt kan det vara en nackdel att Yang förekommer i vår studie flera 

gånger då det kan finnas en risk att hans forskning får en väldigt stor och avgörande del i vårt 

resultat. Hade vi istället använt oss av olika författare kanske detta kan ha påverkat vårt resultat, då 

vi inte vet om andra forskare kan ha fått fram ett annat resultat som skiljer sig från Yangs resultat. 

Efter att ha ställt dessa två kvalitetsaspekter mot varandra har vi valt att ta med hans studier, då vi 

bedömer det som en större fördel än nackdel.  

	

Avgränsningen vid elevernas ålder kan ses som både positivt och negativt. En negativ aspekt med 

avgränsningen kan vara att åldersspannet är för stort. Detta för att kunskaperna hos en 4 åring och 

en 13 åring skiljer sig markant. Samtidigt kan avgränsningen ses som positivt eftersom det kan vara 

relevant för oss som lärare i F-3 att veta hur kunskaperna kan se ut innan eleverna kommer till oss 

samt hur de ser ut när eleverna går vidare till mellanstadiet. 
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5  Resultat  
 
I detta avsnitt sammanställs och behandlas artiklarna utifrån vår valda frågeställning. Syftet med 

arbetet är att genom att sammanställa forskning finna hur undervisningsmetoder kan påverka 

elevernas lärande av grundläggande aritmetik. (taluppfattning) 

 

5.1 Representationsformer  
 
I detta avsnitt kommer undervisningsmetoderna att grupperas utefter vilka representationsformer de 

utgår från.  

 

5.1.1 Laborativt material  
 
I detta stycke kommer vi att sammanfatta två artiklar som berör laborativt material. Första studien 

är utförd av Miller (2018) och syftet med studien är att undersöka om användningen av 

matematikappar kan komma att förbättra elevernas taluppfattning. Anledningen till varför denna 

artikel presenteras under laborativt material är för att vi tycker att barnen kan arbeta med apparna 

laborativt genom att kunna ta på materialet genom att exempelvis kunna spåra siffror och flytta på 

objektet. Den andra studien är utförd av Elofsson (2017) och syftet med studien är att undersöka om 

brädspel stimulerar elevernas utveckling av taluppfattning. Elofsson (2017) studie undersöker även 

hur andra verktyg i undervisningen kan förbättra elevers taluppfattning. Vi har dock valt att 

fokusera på den del som analyserar användningen av brädspel och väljer därför också att presentera 

hennes artikel under representationsformen laborativt material.  

 
Miller (2018) genomförde en kvantitativ studie i Kanada, syftet med studien var att undersöka om 

användningen av matematikappar skulle kunna komma att förbättra elevernas känsla för tal. Studien 

gjordes i en förskola med 13 elever mellan åldern 4-5 år, under en period på två veckor. Eleverna 

blev slumpmässigt indelade i två grupper, en kontrollgrupp och en experimentgrupp. 

Kontrollgruppen skulle komma att fortsätta med den ordinarie lekbaserad matematikundervisningen 

med inslag av interaktiv teknik. Experimentgruppen deltog inte på den ordinarie 

matematikundervisningen utan fick använda sig av Ipads med olika typer av matematikappar. Syftet 

med undervisningen i de bägge grupperna låg på att utveckla elevernas taluppfattning. Den 

kvantitativa delen av studien gick ut på att eleverna fick ett förtest för att mäta sina kunskaper inom 

taluppfattning och efter studien fick de ett eftertest. Resultatet på testerna jämfördes sedan mellan 

de två grupperna för att kunna mäta deras utveckling inom taluppfattning. Experimentgruppen fick 

under sina aktiviteter arbeta med 15 olika appar som berörde matematik. Alla apparna behandlade 

olika områden inom taluppfattning, exempelvis: mer eller mindre, spåra siffror, mönster, subitizing, 
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sortera objekt och sortera antal (se bilaga 1 för fullständig lista på apparna och dess funktioner). 

Resultatet presenterar hur experimentgruppen presterade lite högre på sitt eftertest i jämförelse med 

sitt förtest, men Miller (2018) ansåg att denna förbättring var minimal. Vidare sammanfattar hon 

studien genom att belysa hur skillnaderna mellan experimentgruppen och kontrollgruppens 

eftertester var så små att hon betrakta det som inte anmärkningsvärt. Hon fortsätter att skriva att 

teknik i matematikundervisningen har många kritiska aspekter såsom kvaliteten på apparna samt 

elevernas motivation. Resultatet synliggör också att det var de starka eleverna som gynnades av 

metoden, då de hade en större förståelse för övningarna i de olika apparna. Miller (2018) anser dock 

att resultatet visar att teknik inte försämrar elevernas taluppfattning och kan därför användas i 

matematikundervisningen om läraren har kunskap om hur det kan användas bäst.  

