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Abstrakt 
Framförvarande arbete är en systematisk litteraturstudie som syftar till att identifiera 
kritiska aspekter relaterat till taluppdelning vid utveckling av en god taluppfattning, i 
huvudsak i årskurs 1-3. Kritiska aspekter innebär att elever uppfattar samma 
lärandeinnehåll på olika sätt. Datainsamlingen består av vetenskapliga artiklar och 
avhandlingar, samt övriga relevanta publikationer, som har avsikt att generera en 
övergripande bild inom forskningsområdet. Resultatanalysen presenterar tidigare 
forskning beträffande taluppfattning och taluppdelning. Därefter utförs en kategorisering 
av informationen som framkommit i de granskade vetenskapliga artiklarna och 
publikationerna. Kategoriseringen är baserad på fem aspekter och kommer att integreras 
med ramverket variationsteorin och fokuserar framförallt på begreppen generalisering, 
variationsmönster och kritiska aspekter. De fem utvalda kategorierna för att urskilja 
kritiska aspekter i förhållande till en god taluppfattning är:  förståelse för talens olika 
representationer, relationen antal – mängd, begreppsinlärning, kommunikation – 
elevernas fysiska miljö och individuella erfarenheter, organisation och reflektion över 
utvalt lärandeinnehåll.  
 
Resultatanalysen visar att kunskapen att hantera uppdelning av tal i olika situationer 
sammanhänger med utveckling av en grundläggande taluppfattning, för hur tal kan 
representeras i skilda situationer. För att utveckla en grundläggande taluppfattning är det 
viktigt att synliggöra kritiska aspekter under hela lärprocessen. Resultatet visar att det är 
betydelsefullt att utveckla förmågan att dela upp tal i skilda konstellationer, för att hantera 
skillnaden mellan antal och mängdbegreppet. Begreppsinlärning är ytterligare en 
grundprincip och kritisk aspekt som inkluderar en språklig dimension av matematik. För 
att förstå innehållet i undervisningen måste eleverna känna till vad begreppen inom 
ämnesområdet statuerar. En god begreppsinlärning hjälper eleverna att välja ut relevanta 
räknestrategier till anvisad taluppgift. En övergripande faktor för att identifiera kritiska 
aspekter är muntlig kommunikation kopplat till elevernas fysiska miljö och individuella 
erfarenheter. Muntlig kommunikation som synliggörs på ett relevant sätt kan medverka 
till att variationer av samma lärandeinnehåll upplevs som tillvaratagande av kunskap, och 
inte orsakar hinder vid inlärningen. Sammanfattningsvis är det väsentligt att ställa kritiska 
aspekter mot varandra för att skapa ett intimt förhållande mellan vilka situationer som 
bidrar till ett ökat lärande och vilket lärandeinnehåll som inte genererar möjligheter till 
att tillvarata kunskap på ett relevant sätt. 
 

Nyckelbegrepp 
Taluppfattning, taluppdelning, kritiska aspekter, målorienterad undervisning. 
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1 Inledning 
Matematiken som ämne påverkar dagligen människor både direkt och indirekt. Individer 
översköljs i samhället av numeriska symboler, statistik och ekonomisk information som 
behandlar både stora och små saker. Exempel är börsnoteringar, enklare budgetar och 
krav på att snabbt och anspråkslöst hantera vardagssituationer såsom inhandling av mat 
och matlagning, vilket kräver en mer eller mindre avancerad taluppfattning.  
 
Valet av uppsatsämne grundas i reflektioner beträffande matematikens inflytande i 
samhället, specifikt kunskaper om taluppdelning vid utvecklande av en god 
taluppfattning. Tankegångarna aktualiserar frågeställningar beträffande kritiska aspekter 
i undervisningen. Kritiska aspekter är ett uttryck som innebär att elever förstår och 
uppfattar samma begrepp/lärandeinnehåll på skilda sätt (Magnusson & Maunula, 2011).  
 
En god taluppfattning grundas i en baskunskap att kunna nyttja tal på olika sätt och 
visualisera talen i skilda representationer beroende på kontext. Exempelvis att kunna se 
ett och samma tal uttryckt på olika sätt, genom ett grafiskt tal, en symbol/figur eller som 
en illustration av laborativt material, exempelvis klossar (Findell, mfl., 2001). Läroplanen 
uttrycker i det centrala innehållet för Matematik i årskurs 1–3, att det är väsentligt att 
eleverna ges möjligheter till att förstå egenskaperna bakom naturliga tal samt vikten av 
att arbeta för att illustrera hur talen kan delas upp och användas i vardagen (Skolverket, 
2016). Naturliga tal är grundtal, exempelvis 1, 2, 3, 4, 5 osv.; hela tal som sammansätts i 
en ändlig mängd av tal (Kiselman & Movitz, 2008).  
 
En nyfikenhet uppdagades angående hur skolverksamheten kan arbeta preventivt för att 
utveckla en målorienterad undervisning, som kontinuerligt uppmärksammar kritiska 
aspekter i undervisningen. En målorienterad undervisning är ett begrepp som kan tolkas 
på olika nivåer. Uttrycket är ytterst ett makrobegrepp som innefattar en vilja om att skapa 
en skola för alla. På skolpolitisk nivå handlar det om att styrdokumenten ska redogöra för 
demokrati- och värdegrundsbegreppen parallellt med integrering av allmänna och 
specifika kunskapskrav. På gruppnivå/individnivå kan målorienterad undervisning tolkas 
som urskiljandet av lämpliga verktyg och arbetsmetoder för att skapa en undervisning 
som är till för alla elever (Assarsson, 2007).  
 
Ett arbetssätt för att utveckla en målorienterad skolverksamhet kan vara att använda en 
teorianknuten modell/verktyg, variationsteorin. Ramverket presenteras i aktuell studie 
och fokuserar på identifikation av kritiska aspekter  vid utveckling av en god 
taluppfattning. Uppmärksammandet av kritiska aspekter i undervisningen kan nyttjas på 
olika sätt. Ett syfte är att kritiska aspekter ställs mot varandra för att urskilja vad som är 
betydelsefullt att lyfta fram under hela lärprocessen. Identifikation av kritiska aspekter 
har också för avsikt att underlätta och förbättra pedagogens intentioner att planera och 
optimera det specifika lärandeinnehållet, men också uppmärksamma genomförandet av 
kontinuerliga reflektioner och didaktiska överväganden i lärprocessen (Kullberg, 2017 & 
Björklund, 2016).  
 
I relation till ovanstående resonemang är frågan om det finns tillräckligt med 
undervisning och lärande i skolverksamheten angående talens egenskaper? 
Uppmärksammas diskussionen tillräckligt angående strategier och matematisk förståelse 
som relaterar till taluppdelningens betydelse? En grundförståelse för talens egenskaper 
och en ökad kunskap av att hantera tal i olika representationer och variationer, kan på sikt 
förhoppningsvis bidra till ett stigande intresse för ämnet matematik och att elever hanterar 



  
 

2 

en ökande svårighetsgrad samt komplexitet av olika operationer av tal, såsom prealgebra 
och algebra (Findell mfl., 2001). 
 
Sammanfattningsvis framlyfter och aktualiserar inledningen betydelsen av kopplingen 
mellan vetenskap och praktiskt kunnande i skolverksamheten. Att integrera vetenskap 
med praktisk kunnande nämns som ett övergripande mål i all skolverksamhet (Skollagen 
800:100). Finns det resurser, och är det önskvärt att initiera, operationalisera och utveckla 
ett teorianknutet verktyg i skolan som uppmärksammar kritiska aspekter i 
undervisningen, specifikt inom taluppdelning och utvecklande av en god taluppfattning? 
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2 Syfte och frågeställningar 
2.1 Syfte 
Studiens syfte är att genom en systematisk litteraturstudie i huvudsak relaterad till 
årskurs 1–3 identifiera kritiska aspekter relaterat till taluppdelning för att utveckla en god 
taluppfattning.  
 