 

Elofsson (2017) utförde en kvantitativ studie i Sverige på sammanlagt 208 elever mellan åldern 5-6 

år. Syftet med studien var att undersöka hur användningen av brädspel som innehöll siffror på olika 

sätt skulle kunna förbättra elevernas taluppfattning. Eleverna delades upp efter deras ålder, alla 

femåringar skulle testas i studie 1 och alla sexåringar i studie 2. Både studie 1 och 2 skulle 

slumpmässigt delas in i tre grupper vardera samt i en kontrollgrupp, varje grupp förutom 

kontrollgruppen skulle få ett typ av spel tilldelat till sig. Spelen var linjära nummerbrädspel, cirkulär 

nummerbrädspel spel och räkneaktiviteter med spel utan nummer, både studie 1 och 2 fick samma 

uppsättning av spel. Studien pågick under en period på tre veckor. Studie 1 träffades sex gånger och 

varje tillfälle varade i ca 10 minuter, studie 2 träffades lika många gånger men varje tillfälle varade i 

ungefär 20 minuter. Eleverna som fick spela de linjära- och cirkulära nummerbrädspelen fick spela 

samma typ av spel bara med olika typer av utformningar av tallinjen. De fick slå en tärning som 

visade 1-3 för att sedan ta så många steg framåt på tallinjen som tärningen visade och räkna högt 

varje steg de tog framåt. Den sista gruppen som hade räkneaktiviteter med spel utan siffror fick 

under sina träffar bl.a. räkna framåt och bakåt, räkna objekt och spela spel som memory och bingo. 

Kontrollgruppen fick delta i den ordinarie undervisningen. Resultatet av studien sammanfattades 

genom mätningar av tester, testerna mätte elevernas kunskaper inom olika områden av 

taluppfattning. Eleverna fick innan studien genomgå ett förtest för att mäta sina kunskaper och efter 

avslutad studie fick de ett liknande eftertest. Resultatet visade att studie 1 prestera bättre på 

eftertestet än förtestet. Resultatet visar även hur de olika spelen skulle komma att förbättra 

elevernas kunskaper inom olika områden av taluppfattning. Exempelvis de barn som fick spela de 

linjära nummerbrädspel presterade bäst på uppgifter som berörde tallinjen. Studie 2 skulle dock inte 

få en lika markant förbättring på sitt eftertest. Elofsson (2017) menar att en förklaring till detta kan 

vara att eleverna i studie 2 visade redan på sitt förtest att de besatt goda kunskaper inom 

taluppfattning. Sammanfattningsvis kan resultatet av denna studie visa att brädspel som innehåller 
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siffror på olika sätt kan förbättra eleverna taluppfattning. Faktorer som dock spelar in är elevernas 

förkunskaper samt vilket område inom taluppfattning som de behövas utvecklas inom.  

 
5.1.2 Skrivna symboler 
 
I detta avsnitt presenterar vi en studie utförd av Yang (2005). Syftet med denna studie var att 

undersöka hur skrivna symboler som undervisningsmetod kan komma att utveckla elevernas 

taluppfattning. Definitionen av skrivna symboler i denna studie är i form av siffror och text.  

 
Yang (2005) genomförde en kvalitativ studie där han undersökte hur skriftlig kommunikation kan 

komma att vara en fördelaktig metod att använda i undervisningen om taluppfattning. Vidare menar 

han att skrift är en viktig del i kommunikation och bör tas tillvara i klassrummet. Studien gjordes på 

en årskurs 3 i Taiwan. Syftet med studien var att undersöka om användningen av en dagbok i 

matematikundervisning kan utveckla elevernas taluppfattning. Eleverna fick under en period skriva 

om olika siffror och deras relation till dessa siffor. En fördel med denna metod enligt Yang (2005) 

är att läraren enkelt kan få se hur eleverna tänker kring matematik och därefter kunna planera sin 

undervisning. Resultatet av denna forskning sammanställdes genom intervjuer med både eleverna 

och lärarna som deltog i studien, samt att dagböckerna samlades in och analyserades. 90% av de 

elever som deltog i studien menade att de upplevde att de hade fått en större förståelse för 

taluppfattning. Yang (2005) instämde med eleverna och menade att han såg en förbättring av 

elevernas taluppfattning. Sammanfattningsvis menar Yang (2005) att skriftlig kommunikation kan 

vara en fördelaktig metod att använda sig av vid inlärningen av taluppfattningen.  

	

5.1.3 Talade symboler  
 
I detta stycke redogörs två artiklar som berör talade symboler, i första artikel är det kroppsspråket 

och talet som det syftas på när vi benämner det med talade symboler. Artikeln behandlar även 

laborativt material men kommer att redogöras under talade symboler, då talade symboler har en mer 

central del i artikelns resultat. Andra artikeln kommer behandla hur sagoböcker kan användas i 

matematikundervisningen, sagorna har flera relevanta matematiska begrepp. Sammanfattningsvis 

kan vi se att första artikeln är kvalitativ och den andra är kvantitativ, båda artiklarna berör talade 

symboler på olika sätt.  
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En kvalitativ studie i Australien utförd av Midelhall (2014) undersökte hur elever i förskoleklass 

behärskade en känsla för tal. Lärarens roll i denna studie var att först demonstrera ett moment för 

eleverna för att sedan observera eleverna och finnas med som stöd under arbetet. Studien gick ut på 

att eleverna fick under nio aktiviteter arbeta med uppgifter som skulle stimulera deras 

taluppfattning. Aktiviteterna videofilmades så forskaren i efterhand kunde analysera hur läraren 

med sitt kroppsspråk och tal integrerade med eleverna under aktiviteterna. Syftet med denna studie 

var att undersöka hur talade symboler kan komma att användas som en metod för att undervisa om 

taluppfattning. Genom att titta på när och hur läraren gick in och vägledde eleverna under olika 

aktiviteter undersöktes detta. Även i denna studie undersöktes vilket material med passande 

aktiviteter som stimulera elevernas utveckling av taluppfattning.  Resultatet av denna studie visar 

enligt Mildenhall (2014) att kroppsspråket och talet är en oerhört viktig metod som lärare i 

förskoleklass bör ha kunskap om men även hur det används på rätt sätt. Sammanfattningsvis visar 

studien hur lärarens selektiva användning av kroppsspråket och talet kan komma att tydliggöra 

lärandet för eleverna, samt hur eleverna tar efter lärarens gester.  

 
Hassinger-Das, Jordan och Dyson (2015) genomförde en kvantitativ studie i USA där de undersökte 

om sagoböcker stimulerade elevernas förståelse för tal. I studien delades 124 elever upp i tre 

grupper. Första gruppen skulle komma att få matematikundervisning bestående av sagoböcker, 

andra gruppen använde sig av en lektionsserie som var vetenskapligt bevisat att utveckla 

taluppfattningen hos eleverna och den tredje gruppen skulle komma att få delta i den vanliga 

matematikundervisningen. Eleverna fick i den första gruppen delta i en undervisning där sju olika 

sagoböcker lästes som innehöll olika matematiska begrepp, bilder användes också till en början som 

stöd till sagorna. Samma begrepp förekom i flera av sagorna för att ge eleverna en förståelse av 

begreppen i olika sammanhang. Det fanns även anpassade lekar till varje tillfälle för att befästa 

begreppen djupare hos eleverna än om bara sagorna hade lästs.  För att mäta elevernas kunskaper 

fick de utföra tre tester, ett förtest, ett eftertest och ytterligare ett eftertest som utförde en tid efter 

avslutad studie. Alla tre tester testade samma områden: matematiskt ordförråd, taluppfattning och 

operationer inom matematik. Syftet med testerna var att se vilken av de tre grupperna som ökade sin 

taluppfattning. Resultatet av studien visar att första gruppen vars undervisning bestod av sagor 

presterade högre på båda eftertesterna i jämförelse med de andra två grupperna. Detta påvisar med 

fördel att sagoböcker kan komma att vara en fördelaktig undervisningsmetod i 

matematikundervisningen för att stimulera elevers taluppfattning.  
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5.1.4 Bilder 
 
I detta stycke presenteras en artikel som berör bilder. Syftet med studien var att undersöka om 

användningen av bilder i matematikundervisningen skulle kunna komma att förbättra elevernas 

taluppfattning. Studien använder sig även av laborativt material men i en mindre utsträckning så 

därför har vi valt att presentera artikeln under representationsformen bilder.  

 

En kvantitativ studie av Hinton, Stroizer och Flores (2015) genomfördes i USA på sju elever, 

eleverna var mellan 4 till 7 år. Alla elever som deltog i studien hade stora svårigheter inom 

matematik och främst inom taluppfattning. Syftet med studien var att undersöka om användningen 

av “explicit instruction”, vilket kan översättas till tydliga/uttryckliga instruktioner, skulle kunna 

användas i matematikundervisningen för att förbättra elevernas taluppfattning. Studien pågick under 

en månads tid och aktiviteterna skedde fem dagar i veckan och varade i ca tre timmar per träff. 

Fokuset i studien var att få eleverna att behärska de fem principer som Gelman och Gallister 

beskriver som en god taluppfattning dock fokuserade det allra främst på att få eleverna att behärska 

räkning upp till tio med säkerhet. Aktiviteterna gick ut på att forskaren använde sig av bilder för att 

tydliggöra instruktioner, det som användes var av bl.a. arbetsmattor, kuber, ritade cirklar och 

flashcards. Innan varje övning gick forskaren noggrant igenom varje övning för att visa exempelvis 

från vilket håll man ska börja räkna från. Övningarna gick ut på att forskaren tillsammans med 

eleverna la ut exempelvis ritade cirklar och räkna dem tillsammans högst upp till tio. Forskaren 

fanns alltid med som stöd men försökte med tiden låta eleverna arbeta självständigt med 

uppgifterna. Resultatet av studien sammanställdes i diagram, ett diagram för varje enskild elev för 

att tydliggöra deras utveckling. Forskaren analyserade och sammanställde data under studiens gång 

som sedan presenterades i diagrammen. Resultatet visade att alla elever förbättrade sin 

taluppfattning i olika utsträckningar utifrån deras tidigare kunskaper. Hinton, Stroizer och Flores 

(2015) menar att detta resultat visar att användningen av bilder i matematikundervisningen kan 

förbättra elevernas utveckling inom taluppfattning.   