2.2 Frågeställningar 

 Vilken relation/betydelse finns mellan taluppdelning och utvecklandet av en god 
taluppfattning? 

 Vilka kritiska aspekter synliggörs inom området taluppdelning? 
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3 Taluppfattning 
För att kunna delta i samhället måste individer kunna hantera matematik från grunden 
(Findell, m.fl., 2001). Tidigare forskning visar att 5–8% av alla elever från årskurs 1 till 
årskurs 6 har problem att förstå matematikundervisningen. En av de främsta orsakerna är 
att eleverna anses ha dålig taluppfattning (Witzel mfl., 2012). Taluppfattning är ett 
svårdefinierat begrepp. Många människor har hört uttrycket, men har svårt att ge en 
definition på vad det innebär. Forskningsfältet beträffande taluppfattning presenterar en 
mängd olika aspekter och kompetenser som hänvisar till hur en grundläggande 
taluppfattning utvecklas. En bred definition är att det handlar om en förmåga att flexibelt 
och effektivt klara av att hantera olika tal och kvantiteter. Utvecklandet av en god 
taluppfattning framställs som signifikant viktig för att efterhand klara av mer komplexa 
taloperationer (Andrews & Sayers, 2015).  
 
En god taluppfattning grundas delvis i individens uppväxtvillkor, individens muntliga 
informella kunskap om tal, samt förmågan att integrera den informella kunskapen om tal 
med formella instruktioner och anvisningar av taloperationer som uppkommer första året 
i grundskolan. Resonemanget kan relateras till uttrycket matematisk 
färdighet/matematisk skicklighet. Matematisk skicklighet grundas i en diskussion om att 
många elever redan från början av sin grundskoletid besitter goda informella kunskaper 
om tal, dock inkluderar det inte alla elever. Därav är det väsentligt att pedagogerna i 
skolverksamheten redan från allra första början i grundskolan fokuserar på att utveckla 
den allmänna taluppfattningen, till att omfatta fler sammanhang, som medför att eleverna 
efterhand hanterar att översätta den informella kunskapen om tal till en djupare förståelse.  
 
Det är viktigt att taloperationer presenteras i sammanhang och kontext som eleverna kan 
relatera till enligt tidigare upplevelser och erfarenheter. Exempelvis antalet godisbitar 
som ska delas med andra barn och som placeras i ett formellt matematiskt uttryck. 
Förslagsvis förekomsten av att 10 godisbitar totalt kan delas upp och visualiseras i olika 
representationer; både genom addition, subtraktion, multiplikation och division. 
Exemplet relaterar till betydelsen av individens förmåga att sammankoppla och utläsa 
helheten av tal och samtidigt bryta ner talet i olika delar, taluppdelning som en viktig 
faktor vid utveckling av en grundläggande taluppfattning (Findell m.fl., 2001). 
 
Utvecklingen av en god taluppfattning kan uppmuntras och stödjas genom variationer av 
samma lärandeinnehåll Pedagogerna uppmuntras till att använda olika representationer 
av samma lärandeinnehåll  för att skapa ett variationsmönster i undervisningen. 
Variationsmönstret syftar till att eleverna utvecklar effektivitet i val av representation och 
räknestrategi för anvisad uppgift (Björklund, 2016). Utvecklingen mot att systematisera 
och kontinuerligt reflektera över området taluppfattning medför att elever får möjlighet 
att hitta hållbara referenspunkter/utgångspunkter för att underlätta matematikförståelse 
(Angliheri, 2006). En ökad matematikförståelse innefattar också en känsla för att hantera 
begreppet rimlighet, vilket uttrycks som en väsentlig förmåga att utveckla enligt Lgr 11 
(Skolverket, 2016). 
 
Ny forskning har tagit fram ett ramverk som är anpassat för att utforma ett systematiskt 
arbete inom ämnesområdet taluppfattning och som ska kunna användas operativt i 
skolverksamheten från årskurs 1. Ramverkets innehåll har identifierat åtta punkter som 
är viktiga att tänka på inför, under och efter undervisningssituationer. De åtta punkterna 
deklarerar följande: 
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 Igenkänning av nummer: Elevernas förmåga att känna igen olika symboler av tal 
och samtidigt kunna särskilja specifika nummer från varandra. 

 Systematisk räkning: Elevernas förmåga att räkna framlänges och baklänges, 
vilket också inkluderar att börja räkna från ett specifikt tal, exempelvis 12, 13, 14 
osv. samt kunskap om att varje nummer har en bestämd plats i talraden. 

 Medvetenhet om relationen mellan nummer och antal: Elevens medvetenhet om 
att ett tal inte bara tillhör ett specifikt antal, utan att det också kan statuera ett 
nummer som är först eller sist i en representation av flera tal. 

 Särskiljande av mängdbegreppet: Eleverna ska hantera att särskilja olika 
mängder. Vad är större och vad är färre? Storleksmedvetenhet är en viktig generell 
matematisk förmåga oavsett ålder. 

 Förståelse av att tal kan representeras på olika sätt: Eleverna behöver utveckla 
kunskaper om taluppdelning och kunna illustrera att exempelvis talet 10 kan delas 
upp på olika sätt. En god kunskap om att tal kan representeras på olika sätt, innebär 
sannolikt att eleven utvecklar en strukturell förståelse för tal, som även innefattar 
en kompetent räkneförmåga. 

 Bedömning av talens användbarhet i förhållande till specifikt sammanhang: 
Eleverna utvecklar en bedömning av hur tal kan användas och sättas in i skilda 
representationer av taloperationer och problemlösningar. Vilken är den mest 
passande representationen till angiven taloperation och kontext? 

 Enkla räkneoperationer: Elevernas förmåga att utföra enkla räkneoperationer, 
med addition och subtraktion. Enkla räkneoperationer bör relatera till barnens 
individuella erfarenheter och urvalet av laborativt material ska avspegla elevernas 
intressen. 

 Mönstermedvetenhet: Elevernas förmåga att känna igen talmönster, särskilt 
viktigt är det att identifiera tal som saknas för att konsekvensen inte ska bli att 
eleven hamnar i matematiska svårigheter i framtiden. 
(Andrews & Sayers, 2015) 
 
Sammanfattningsvis refererar ovanstående åtta punkter till vikten av att skolan 
måste uppmuntra pedagoger att uppmärksamma och dra paralleller och visa 
samband angående talens vidsträckta betydelse. Ramverket syftar till att elever 
inte bara ska kunna räkna utan eftertanke. De ska också utveckla en insikt i varför 
det behövs räknas i olika sammanhang (Andrews & Sayers, 2015). 
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4 Teoretiska utgångspunkter 
Teoridelen inleder med en förklaring av variationsteorin i sin helhet och beskriver 
studiens utvalda begrepp; lärandeobjekt, kritiska aspekter och variationsmönster mer 
ingående. De utvalda begreppen sammankopplas med generaliseringsbegreppet och 
konkreta exempel ges vid utveckling av en god taluppfattning. Därefter förklaras 
begreppet kritiska aspekter; avgörande moment i undervisningen för hur olika elever 
förstår det specifika lektionsinnehållet/lärandeobjektet. Slutligen redovisas begreppet 
variationsmönster och dess betydelse inom ämnesområdet taluppfattning, vilket kan 
förklaras som att variera och illustrera samma lärandeinnehåll på olika sätt. 
 
4.1 Variationsteorin 
Variationsteorin är ett ramverk/förklaringsmässigt antagande som lyfter fram vikten av 
att beskriva och arbeta med kritiska aspekter. Teorin behandlar centrala begrepp som 
lärandeobjekt, kontrast, separation generalisation, fusion och variationsmönster.  Berörd 
studie kommer framförallt betona kritiska aspekter i förhållande till lärandeobjektet, 
generalisation och variationsmönster. De begrepp som är centrala relateras till studiens 
syfte att identifiera kritiska aspekter/avgörande faktorer relaterat till taluppdelning för att 
utveckla en god taluppfattning i årskurs 1-3.  
 