 
5.1.5 Vardagssituationer  
 
I detta stycke presenteras två artiklar som berör vardagssituationer. Syftet i båda artiklarna var att 

undersöka om användningen av vardagsituationer i matematikundervisningen skulle kunna förbättra 

elevernas taluppfattning. Båda studierna genomförs i Taiwan och Yang är författare till båda, men 

skriver tillsammans med Wu i en av artiklarna. Studierna skiljer sig åt då den ena är kvalitativ 

medan den andra är både kvalitativ och kvantitativ. Sammanfattningsvis kan vi se att båda studierna 

menar att vardagssituationer som metod är gynnsam för elevernas lärande.  
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En kvalitativ studie av Yang (2006) genomfördes i Taiwan på 13 elever i årskurs fyra. Syftet med 

studien var att undersöka hur diskussioner kring vardagssituationer kan utveckla elevernas 

taluppfattning. Eleverna fick gruppvis en fråga utifrån en vardagssituation presenterad för sig, de 

fick möjlighet att ställa frågor kring uppgiften till läraren, för att sedan i sin grupp diskutera fram en 

lösning. Sedan fick de i helklass redogöra sitt resultat samt argumentera för deras lösning. I detta 

stadie deltog även läraren i samtalet för att utmana eleverna i deras tänkande. Resultatet som Yang 

(2006) presenterade är att denna metod kan utveckla elevernas taluppfattning, men att läraren har en 

central och avgörande del i denna metod. Läraren behövde utmana och vägleda eleverna i deras 

tänkande för att metoden ska gynna elevernas lärande.  

	

Yang och Wu (2010) genomförde en studie som både var kvalitativ och kvantitativ på två årskurs 

treor i Taiwan. Syftet med studien var att två grupper, där ena gruppen arbetade i matematikböcker 

och där andra gruppen arbetade med realistiska vardagssituationer skulle jämföras för att se vilken 

grupp som skulle komma att utvecklas mest inom taluppfattning. Eleverna blev slumpmässigt 

indelade i två grupper, en kontrollgrupp och en experimentgrupp. Den kvantitativa delen av studien 

gick ut på att eleverna fick ett förtest för att mäta sina kunskaper inom taluppfattning och efter 

studien fick de ett eftertest. Deras resultat skulle sedan mätas och jämföras, både mellan grupperna 

men också mellan för- och eftertestet. Den kvalitativa delen av studien fokuserade på intervjuer som 

gjordes med eleverna för att analysera om eleverna fått en större förståelse för taluppfattning. 

Aktiviteterna skedde under 20 tillfällen och varje tillfälle varade i ungefär 40 minuter. 

Kontrollgruppen fick under dessa tillfällen arbeta i sina matematikböcker och hade läraren som 

stöd. Experimentgruppen fick under dessa tillfällen vardagssituationer presenterade för sig och fick 

både individuellt och gruppvis komma fram med lösningar på problemet. Läraren i 

experimentgruppen fanns hela tiden med som stöd och eleverna fick ställa frågor till läraren om de 

inte förstod uppgiften. Resultatet visar att experimentgruppen presenterade högre på eftertestet än 

vad kontrollgruppen åstadkom. Experimentgruppen visade även en större känsla för tal på de 

enskilda intervjuerna. Sammanfattningsvis kan detta resultat tolkas som att arbeta utifrån 

vardagssituationer kan vara en mer fördelaktig metod för att utveckla elevers taluppfattning än vad 

arbete i matematikböckerna är.  
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5.2 Resultatdiskussion  
 
Sammantaget visar resultatet av studierna att alla undersökta representationsformer har haft en 

positiv effekt på elevernas inlärning av grundläggande aritmetik. Ingen av studierna visade att 

någon representationsform påverkade elevernas förståelse för tal negativt. En aspekt som bör tas 

med i åtanke vid sammanfattning av studierna är att elevernas förkunskaper och förutsättningar har 

sett olika ut. Hinton, Stroizer och Flores (2015) undersökte hur användningen av bilder kan 

förbättra sju elevers förståelse för tal. Dessa sju elever hade nedsättningar inom matematik vilket 

kan ha påverkat studiens resultat. Elofsson (2017) nämnde däremot varken elevernas förutsättningar 

eller förkunskaper. Genom att då ställa dessa två studiers resultat mot varandra kan resultatet bli 

missvisande, eftersom vi inte vet om resultatet hade blivit annorlunda om elevernas förutsättningar 

och förkunskaper hade varit detsamma. Detta är något som genomsyrar alla studier vi har 

sammanställ då alla elever har haft olika förutsättningar och förkunskaper. 	
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6 Diskussion 
 
I detta avsnitt kommer diskussioner föras utifrån resultatet av artiklarna med utgångspunkt i vår 

frågeställning. Avslutningsvis kommer vi även föra resonemang utifrån vår bakgrund.	

Syftet i alla studier som använts i detta arbete har varit att undersöka om användningen av en specifik 

representationsform kan vara gynnsam för elevernas utveckling av taluppfattning. Alla studier har 

visat att den representationsform som undersökts i varje enskild studie kan gynna elevernas 

utveckling, ingen studie har redogjort för ett resultat som visat att en representation som används i 

studien har varit negativ för elevernas inlärning. Utifrån detta tolkar vi att användningen av olika 

representationsformer kan vara fördelaktigt att använda i undervisningssammanhang och att 

sammanställningen av dessa studier inte lyfter fram att en representationsform skulle vara mer 

gynnsam än andra. Genom användningen av olika representationsformer är risken mindre att 

undervisningen blir abstrakt och elevernas utveckling gynnas (Grevholm, 2014). Ett liknande 

argument för Skolverket (2011) fram när de skriver att varje elev bör få utforska olika uttrycksformer.	

6.1 Studiernas relation till ideologierna och den teoretiska utgångspunkten	
 	
En slutsats vi kommit fram till efter att ha analyserat vårt resultat är att valet av representationsform 

har en effekt på elevernas inlärning av taluppfattning. Vidare har vi även kunnat se att valet av 

representationsform kräver olika roller av läraren och eleverna för att representationen ska vara så 

optimal som möjligt. Yang och Wu (2010) skriver att för att vardagssituationer ska vara en 

fungerande metod i klassrummet krävs det att läraren fungerar som ett stöd till eleverna men också 

att eleverna måste kunna föra egna diskussioner. Yang (2006) instämmer och kom i sin studie fram 

till liknande argument. Hur användningen av vardagssituationer som representation begär mer av 

läraren då hen måste kunna utmana sina elever och få dem att kunna argumentera för sina val. Den 

här representationen ligger i linje med den ideologen Ernest (1991) kallar Public educator. I denna 

ideologi är det samtalet som är det centrala verktyget i klassrummet. Vi gör denna tolkning för att 

samtalet är fokus i de representationer som Yang och Wu (2010) och Yang (2006) redogör för i sina 

studier. Utifrån detta kan det problematiseras att den enskilda läraren har en sådan avgörande roll i 

elevernas utveckling. Det som begärs av läraren är att ha rätt kunskaper och kunna applicera dem i 

klassrummet på ett fungerande sätt för att denna representationsform ska vara gynnsam. Vi anser att 

detta kan ses som en nackdel med denna representationsform, då förutsättningarna för att denna 

representation ska fungera endast ligger hos subjektet. Vår teoretiska utgångspunkt som beskrivs 

mer ingående i bakgrunden tydliggör hur elevernas lärande ska ske mellan subject, obeject och 

mediating artifact (Engvall, 2013). Om man applicerar denna teori på denna specifika 

representationsform, skulle läraren vara subjektet, eleven objektet och vardagssituationer som 
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representationsform skulle vara artefakten. Teorin tydliggör hur alla dessa tre aktörer ska samspela 

med varandra för att elevernas lärande ska gynnas. Vår slutsats är att denna representationsform inte 

fördelar ansvaret i klassrummet så som vår teoretiska utgångspunkt förespråkar. Midelhall (2014) 

undersökte hur lärarens selektiva användning av kroppsspråket och talet kan komma att tydliggöra 

lärandet för eleverna. Hon beskrev i sin studie hur lärarens roll var att först demonstrera ett moment 

för eleverna för att sedan endast observera och gå in och vägleda vid behov. Elevernas roll i denna 

metod var att försöka skapa sig en förståelse och öva upp den. Ett liknande resonemang för Ernest 

(1991) när han beskriver den ideologin han kallar Old humanist. Fokuset i ideologin är att läraren 

ska ge en förståelse till eleverna genom att demonstrera moment. Vi gjorde en tolkning att denna 

beskrivning av ideologin stämmer även bra överens med den metod Midelhall (2014) redogör för i 

sin studie. I denna representationsform har subjektet (läraren), objektet (eleven) och artefakten 

(talade symboler) en bra fördelning mellan sig, om dock lärarens roll kan ses som passiv till viss 

del. Vår tolkning är ändå att denna representationsform ligger mer i linje med vår teoretiska 

utgångspunkt och att den tydligt synliggör vilka delar som är centrala för att elevernas lärande ska 

utvecklas enligt Vygotskijs modell.  Elofsson (2017) undersökte hur användningen av brädspel med 

inslag av siffror skulle kunna stimulera elevernas förståelse för tal. Metoden tillät eleverna att kunna 

ta på det laborativa materialet i form av tärningar, pjäser och spelplan. I denna metod gav läraren 

eleverna möjlighet att arbeta nära med praktiskt och autentiskt material. Miller (2018) undersökte 

även hon användningen av laborativt material som metod i klassrummet. Detta var en metod som lät 

eleverna laborera med olika typer av tal genom att exempelvis kunna dra, peka och spåra föremål i 

olika matematikappar. Detta skapade en miljö för eleverna att kunna laborera och utforska genom 

användningen av appar. Båda metoderna skulle kunna relateras till hur Ernest (1991) beskriver den 

ideologin han kallar Progressive educator vars främsta verktyg är användningen av det laborativa 

materialet som skapar en undersökande miljö för eleverna och tillåter därmed läraren att utmana 

eleverna med autentiskt material. Denna representationsform i förhållande till vår teoretiska 

utgångspunkt kan tyda på att artefakten (laborativt material) och objektet (eleven) kan ha en större 

roll än subjektet (läraren). Vilken kan problematiseras då vår teoretiska utgångspunkt påvisar vikten 

av att alla aktörer har ett samspel för att elevernas lärande ska utvecklas.  