Variationsteorin illustrerar och fokuserar på sambandet mellan lärande och undervisning. 
Ramverket beskrivs som ett begreppsmässigt verktyg för att förstå, tolka och arrangera 
situationer, som innebär att fånga upp sambandet mellan lärande och undervisning. 
(Björklund, 2016). Variationsteorin kan appliceras för att ställa frågor och 
uppmärksamma förmågor och utmaningar i skolverksamheten. Synliggöra ett 
målorienterat lärande som ger förutsättningar att involvera elevernas individuella tankar 
och idéer. Variationsteorin också en viktig parameter som vill belysa vikten av att 
utveckla ett effektivt lärande (Björklund, 2016). 
 
Variationsteorins implementering i skolverksamheten är beroende av ömsesidigheten och 
interrelationen mellan pedagogen, eleven och innehållet, och beror på hur instruktionerna 
förklaras och beskrivs samt vilken nivå de presenteras på (Kullberg, 2017). 
Överensstämmelsen beror också på vilken förförståelse som pedagogen har i 
planeringsstadiet samt vilken tid eleverna erhåller för att förstå och diskutera uppgiften. 
Resonemanget kan sammankopplas med diskussionen Björklund (2016) presenterar 
beträffande att erbjuda eleven meningsfulla aktiviteter, bibehålla uppmärksamhet på ett 
specifikt lärandeobjekt under tillräckligt lång tid samt vikten av att reflektera över 
pedagogens förförståelse av ämnesinnehållet kopplat till den specifika lärsituationen. 
Konkret innebär det förmågan och konsten att reflektera och ställa kritiska aspekter mot 
varandra för att kontinuerligt utveckla lektionsinnehållet, elevernas kunskaper samt den 
individuella förmågan och professionen (Björklund, 2016). 
 
4.2 Kritiska aspekter 
Kritiska aspekter synliggör avgörande händelser i lärprocessen som fokuserar på elevers 
olika sätt att uppfatta och förstå ett samma begrepp/lektionsinnehåll (Magnusson & 
Maunula, 2011). I tidigare forskning framkommer olika perspektiv och tolkningar, 
beroende på användningsområde av kritiska aspekter i undervisningen, som presenteras 
nedan: 
 
En trestegsmodell indelar kritiska aspekter enligt följande gestaltning: potentiella kritiska 
aspekter, antagna kritiska aspekter samt upplevda kritiska aspekter (se figur 1.). De 
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potentiella kritiska aspekterna är pedagogernas förutfattade meningar om vilka begrepp 
som är kritiska aspekter. Antagna kritiska aspekter uppkommer i samband med det 
strukturerade innehållet som pedagogen bestämmer att eleverna ska ta del av, slutligen 
existerar de upplevda kritiska aspekterna av lärandeobjekten som eleverna fokuserar på i 
integration med klassrumsmiljön (Oltenau & Oltenau, 2013). 

 
Figur 1. Interaktionen mellan potentiella, antagna samt upplevda kritiska aspekter av 
lärandeobjektet. 
 
Det kan uppstå ett dilemma när det framkommer en konflikt mellan det förutbestämda 
och det upplevda innehållet som undervisningen tillgodoser, vilket också Oltenau & 
Oltenau (2013) uttrycker (se fig. 1). Konkret är det väsentligt att ställa kritiska aspekter 
mot varandra för att skapa ett intimt förhållande mellan vilka situationer som bidrar till 
ett ökat lärande och vilket lärandeinnehåll som inte genererar möjligheter till att tillvarata 
kunskap på ett relevant sätt. Det är viktigt att poängtera att tolkningen av det specifika 
lärandeobjektet/lektionsinnehållet för att belysa kritiska aspekter kan förklaras olika 
beroende på om det är helheten, en viss del eller relationen mellan delarna och helheten i 
lektionsinnehållet som ska identifieras (se fig.1). 
 
Tidigare forskning visar att effektiv kommunikation och lärande uppstår om pedagogerna 
tillvaratar variationsmöjligheter i undervisningen och begrundar kritiska aspekter redan i 
undervisningens planeringsstadie samt kontinuerligt reflekterar angående avgörande 
faktorer som påverkar lärandet i klassrummet (Oltenau & Olteanu, 2013).   
 
Erbjudandet av meningsfulla aktiviteter till elever kan vara en avgörande faktor som 
innebär att variera undervisningen av samma lärandeinnehåll på ett sätt som anknyter och 
ger eleverna förutsättningar för att förstå samma undervisningsinnehåll. Konkret innebär 
det att relatera kritiska aspekter i undervisningen kopplat till elevernas tidigare kunskap 
och erfarenheter (Björklund, 2016). Vikten av meningsfullt lärande uttrycks också i 
aktuell läroplan Lgr 11 som en genomgående, betydelsefull aspekt att ta hänsyn till vid 
all undervisning (Skolverket, 2016).  
 
En annan kritisk aspekt kan vara att bibehålla uppmärksamhet på ett specifikt 
lärandeinnehåll under tillräckligt lång tid. Det innebär att eleverna erbjuds skälig tidsrymd 
till att förstå och utveckla kunskap om utvalt innehåll. Den kritiska aspekten bibehållen 
uppmärksamhet under tillräckligt låg tid kan också avgöra värdet av elevernas idéer och 
intentioner kopplat till syftet med lektionsundervisningen. Konkret innebär det att kritiska 
aspekter ställs mot varandra (Björklund, 2016). 
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Forskning antyder också att pedagogens tillvägagångssätt under lärprocessen utgör en 
betydelsefull faktor för att upptäcka avgörande faktorer i undervisningen och identifiera 
kritiska aspekter i en specifik målgrupp. Gruppaktiviteter erbjuder nödvändigtvis inte de 
bästa förutsättningarna för att utöva variationsmönster och konkret förklara ett 
lärandeinnehåll genom olika representationsformer. För att eleverna ska få möjlighet att 
förstå skilda variationsmönster av ett och samma lärandeinnehåll är det väsentligt att 
pedagogen redan innan organiserat och reflekterat över utvalt lektionsinnehåll 
(Björklund, 2016). Yngre barn är spontana och hittar många oförutsedda vägar till att lösa 
problem. Dock klarar den förutseende och planerade pedagogen av att uppmuntra och 
stödja elevers intentioner och kunskapsutveckling, samtidigt som han/hon reflekterar över 
värdet av elevens idéer och intentioner relaterat till det förutbestämda lektionsinnehållet 
(Björklund, 2012).  
 
4.3 Lärandeobjekt 
Lärandeobjektet urskiljer de förmågor som det specifika undervisningsinnehållet 
fokuserar på. Lärandeobjektet demonstrerar och visar vad som är det mest centrala att 
förstå i det specifika lektionsinnehållet som presenteras för eleverna. Vad är det viktigaste 
att förstå  för att utveckla nödvändig kunskap inom bestämt lektionsinnehåll? 
Lärandeobjektet kan urskilja kritiska aspekter/avgörande faktorer i den specifika 
undervisningen. Elever uppfattar lärandeobjekten på olika sätt, vilket är en betydelsefull 
insikt för att förstå betydelsen av att reflektera över kritiska aspekter (Kullberg, 2017). 
Kritiska aspekter är skillnaden i olika individers sätt att uppfatta samma begrepp i en 
undervisningssituation. Skillnaden i olika sätt att uppfatta samma begrepp upplyser 
pedagogen om avgörande faktorer som uppstår vid urval av specifikt lärandeobjekt 
(Magnusson & Maunula, 2011).  
 
Kontrast: Variationsteorin ser begreppet kontrast som nödvändigt att presentera för att 
visualisera jämförelsen mellan olika tal eller objekt. Exempelvis jämföra objekten cirkel 
och triangel. I processen kontrasteras objekten mellan varandra, för att eleverna ska få 
tillgång till att se skillnader i lärandeobjektets karaktär. Vad är det som kännetecknar en 
cirkel respektive en triangel?  Ytterligare en beskrivning/exempel kan vara att urskilja 
vad det är som karakteriserar talet tre respektive talet fem (Kullberg, 2017). 
 
Separation: Separation innebär att en aspekt separeras och de andra hålls konstanta. 
Eleven blir medveten om delarna i förhållande till en helhet. Separering utförs genom att 
variera och generalisera lärandeinnehållet (Lo, 2014). För att begripa enstaka 
matematiska sammanhang måste eleverna förstå helheten som lärandeinnehållet 
presenteras i. Exempelvis begreppet taluppdelning relaterat till talet 10. Ett exempel kan 
vara att innan pedagogen undervisar om taluppdelning av talet 10 förklara att det finns 
många sammanhang där talet 10 kan förekomma. Resonemanget förklarar en helhet och 
därefter beskriver pedagogen det centrala (den del av helheten som lektionen fokuserar 
på) i lektionens budskap, vilket är att fokusera på att kunna dela upp talet 10 i skilda 
representationer. En separation (delning) har gjorts i förhållande till talet 10 i sin helhet. 
 
Generalisering: Generalisering innebär att sammanhanget ändras utan att 
objektet/begreppet förändras (Oltenau & Olteanu, 2013). Exempel på generalisering kan 
vara att påvisa huvuddragen som karakteriserar en triangel. Pedagogen kan efter en första 
definition visa på trianglar i olika storlekar, färger och visualisera trianglarna ur olika 
vinklar. Generaliseringen bör dock ske i jämförelse med en annan geometrisk figur. Med 
hjälp av att illustrera en cirkel kan eleven lättare urskilja huvudaspekterna som tillhör en 
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triangel (tre sidor, m.m.) (Lo, 2014). Ytterligare exempel på generalisering kan vara att 
beskriva allmänna regler för taluppdelning av naturliga tal. Illustrera olika sätt att dela 
upp talet 10 , exempelvis, 5 + 5, 5 x 2, 15 - 5. Taluppdelning av talet 10 kan också utföras 
med hjälp av exempelvis klossar eller kakor. Sammanhanget ändras men objektet är 
fortfarande talet 10.  
 
Fusion: Fusion innebär att kunna se flera aspekter samtidigt hos objektet. Medvetenheten 
om att det finns flera kritiska aspekter i ett lärandeobjekt och att de interagerar med 
varandra beroende på pedagogen och individens förståelse samt i förhållande till vilken 
grupp och miljö som lärandeobjektet presenteras i (Lo, 2014). 
 
4.4 Variationsmönster 
Variationsmönster innebär skilda sätt att variera undervisningens innehåll. Kontrast och 
generalisering är exempel på hur undervisningen kan varieras. Kontrast innebär 
exempelvis inom området taluppdelning att påvisa vad taluppdelning innebär och vad det 
inte är (Oltenau & Olteanu, 2013). Björklund (2016) poängterar också vikten av 
variationsmönster eftersom karaktärsdragen av exempelvis kunskapen om att tal kan 
delas på olika sätt måste framhävas och även inkludera och illustrera tal som inte kan 
delas. Användningen av variationsmönster är nödvändigt för att kunna upptäcka kritiska 
aspekter/avgörande faktorer i undervisningen (Kullberg, 2017). 
 
4.5  Sammanfattning variationsteorin 
Sammanfattningsvis är variationsteorin ett målorienterat teoretiskt ramverk som kan 
användas på olika sätt beroende på syfte. Variationsteorin i sin helhet illustreras nedan i 
en schematisk modell. Centrala delar i studien är de orangefärgade begreppen: 
lärandeobjekt, kritiska aspekter och variationsmönster (se fig. 2). Variationsteorin i 
berörd studie utgör ett begreppsligt verktyg som kommer att användas för att beskriva 
och göra ett urval av kritiska aspekter som uppkommer i relationen taluppdelning och 
utvecklandet av en god taluppfattning.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Schematisk modell över variationsteorin 
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5 Metod 
En systematisk litteraturstudie används för att synliggöra åsikter och skapa en 
helhetssyn över ämnesområdet kritiska aspekter vid utveckling av en god taluppfattning. 
Datainsamlingen består av insamlande av vetenskapliga artiklar och avhandlingar i 
skilda databaser. Efter en första genomläsning analyserades de utvalda artiklarna 
gentemot variationsteorin. Därefter utfördes en andra läsomgång för skapa en 
helhetssyn över författarnas uttalade åsikter inom ämnesområdet kritiska aspekter och 
taluppfattning. Den andra genomläsningen av litteraturen medverkade till urval och 
kategorisering av de fem mest förekommande kritiska aspekterna vid utvecklande av en 
god taluppfattning. Metodens allmänna förfarande medverkar till att resultatet ska 
kunna analyseras med avsikt att ge läsaren en fördjupad insikt och förståelse angående 
kritiska aspekter i ämnesområdet taluppdelning och utvecklande av en god 
taluppfattning. 
  
5.1 Metodval 
Ett växande intresse för taluppfattning, taluppdelningens betydelse och 
uppmärksammandet av kritiska aspekter i undervisningen resulterade i valet att skriva 
studien i form av en systematisk litteraturstudie.  I en systematisk litteraturstudie erhålls 
möjligheter att få en helhetssyn över ämnet och skapa en allmän och samlad inblick över 
tankar och åsikter som framkommit inom valt ämnesområde. Det innebär att texten 
avspeglar en kritisk granskning, generell översyn och sammanslagning av relevanta 
vetenskapliga artiklar och avhandlingar som relateras till valt ämne och ett teoretiskt 
ramverk (Eriksson Barajas, Forsberg, Wengström, 2013). Berörd studies teoretiska 
ramverk utgörs av variationsteorin och fokuserar framförallt på aspekterna lärandeobjekt, 
generalisering, variationsmönster och kritiska aspekter. 
 
5.2 Datainsamling 
Litteratundersökningen tog avstamp i avhandlingar och vetenskapliga artiklar som är 
insamlade och analyserade i skilda databaser såsom OneSearh, SwePub och Eric. En del 
av källorna är baserade på manuell sökning som innebär att ett urval av artiklar valdes ut  
genom att studera referenslistor i andra författares artiklar och avhandlingar. Selektionen 
utöver valda vetenskapliga artiklar som belyser variationsteorin baseras på boken 
Variationsteori för bättre undervisning och lärande (Lo, 2014) som beskriver och 
förklarar teorin mer ingående. Ett strategiskt urval har också använts eftersom 
resultatanalysen är baserad på ett urval av fem kriterier. Kategoriseringen av fem kriterier 
synliggör och bidrar till en teoretisk avsatt gräns beträffande vilken information/fakta som 
är relevant till berörd studie och varför (Eriksson Barajas m.fl., 2013).  
 
OneSearch 
OneSearch är en gemensam söktjänst för Linnéuniversitetets universitetsbibliotek och 
samlar övergripande vetenskapliga resurser från en mängd databaser. Söktjänsten har i 
berörd studie agerat som en första ingång för att hitta litteratur och relevanta författare 
som förhöjer presentationsvärdet i arbetet. Exempel på forskningsartikel som hittats i 
OneSearch är: Challenges and virtues of theory-driven education – a meta-study of 
variation theory implemented in early childhood mathematics education (Björklund, 
2016). 
 