 

Sammanfattningsvis kan vi se att de metoder som används har i många fall likheter med de 

ideologier som Ernest (1991) redogör för men i olika utsträckningar. De ideologier som syns främst 

i dessa studier är de Ernest (1991) kallar Progressive educator, Public educator och Old humanist. 

En svårighet för oss har varit att alla ideologier inte framkommit i de artiklar vi lyft i vår studie. 

Detta har resulterat i att vi inte har kunnat jämföra artiklarna med varandra på det sätt som vi 

önskade. En slutsats vi har kommit fram till är de tre ideologier vi tydligt kunnat se möjligen är de 
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mest optimala när läraren arbetar med representationsformer för att utveckla eleverna 

taluppfattning. Då det är samspelet mellan läraren och eleverna som lyfts i Progressive educator, 

Public educator och Old humanist mer än i de resterande ideologier. Slutligen har vi även kunnat se 

hur vår teoretiska utgångspunkt synliggör elevernas lärande och hur den påvisar samspelet mellan 

subjektet, objektet och artefakten som tillsammans utgör undervisningen. Den har för oss tydliggjort 

bilden av hur subjektet med hjälp av en artefakt, i detta fall en representationsform, bearbetar 

objektet och att det är detta som utvecklar elevernas lärande. 	

	

6.2 Hur påverkar representationsformerna elevernas inlärning av taluppfattning? 
 
Efter att vi ha analyserat de artiklar vi har valt att använda oss av i vår studie kan vi utifrån 

resultatet se hur användningen av olika representationsformer kan gynna elevernas inlärning av 

grundläggande taluppfattning. I resultatet har vi kunnat se att alla undersökta representationsformer 

har haft en positiv effekt på elevernas utveckling. Miller (2018) och Elofsson (2017) undersökte i 

sina studier om laborativt material kan hjälpa eleverna att utveckla sin förståelse för tal. Miller 

(2018) och Elofsson (2017) använder sig av olika former av laborativt material trots detta visade 

båda studierna ett positivt resultat, vilket vi kan tyda som att laborativt material är en positiv 

representationsform i matematikundervisningen. Yang (2005) undersökte hur skriftlig 

kommunikation kan påverka elevernas inlärning av grundläggande taluppfattning. Även hans 

resultat skulle komma att visa att detta är en gynnsam representation för att stimulera elevernas 

förståelse för tal. Midelhall (2014) och Hassinger-Das, Jordan och Dyson (2015) ville i sina studier 

undersöka om talade symboler som representationsform skulle kunna gynna elevernas inlärning av 

grundläggande taluppfattning. Studierna använde sig av olika definitioner av talade symboler men 

båda resultaten visade att talade symboler som representationsform är gynnsam att använda sig av i 

matematikundervisningen. För att undersöka vilken effekt bilder som representationsform, skulle 

kunna ha på elevernas inlärning av taluppfattning, granskade Hinton, Stroizer och Flores (2015) 

detta område i sin studie. Resultatet de fick fram var att användningen av bilder kan var en bra 

representationsform att nyttja i undervisningen inom grundläggande taluppfattning. 

Vardagssituationer som Yang (2006) och Yang och Wu (2010) undersökte i båda sina studier visade 

att eleverna fick en bättre förståelse för tal och visade därmed sig vara en positiv 

representationsform för elevers inlärning av taluppfattning. Sammanfattningsvis visar alla studier 

att samtliga representationsformer kan ses som positiva för elevernas inlärning av taluppfattning. 	

Som tidigare nämnts har det funnits aspekter som kan ses som negativa för studiens resultat. 

Elevernas ålder har inte varit detsamma genomgående i alla studier, vilket såklart är en infallsvinkel 

som kan påverka vilket resultat de olika studierna skulle komma att få. Om alla artiklar hade 
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genomfört sina studier på samma åldersspann hade möjligen resultatet kunnat se annorlunda ut. 