Eric 
Eric är en databas som fokuserar på utbildningsvetenskap och tillhandahåller källor 
skrivna på engelska. Numeracy och number sense (taluppfattning) blev huvudsökord. För 
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att lokalisera exempelvis artikeln Number sense – strategies for helping Preshool through 
grade 3 children develop Math skills användes följande strategi: all("numeracy") OR all 
("number sense"). Avgränsningar som användes var, peer review och early childhood 
samt subject; mathematic skills. Användningen av avgränsningen peer review innebär att 
artiklarna är kritiskt granskade och godkända av andra forskare, vilket ökar 
artiklarnas/avhandlingarnas vetenskapliga säkerhet och objektivitet. Användning av 
artiklar som är kritiskt granskade av andra forskare ökar också trovärdigheten i den 
systematiska litteraturstudiens resultat (Eriksson Barajas m.fl., 2013).  
 
SwePub  
SwePub är en referensdatabas som publicerar en översikt angående artiklar/uppsatser och 
avhandlingar som publicerats på svenska lärosäten. Databasen används i berörd uppsats 
för att få en översyn av vad som finns tillgängligt inom valt ämnesområde. Exempel på 
forskningsartikel som valdes ut är: Enhancing mathematics communication using critical 
aspects and dimensions of variation. International journal of mathematical education in 
science and technology. 44:4, s. 513-522 (Oltenau & Oltenau, 2013).  
 
Litteratursökningen kopplades tidigt till variationsteorins centrala delar såsom 
lärandeobjekt, variationsmönster och kritiska aspekter i undervisningen. En metaanalys 
av flera vetenskapliga artiklar, publikationer och avhandlingar utgör grunden för att 
analysera en mängd data och skilda perspektiv. Urvalet av artiklar har gjorts kontinuerligt 
under hela studiens tidsomfattning. Huvudsökord som variationsteori, kritiska aspekter, 
taluppfattning, numeracy och number sense har använts. Alla studiens använda 
vetenskapliga artiklar anges i bilaga B. 
 
5.3 Metodens allmänna förfarande 
En första översyn har fokuserat på artiklarnas relevans till studiens frågeställningar eller 
om artiklarna framlyfter viktiga aspekter av ämnet och kan utgöra ett stöd för att öka 
resultatets trovärdighet (Eriksson Barajas m.fl., 2013). 
 
De utvalda relevanta artiklarna avvägdes och analyserades gentemot användningen av 
ramverket variationsteorin. Därefter utfördes en andra genomläsning och analys av de 
utvalda artiklarna. Intentionen var att integrera författarnas uttalade syn inom området 
kritiska aspekter. Vilka kritiska aspekter anses vara mest väsentliga och diskuteras flitigt 
i förhållande till studiens frågeställningar om taluppdelningens betydelse och 
utvecklandet av en god taluppfattning? Efter ytterligare en noggrann genomläsning och 
jämförelse av artiklarnas syn angående kritiska aspekter i förhållande till att utveckla en 
god taluppfattning, gjordes ett urval och en kategorisering av den samlade litteraturens 
fem mest förekommande kritiska aspekter. De mest förekommande faktorerna behandlas 
främst i resultatanalysen och tolkas och integreras i förhållande till variationsteorin. Det 
är inte meningen att resultatet ska finna säkra statistiska resultat, utan mer utgöra en grund 
för att förstå kritiska aspekters inverkan för att kunna anpassa undervisningen, och på sikt 
ge eleverna förutsättningar för att utveckla en god taluppfattning och få kunskap om talens 
grundläggande karaktär.  
 
Metodens allmänna förfarande medverkar till att resultatet ska kunna analyseras och 
diskuteras med avsikt att ge läsaren en fördjupad insikt angående kritiska aspekter i 
ämnesområdet taluppdelning och utvecklande av en god taluppfattning. 
Kategoriseringen av de kritiska aspekterna relateras till resonemanget som återfinns i 
teoriavsnittet angående vikten av att ställa kritiska aspekter mot varandra för att urskilja 
vilka situationer som bidrar till ett ökat lärande och vilket lärandeinnehåll som inte 
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genererar möjligheter till att tillvarata kunskap på ett relevant sätt. Diskussionen 
kommer även involvera en presentation angående en möjlig framtida implementering av 
variationsteorin i praktiken. Dessutom kommer inledningens frågor som ställs i 
inledniningen anknytas, som bl.a. ifrågasätter om det finns tillräckligt med undervisning 
och lärande om talens egenskaper i skolverksamheten? Uppmärksammas diskussionen 
tillräckligt angående strategier och matematisk förståelse som relaterar till 
taluppdelningens betydelse? Hur kan hantering av tal i olika representationer och 
variationer bidra till att generera ett stigande intresse för matematik och samtidigt ge 
förutsättningar för att kunna hantera en ökad svårighetsgrad och komplexitet av talens 
karaktär (Findell mfl., 2001)?  
 
De illustrationer och figurer som använts i studiens redovisning är baserade på att öka 
läsvänligheten och för att läsaren lättare ska kunna förstå och reflektera över studiens 
innehåll. Det är viktigt att det uppstår ett samspel mellan ord och bild för att förstärka 
studiens innehåll (Strömquist, 2014). 
 
Målet är att den systematiska litteraturstudiens utförda metaanalys innebär synliggörande 
av många skilda åsikter och studier. Det är betydelsefullt med en intern koherens, som 
innebär att studiens alla delar; inledning, syfte, frågeställningar, teori och resultatanalys 
samt efterföljande diskussion uppvisar en sammanhängande struktur (Allwood & 
Erikson, 2010). Den sammanhållna strukturen har intentionen att öka förståelsen för 
taluppdelningens betydelse för att utveckla en god taluppfattning, och på sikt hantera en 
alltmer komplex matematik. Den uppkomna kunskapen och förståelsen kan bli 
användbara verktyg och frambringa rekommendationer för hur kritiska aspekter kan 
ställas mot varandra. Reflektioner och didaktiska överväganden kan förhoppningsvis ge 
förslag på hur en effektiv och målorienterad undervisning kan utvecklas, genom att nyttja 
kunskapen om kritiska aspekter som uppstår i en specifik lärandesituation (Eriksson 
Barajas m.fl., 2013).  
 
5.4 Etiska överväganden 
Etiska överväganden i en systematisk litteraturstudie grundas i att urvalet av 
vetenskapliga avhandlingar och publikationer påvisar en god kvalitet i förhållande till 
tidigare forskning samt att resultatanalysen uppvisar en noggrann och trovärdig 
behandling . Resultaten som framkommer ska uppvisa en validitet som uttrycker att man 
mäter det man vill mäta enligt studiens syfte och frågeställningar  Samtlig litteratur har 
därför noga valts ut genom att grundas på peer reviewed granskade vetenskapliga artiklar, 
som innan publicering är granskade av andra forskare. Utöver det har ett  manuellt urval 
genomförts som har syftet att hitta relevanta artiklar i andra författares referenslistor, 
vilket bidragit till att väsentlig litteratur inte förbisetts.  
 
Kategoriseringen av reultatanalysens fem kriterier har medverkat till att ett strategiskt 
urval använts. Ett strategiskt urval har resulterat i möjligheten att utföra en noggrann och 
likvärdig bedömning av utvald litteratur, vilket bidragit till att innehållet i resultatet har 
en tydlig teoretisk avgränsning (Eriksson Barajas m.fl., 2013). En intern koherens; en 
tydlig struktur och sammanhållning av studiens alla delar är ytterligare en faktor som 
samverkart till att en god kvalitet kan upprätthållas i förhållande till tidigare forskning. 
Studien har inte som avsikt att tillföra generella allmängiltiga resultat. Däremot är 
förhoppningen att  tillvägagångssättet ger möjlighet till en ökad förståelse och 
utvecklande av en omvärderad/nydanande kunskap, samt skapa förutsättningar för att 
utveckla rådande vetenskapliga och praktiska resonemang angående ämnesområdet 
kritiska aspekter vid utveckling av en god taluppfattning (Allwood & Erikson, 2010). 
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6 Resultatanalys 
Resultatanalysen inleds med en översikt över vad tidigare forskning presenterat i 
förhållande till taluppfattning och taluppdelning. Därefter utförs en samlad kategorisering 
av informationen som framkommit i de granskade vetenskapliga artiklarna och 
publikationerna. Kategoriseringen är baserad på fem aspekter och kommer att integreras 
med variationsteorins delar generalisering, variationsmönster och kritiska aspekter. 
 
6.1 Kategorisering av kritiska aspekter för att utveckla en god 
taluppfattning 
Efter att ha läst en mängd olika vetenskapliga artiklar och publikationer presenterar  
resultatanalysen en kategorisering som är baserad på författarnas uttalanden beträffande 
de fem mest förekommande aspekterna/faktorerna som harmoniserar med utvecklandet 
av en god taluppfattning. De fem kategorierna är: Förståelse för talens olika 
representationer, relationen antal – mängd, begreppsinlärning, muntlig kommunikation 
– elevernas fysiska miljö och individuella erfarenheter, organisation och reflektion över 
utvalt lärandeinnehåll. 
 
6.1.1 Förståelse för talens olika representationer 
En grundläggande faktor är att eleverna har förståelse för att tal kan illustreras på skilda 
sätt. Tal kan uttryckas grafiskt som ett naturligt tal, decimaltal, bråkuttryck, men också 
som uttryck i statistik, på kulturella byggnader, sidor i en bok m.m. Det är viktigt att 
kunna illustrera naturliga tal (heltal) i både dess helhet och samtidigt klara av att 
dekonstruera talet på olika sätt. Exempelvis; på hur många sätt kan talet 8 belysas (Witzel 
mfl., 2012)? Om tals olika representationer kan presenteras i en miljö som är välkänd för 
eleverna blir förutsättningarna ännu bättre för att fler elever ska uppfatta lärandeobjektet, 
det mest centrala i undervisningen på rätt sätt (Witzel mfl., 2012).  Antagandet kan 
relateras till det centrala innehållet i matematik för årskurs 1 – 3: ”Naturliga tal och deras 
egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och 
ordning” (Skolverket, 2016, s. 56).  
 
Förståelse för talens olika representationer kan ses ur olika perspektiv. Ett uttryck är att 
utveckla kunskap om talens egenskaper, karaktär och förhållanden mellan varandra 
(Findell m.fl., 2001). Inom ramen för förståelse för talens olika representationer ryms 
diskussionen om vad som är det centrala i förhållande till lärandeobjektet. För att elever 
ska få kunskap om talens olika representationer är det centrala i lärandeinnehållet att 
diskutera om talens  skilda representationer beroende på sammanhang. Resonemanget 
påvisar vikten av att implementera variationsmönster i undervisningen eftersom elever 
uppfattar samma lärandeinnehåll på skilda sätt. Därefter poängterar variationsteorin att 
det är väsentligt att arbeta med generella/allmängiltiga aspekter för ett specifikt tal (Lo, 
2014). Exempelvis kan pedagogen fråga vad som är huvuddragen för talet tio. En 
generalisering kan utföras som visar att talet tio inte förändras i sin ursprungliga mening, 
men att sammanhanget kan ändras. Exempelvis genom att definiera tio på olika sätt: som 
tio bilar, tio trianglar eller som ett jämnt tal. Eftersom elever tillvaratar kunskap på olika 
sätt är det också viktigt att visa på vad som inte representerar talet tio (Björklund, 2016). 
Efter att talet tio har identifierats och generaliserats till skilda sammanhang är det därför 
betydelsefullt att visa på liknande sammanhang där inte talet tio exemplifieras. Detta för 
att elverna ska få en förståelse om att antal kan variera till sin karaktär. 
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6.1.2 Relationen antal-mängd 
Enligt många av studiens publikationer är det väsentligt att fokusera på lärandeobjektet 
antal kopplat till mängd. Aspekten belyser taluppdelningens betydelse för att elever ska 
kunna förstå resonemanget beträffande antal och mängd.  Generalisering av aspekten i 
undervisningen kan synliggöras genom att gruppera olika antal mängder av skilda 
artefakter, exempelvis djur eller klossar, i förhållande till elevernas antal fingrar (S Witzel 
mfl., 2012). Förmågan att dela upp tal i olika representationer och mängdkonstellationer 
utgör en kritisk aspekt för att utveckla en god taluppfattning och anses vara en 
betydelsefull generell kompetens, oavsett ålder för att förstå matematiska grunder som är 
nödvändigt för att utveckla en god taluppfattning, vilket följande citat befäster; 
”magnitude awarness has been shown to be a predictor, irrespective of ability or age, of 
more general mathematical achievement” (Andrews & Sayers, 2015, s. 260). Termen 
variationsmönster i lärandet deklarerar också vikten av att fokusera på övning av 
taluppdelning och även befästa likhetstecknets betydelse, vilket kan relateras till antal – 
mängdbegreppet (Kullberg, 2017). Kategorin antal – mängd, avspeglar den strukturella 
matematikens betydelse som innebär att elever ska erhålla kompetens och förståelse för 
att kunna beräkna en taloperation på olika sätt (Angliheri, 2006).  
 
6.1.3 Begreppsinlärning 
Begreppsinlärning innefattar en viktig grundprincip vid utvecklingen av en god 
taluppfattning och inkluderar en språklig dimension av matematik, och för att förstå 
innehållet i undervisningen måste eleverna känna till vad begreppen inom ämnesområdet 
statuerar (Witzel mfl., 2012). Resonemanget hänvisar till Fred & Stjernlöf (2014) som 
nämner att begreppsinlärning handlar om att  språkligt förklara och uttrycka enkla 
mönster i talets uppdelningskonstruktion, vilket föranleds som en god introduktion till 
algebra och mer komplexa matematiska uppgifter. Konkret visar analys av resonemanget 
att begreppsinlärning är en kritisk aspekt som kan utgöra en grund för att eleverna ska 
kunna vidareutveckla kunskapen om talens karaktär och taluppdelning, och efterhand 
hantera mer komplexa matematiska taloperationer och sammanhang. Generalisering av 
begreppsinlärning kan innebära att pedagogen först förklarar de begrepp som definierar 
det specifika lärandeobjeket. Exempelvis att först lära ut begreppet addition (inte plus) 
för att sedan visa på att addition kan användas i olika matematiska sammanhang, vid 
addition av två termer, men också vid tre termer osv., eller vid konstaterandet att klassen 
ska delas i två grupper, för att sedan adderas. Det uttrycks också att en god 
begreppsuppfattning underlättar för pedagogen vid tillfällen då skilda räknestrategier ska 
presenteras. Elevens förmåga till att använda skilda och anpassade räknestrategier 
uppmärksammar vilken begreppsuppfattning och förmåga han/hon besitter. En god 
begreppsförmåga kan hjälpa eleven att att anta och förstå effekten av att presentera 
taloperationer med hjälp av relevant utvald matematisk strategi. Konkret innebär det att 
en god begreppsförståelse kan medföra att eleverna utvecklar en förmåga att välja en väl 
anpassad räknestrategi till utvald uppgift (Findell m.fl., 2001).  
 
6.1.4 Muntlig kommunikation – elevernas fysiska miljö och individuella 
erfarenheter 
Det går också att urskilja ytterligare en kategori som poängteras i alla studiens 
publikationer, vilket kan definieras muntlig kommunikation kopplat till elevernas fysiska 
miljö och individuella erfarenheter. Betydelsen av den muntliga kommunikationen 
framställs i alla artiklar, men dock på olika sätt. En artikel framställer vikten av att 
beskriva och analysera tal muntligt (Findell m.fl., 2001). Kommunicera matematik är en 
av ämnets centrala delar och tillges stor betydelse för att eleven ska utveckla en god 
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taluppfattning och uppnå kunskapskraven i ämnet genom hela grundskolan (Skolverket, 
2016).  
 