Detta är något vi tog i beaktande innan vi valde att ha en sådan stor avgränsningen på elevernas 

ålder. Vi anser dock att det är en viktig aspekt när studierna ställs mot varandra. Det hade varit 

intressant att se om resultatet hade blivit annorlunda om elevernas åldrar låg närmare varandra, hade 

detta kunnat ge ett resultat där representationsformer kan ha haft olika påverkan på elevers 

inlärning?  En annan viktig aspekt som vi nämner under resultatdiskussionen är att elevernas 

förkunskaper har sett olika ut innan studierna utförts. Även detta kan ha påverkat studiernas resultat 

och vi skulle tycka det var ett mer pålitligt resultat på vår studie om alla elevernas förkunskaper sett 

detsamma ut i de artiklar vi sammanställt. Det vi syftar på med förkunskaper är vad för kunskaper 

eleverna besatt på innan studierna började. Kan en 4-åring ha samma förkunskaper som en 13-åring, 

vi upplever att elever med så stor åldersskillnad besitter olika förkunskaper. I några av studierna har 

även ett visst antal elever haft uttryckliga svårigheter inom matematik samtidigt som vissa elever 

inte upplevt några typer av svårigheter inom ämnet matematik. Ett problem vi stått inför i vår 

diskussion är att samtliga artiklar har haft samma resultat, dvs. alla representationsformer har varit 

positiva för elevernas inlärning av taluppfattning. Om aspekterna ovan hade sett detsamma ut 

genomgående i alla artiklar kanske detta hade gett oss ett resultat där vi enklare kunde ställa 

representationsformerna mot varandra. Därav anser vi att det är av vikt att lyfta dessa aspekter, då vi 

hade velat framföra en djupare diskussion där vi kunnat lyfta både positivt och negativt med 

samtliga representationsformer men då artiklarna endast gett positiva resultat har detta inte varit en 

möjlighet för oss.  

 

En viktig infallsvinkel som vi upptäckte när vi analyserade studiernas resultat var att alla resultat 

visade att samtliga representationer gynnar elevernas inlärning men betonar hur vissa faktorer kan 

komma att påverka resultatet. Exempelvis i Yang (2006) beskriver han hur användningen av 

vardagssituationer är fördelaktigt i matematikundervisningen men att denna representation kräver 

mer av läraren, vilket läraren bör ha kunskap om innan hen applicerar representationsformen i ett 

undervisningssammanhang. Vår slutats är att oavsett vilken representationsform som används i 

klassrummet kommer det alltid att finnas faktorer som kan påverka huruvida representationsformen 

är gynnsam för elevernas utveckling. Därav anser vi att läraren bör vara medveten om dessa 

faktorer men att dessa inte ska avskräcka läraren från att använda olika representationer i sin 

matematikundervisning.  
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Elofssons (2017) resultat visar på att användningen av brädspel kan vara en fördelaktig metod i 

matematikundervisningen om det finns vetskap om vilket område som eleverna behöver utvecklas 

inom. I sin studie använde sig Elofsson av brädspel som innehöll en linjär och cirkulär tallinje vilket 

hennes resultat visade gynnade elevernas inlärning av taluppfattning. Även Solem, Alseth och 

Nordberg (2011) lyfter användningen av tallinjen som ett laborativt material i klassrummet och menar 

att detta är ett bra hjälpmedel för elevernas utveckling av förståelse för tal. Liknande resonemang för 

Skolverket (2011) när de skriver att varje elev ska kunna använda olika sorters verktyg för att utveckla 

sitt lärande. Elofsson (2017) lyfter inte bara effekten av användningen av laborativt material utan 

betonar även hur läraren bör ha en kunskap om vad hen vill att syftet med användningen av det 

laborativa materialet ska vara. Detta perspektiv anser vi att de övriga artiklarna skulle kunnat 

synliggöra i sitt resultat. Var deras representationsformer mer gynnsamma inom specifika områden 

inom taluppfattning eller gav de en förbättrad förståelse generellt för taluppfattning? Engvall (2013) 

skriver att det är osannolikt att en enda metod kan vara gynnsam oavsett vad syftet med 

undervisningen är, men att en enda metod kan vara den allra bästa inom ett specifikt område. Det är 

just detta som Elofsson (2017) synliggör i sin studie men som vi saknar i övriga studier. Det hade varit 

ett intressant perspektiv att analysera och presentera. 	

Vidare skriver Solem, Alseth och Nordberg (2011) hur skrivna symboler kan användas som en metod i 

matematikundervisningen. De utvecklar genom att skriva att elever som får koppla sina egna 

erfarenheter kring en siffra skriftligt kan utveckla sin förståelse för tal. Yang (2005) undersöker denna 

metod i sin studie och lät en årskurs 3 i Taiwan skriva sina erfarenheter kring ett tal i vad han valde att 

kalla en matematikdagbok. Resultatet av hans studie visade att denna representationsform kan vara 

gynnsam för elevernas inlärning av taluppfattning. Yang (2005) menar att kommunikation i skrift bör 

vara något som tas tillvara på i matematikundervisningen då det enligt honom ger positiva resultat för 

elevernas inlärning. Skolverket (2011) instämmer med att kommunikation är en uttrycksform eleverna 

bör få utforska för att kunna samtala och få en förståelse om matematiska sammanhang. En nackdel 

med denna studie enligt oss är att den går enbart att applicera på en årskurs där eleverna med säkerhet 

behärskar skriftlig kommunikation. Här synliggörs den aspekten som vi nämnt tidigare i diskussionen, 

att elevernas ålder har en avgörande del för studiernas resultat. Yangs (2005) resultat var positiv när 

hans studie tillämpades i en högre årskurs. Hade studien istället genomförts på en lägre årskurs, kunde 

möjligen resultatet sett annorlunda ut. Därav är skriftlig kommunikation som representationsform 

beroende av elevernas ålder för att den ska ge en positiv effekt på elevernas lärande av taluppfattning.  

 

 



 29 

En infallsvinkel som vi saknar i studiernas resultat är att de även hade kunnat undersöka hur andra 

områden kan påverkas vid användningen av olika representationsformer. Exempelvis skriver 

Bergius och Emanuelsson (2008) att genom att använda olika uttrycksformer ökar intresset hos 

eleverna för matematik. Denna infallsvinkel hade varit intressant att få ta del av för att se om det är 

något mer än bara elevernas lärande av taluppfattning som påverkas vid användningen av olika 

representationsformer. 	

	

Utifrån vårt resultat kunde vi komma fram till att elevernas inlärning av taluppfattning i högsta grad 

påverkas vid användningen av representationsformer. I resultatet har vi redogjort för att samtliga 

representationsformer är gynnsamma för elevernas lärande dock är det flertal faktorer som bör tas 

hänsyn till, både faktorer som kan ha påverkat studiernas resultat samt faktorer som kan ha påverkat 

användningen av representationsformerna. 	

	

6.3 Avslutning.  
 

Att en metod skulle vara den mest gynnsamma oavsett mål är osannolikt. Däremot kan en metod 

vara mest gynnsam inom ett specifikt område (Engvall, 2013). Vi ville med denna studie få kunskap 

som hjälper oss i vår framtida roll som lärare och hur valet av undervisningsmetod kan komma att 

påverka elevernas inlärning av grundläggande aritmetik. Vi kan avslutningsvis komma fram till att 

ingen undervisningsmetod är mer gynnsam än den andra utan att de tillsammans blir det starkaste 

verktyget i klassrummet. Det har även gett oss kunskap om hur olika undervisningsmetoder bör 

användas inom olika områden av taluppfattning.  

 

Ett intressant område att undersöka i kommande produktionsarbete skulle vara att jämföra två 

undervisningsmetoder och se vilken metod som är den mest fördelaktiga för inlärningen av 

elevernas grundläggande aritmetik.  
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Bilaga 1 

 

App Kunskaper som övas 

Intro to Math Spåra siffror, sortera siffror, subitizing, sortera objekt 

Endless 123 Känna igen siffror, sortera siffror, spåra siffror, addition med objekt  

Count-up-to-ten Räkna, koppla antal föremål till rätt siffra, spåra siffror  

Preschool All-in-one Räkna, mönster 

Pre-school & 

kindergarten Splash 

Math 

Identifiera en saknad siffra i en addition (ex. 10 = ? + 8) 

Preschool & 

Kindergarten 

Learning Games 

Räkna, addition, subtraktion  

Basic Skills Räkna, mönster 

Addition Lägg upp till 6, lägg upp till 10, lägg upp till 15 

Kindergarten Addition 

Math Game Räkna, addition, subtraktion  

Candy Count Räkna, subitizing, jämmföra (mer, mindre, samma), sortera färger 

Junior Math Räkna, mönster 

Math School Spåra siffror, addition, subtraktion, räkna (punkt till punkt) 

Coloring Book Räkna (punkt till punkt) 

Lola´s Math Känna igen siffror, mer, mindre, samma, sortera 
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Bilaga 2 
 

Elin Nilssons självvärdering: 

Jag har under en period på 10 veckor skrivit denna systematiska litteraturstudie tillsammans med 

Mickaela Wallin. För oss var det viktigt att vi utförde alla moment tillsammans därav sågs vi 

antigen i skolan eller hemma hos någon av oss för att jobba med vårat examensarbete, alltså har 

inget skrivits eller gjorts när vi inte var tillsammans. Under denna period har jag och Mickaela alltså 

genomfört litteraturundersökning, litteraturstudie, metodfrågor, analysarbete och textskapande 

tillsammans. Genom vårt examensarbete har både jag och Mickaela bidragit lika mycket eftersom 

det har varit en gemensam arbetsprocess.  
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Bilaga 3 
 
Mickaela Wallins självvärdering:  

Jag har under 10 veckor tillsammans med Elin Nilsson arbetet fram en kvalitativ systematisk 

litteraturstudie. Vi har skrivit inom matematik, mer specifikt inom området grundläggande 

aritmetik. Jag och Elin har under hela arbetets gång varit väldigt noggranna med att gemensamt 

arbeta fram detta examensarbete. Därav har vi inte delat upp någon del av arbetet utan allting har 

skett gemensamt. Vi har tillsammans gjort litteratursökningen, litteraturstudien, metodfrågor, 

analysarbetet och textskapandet. Arbetet har utformats genom ett genuint samarbete mellan mig och 

Elin där vi båda har bidragit lika mycket för att arbeta fram detta examensarbete. 

 