Det måste erbjudas mångfacetterade tillfällen att beskriva och analysera tal muntligt. 
Muntlig kommunikation om talens karaktär kan befästas genom att tidigt resonera och 
införa diskussionen om geometri och begreppsinlärning, vilket kan underlätta en 
utveckling av en god taluppfattning (Findell m.fl.., 2001). Ytterligare en framställan 
diskuterar muntlig kommunikation i enlighet med vikten av att lyfta fram elevernas egna 
spontana tankar i förhållande till lärandeobjektet, för att synliggöra kritiska aspekter 
(Anghileri, 2006). En tredje artikel diskuterar aspekten muntlig kommunikation som 
nödvändig för att det ska uppstå variationsmönster (Oltenau & Oltenau, 2013). Om 
lärandeobjektet fokuserar på muntlig kommunikation är det väsentligt att pedagogen har 
förmågan att framlyfta de åsikter som eleverna innehar som syftar till att uppfylla eller 
förstärka det utvalda lärandeobjektet i en specifik undervisningssituation (Björklund, 
2016). Resonemanget kan hänvisa till åsikten att variera undervisningen och varje gång 
som ett lärandeinnehåll illustreras i en ny representation framhäva vikten av att anknyta 
till muntlig kommunikation för att uppmärksamma kritiska aspekter.  
 
Kategoriseringen av studiens samtliga artiklar och publikationer uttrycker en generell 
åsikt om betydelsen av att variera undervisningen i förhållande till elevernas fysiska 
klassrumsmiljö och personliga erfarenheter. Dock finns det en tankegång som är viktig 
att beakta och det är att muntlig kommunikation i integration med att variera innehållet 
av lärandeobjektet i sig är en kritisk aspekt. Momentet variation av undervisning och 
muntlig kommunikation kan för vissa elever upplevas som ogreppbart och svårt att förstå. 
Det innebär att faktorerna muntlig kommunikation och variationsmönster kan bli ett 
hinder för att förstå det centrala i lärandeinnehållet (Dreher & Kuntze, 2015). 
Sammanfattningsvis kan följande citat vara tänkvärt att belysa i förhållande till den 
muntliga kommunikationens betydelse för att identifiera relevanta kritiska aspekter i ett 
klassrum: “It is possible for the teacher to create a meaningful interaction among the 
intended, enacted and lived objects of learning, which is to create a successful 
communication in the classroom” (Olteanu & Oltenau, 2013, s. 520). 
 
6.1.5 Organisation och reflektion över utvalt lärandeinnehåll 
Organisation och reflektion över utvalt lärandeinnehåll är en kategori som alla studiens 
artiklar och publikationer behandlar. En del författare diskuterar det explicit i utförliga 
beskrivningar medan andra hanterar frågan som en mer undanskymd och implicit 
företeelse i förhållande till variationsteorin, taluppdelning, god taluppfattning samt 
kritiska aspekter i undervisningen. Alla skrifter uttrycker det som nödvändigt att redan 
vid ett planeringsstadium fundera över organisation av lärandeobjekt och reflektera över 
vilka potentiella, antagna och upplevda kritiska aspekter som framkommer före, under 
och efter ett specifikt lärtillfälle (Oltenau & Oltenau, 2013). Variationsteorins 
implementering syftar till att målmedvetet uppmärksamma och tydliggöra för 
pedagogerna och eleverna det specifika lärandeobjektet. Begreppen generalisering och 
variationsmönster kan klargöra upptäckten av kritiska aspekter och belysas enligt hur 
mottagarna, dvs. eleverna utvecklar sin kunskap (Björklund, 2016). Studiens artiklar 
relaterar till att det är viktigt att pedagogen organiserar och erbjuder meningsfulla 
aktiviteter, som uppvisar ett variationsmönster som relaterar till elevernas fysiska miljö 
och individuella erfarenheter. En annan viktig aspekt är att behålla uppmärksamhet på ett 
specifikt lärandeobjekt under tillräckligt lång tid, främst för att elever ska kunna förstå 
och nyttja kunskaper om generaliseringar av taloperationer (Björklund, 2016). Elever tar 
exempelvis olika lång tid på sig att erhålla nödvändig kunskap angående att talet tio 
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karakteriseras olika i generella sammanhang; exempelvis matematikboken och 
almanackan.  
 
En förutseende pedagog klarar av att uppmuntra och stödja elevers intentioner av att förstå 
lärandeobjektet centrala kärna, samtidigt som han/hon reflekterar över värdet av att ställa 
kritiska aspekter mot varandra (Björklund, 2016). Användningen av variationsteorin som 
strukturellt verktyg kan hjälpa pedagogerna att få eleverna att förstå innehållet och 
hantera lärandeobjektet i skilda sammanhang. “Variation theory supports teachers in 
realising why children perceive phenomena in different ways and also how to make the 
invisible visible […] By bringing the variation theory of learning into the teaching act, 
some aspects are nonetheless considered more critical to discern than others” (Björklund, 
2016, s. 416). 
 
En analys är att nyttan av att kontinuerligt planera, organisera och reflektera över 
potentiella generaliseringar av lärandeobjektet,  på sikt ökar elevernas förutsättningar till 
att erhålla en god matematisk skicklighet. Matematisk skicklighet innebär vetskapen om 
att en grundläggande taluppfattning är betydelsefull för att hantera alltmer komplexa 
taloperationer. Uttrycket relaterar också till att många elever har goda informella 
kunskaper om tal när de börjar grundskolan, dock inte alla. Det är därför betydelsefullt 
att utveckla kunskapen och lärandet om tal till att omfatta fler sammanhang. En ökad 
generaliseringsförmåga medför att eleverna kan översätta informell kunskap angående tal 
till ett formellt matematiskt uttryck. Ett exempel kan vara att eleven relaterar till en 
informell situation i hemmiljön; två kompisar ska dela på tio godisbitar. I skolan kan 
pedagogen stödja eleven till att formellt uttrycka det som två grupper av fem godisbitar i 
varje, eller förklara 5+5 eller 10/2 (Findell m.fl., 2001).  
 
Det är också väsentligt att uttrycka att pedagogens allmänbildning, professionella 
kunskap och reflekterande liksom användandet av variationsmönster spelar in i hur 
kritiska aspekter följs upp i skolverksamheten. Resultatet visar också på att om inte 
mångfaldiga representationer används på rätt sätt och anknyter till elevernas tidigare 
kunskap och individuella erfarenheter, så kan det fördröja lärandet hos den enskilde 
eleven (Dreher & Kuntze, 2015). 
 
Sammanfattningsvis är det önskvärt att illustrera barns lärande och matematiska 
tänkande ur en holistisk synvinkel, och inte som separata delar (Björklund, 2012 & 
Findell m.fl., 2001) Resonemanget kan hänvisa till aktuell läroplans, Lgr 11 
fundamentala delar om att utveckla ett hållbart och livslångt lärande (Skolverket, 2016). 
 
6.2 Sammanfattning resultatanalys 
En grundläggande taluppfattning är betydande för att eleven ska utveckla en förmåga 
och kompetens att kunna hantera alltmer komplexa taloperationer. Resultatanalysen har 
fokuserat på fem kategorier av kritiska aspekter som är viktiga att reflektera över vid 
utveckling av en god taluppfattning.  Förståelse för talens olika representationer, 
relationen antal -  mängd, begreppsinlärning, nuntlig kommunikation – elevernas 
fysiska miljö och individuella erfarenheter samt organisation och reflektion över utvalt 
lärandeinnehåll. Förmågan att dela upp tal i olika representationer och 
mängdkonstellationer anses vara en betydande generell kompetens, oavsett ålder för att 
förstå matematiska grunder och utveckla en grundläggande taluppfattning. 
Begreppsinlärning är en kritisk aspekt som kan hjälpa elever att integrera sin språkliga 
förmåga med deras matematiska förmåga. Det är en avgörande faktor som kan skapa en 
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grundförståelse, och vara ett viktigt verktyg för att eleven ska kunna välja ut den mest 
effektiva räknestrategin för att lösa en specifik uppgift.  
 
Resultatanalysen har också visat att muntlig kommunikation är ett övergripande 
uttryckssätt och medel som kan synliggöra kritiska aspekter vid utveckling av en god 
taluppfattning. Elevernas idéer och tankar beträffande ett specifikt 
lärandeobjekt/lärandeinnehåll medverkar till att kritiska aspekter identifieras och aktivt 
kan användas för att anpassa  och variera undervisningen på ett strukturerat och 
eftertänksamt sätt. Hur variation av ett och samma lektionsinnehåll genomförs kan vara 
avgörande för om eleverna erhåller ökad kunskap inom ett specifikt område eller om det 
i relation till studiens syfte utgör ett hinder för att utveckla en god taluppfattning. Därav 
är det viktigt med organisation och reflektion samt förmågan att välja ut uppgifter som 
är anpassade till elevernas fysiska miljö och erfarenheter under hela 
undervisningsprocessen. Resultatanalysen visar även att en  målorienterad undervisning 
som använder det teoretiska ramverket variationsteorin i praktiken kan skapa 
förutsättningar för att kontinuerligt planera, organisera och reflektera över 
undervisningens alla moment. Det underlättar sannolikt identifiering av kritiska 
aspekter före, under och efter det specifika lärobjektet presenterats. Slutligen är det 
ytterst väsentligt att ställa kritiska aspekter mot varandra för att synliggöra vilka faktorer 
som relaterar till  syftet med det specifikt utvalda lärandeinnehållet. Slutligen kan ett 
reflekterande synsätt på undervisningen enligt reultatanalysen medverka till att eleverna 
erbjuds en holistisk syn och får möjlighet till att kunna utveckla en förståelse för både 
delarna och helheten inom matematikämnet. 
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7 Diskussion 
Diskussionen är uppdelad i en resultatdiskussion och en metoddiskussion samt slutligen 
en avslutande del som behandlar empirisk nytta och fortsatt forskning. 
Resultatdiskussionens struktur är uppdelad med återkoppling till syfte och 
frågeställningar, diskussion av resultatet integrerat till vald teori samt till resultatdelens 
indelning av fem kategorier. Resultatet betonar vikten av att diskutera och ställa kritiska 
aspekter mot varandra, för att skapa en transparens. Metoddiskussionen behandlar val 
av metod och dess fördelar respektive nackdelar eller uttryckt som möjligheter och 
begränsningar. Diskussionen kommer resonera kring de utvalda fem kategorierna som 
redovisas i resultatanalysen och relateras till variationsteorin.  
 
7.1 Resultatdiskussion 
 
7.1.1 Resultat återkopplat till syfte och frågeställningar 
Studiens resultat relaterar till syftet och frågeställningarna som betonar kritiska aspekter 
i förhållande till utveckling av en god taluppfattning. Resultatet påvisar att det finns, 
kritiska aspekter liksom frågeställningarna uttrycker som behandlar vikten av att hantera 
talens skilda karaktärer, och att det är betydelsefullt för eleverna att fokusera på att 
omvandla informell kunskap till formell vetskap om tal. Kunskap om tal som 
individerna har erhållit från hemmet och därefter får möjligheten att  i skolverksamheten 
formellt  formulera genom uppdelningar och konstellationer av taloperationer och 
synliggörandet av skilda problemlösningssätt. Hantera uppdelning av tal i olika 
situationer sammanhänger också med  utvecklingen av taluppfattning och förmågan att 
iaktta hur tal kan representeras i skilda situationer. Forskning har framställt vikten av att 
presentera taloperationer i en välkänd miljö som eleverna kan anknyta till, vilket 
sannolikt medför att fler elever kan uppfatta det mest centrala i det specifika 
lärandeobjektet. Förmågan att kunna dela upp tal i skilda konstellationer har också visat 
vara betydelsefull för att hantera skillnaden mellan antal och mängdbegreppet, vilket 
flera forskare menar är viktigt för att senare kunna klara av vardagliga bestyr som 
matlagning, enklare ekonomisk budget samt en utveckling mot att hantera allt 
komplexare tal inom matematikområdet. Ytterligare en kritisk aspekt är att eleverna får 
möjlighet till att muntligt kommunicera hur olika tal kan delas upp. Muntlig 
kommunikation är en mycket viktig kompetens för att både pedagogen och eleven ska 
få möjlighet att upptäcka missuppfattningar eller berikande resonemang, som kan vara 
till hjälp för andra elever att utveckla kunskap om taluppdelning vid utvecklandet av en 
god taluppfattning. Konkret handlar det om att synliggöra kritiska aspekter och 
identifiera avgörande faktorer i undervisningen för att ge elever förutsättningar för att 
utveckla en god taluppfattning. 
 
7.1.2 Resultat återkopplat till variationsteorin 
Resultatdiskussionen i förhållande till ramverket variationsteorin relaterar till att ge 
pedagogerna förutsättningar för att kunna arbeta med en målorienterad undervisning. 
Generaliseringsbegreppet inom variationsteorin belyser en möjlighet till att skapa en 
underliggande struktur i undervisningen som har syftet  att förtydliga och förbättra 
förståelsen för att eleverna ska tillgodoses relevant kunskap, i denna studie 
exemplifierat av området taluppfattning. Kan pedagogerna systematiskt  använda 
exempel genom att generalisera lärandeobjektet/lärandeinnehållet är det sannolikt  att 
pedagogerna och eleverna  bygger upp och utvecklar en undervisningsstruktur som 
relaterar till begreppet målorienterad undervisning. Målorienterad undervisning är 
intressant att belysa eftersom det öppnar upp möjligheter  till att erhålla en strukturerad 
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och utvecklingsbaserad undervisning som ger upphov till att kunna urskilja kritiska 
aspekter i lärandeinnehållet. Betydelsen av att identifiera och jämföra olika kritiska 
aspekter kan vara ett effektivt sätt att upptäcka vilka avgörande faktorer som är mest 
väsentliga i förhållandet till det specifika lärandeobjektet. En viktig aspekt att beakta för 
att kunna urskilja kritiska aspekter är pedagogernas  förmåga att uppmuntra och stödja 
elevernas tankar och intentioner. Vägledningen innebär att pedagogen kontinuerligt kan 
reflektera över värdet av elevernas uttryck i förhållande till syftet som 
lärandeinnehållet/lärandeobjektet statuerar. 
 
Resonemanget härleds till uppmärksammandet av kritiska aspekter i undervisningen, 
vilka kan nyttjas på olika sätt. En avsikt är att skapa gynsamma förutsättningar för 
pedagogen att planera och optimera det specifika lärandeinnehållet samt underlätta 
genomförandet av kontinuerliga reflektioner och didaktiska överväganden i 
lärprocessen, vilka genererar möjligheter till att få en utvecklande studiemiljö för både 
pedagoger och elever. Sammantaget har en undervisning som kontinuerligt använder ett 
målorienterat verktyg och ramverk såsom variationsteorin en intention att skapa en 
välplanerad undervisning med en tydlig struktur. Arbetsmiljön  utvecklar möjligheter att 
framställas som en dynamisk och kunskapsfokuserad skolverksamhet som tar hänsyn 
till kritiska aspekter och uppmärksammar varje enskild elevs utvecklingspotential. 
 
Användningen av variationsmönster i undervisingen ser flera forskare som nödvändigt 
för att alla elever ska få möjlighet att tillvarata undervisningen på bästa sätt. Däremot är 
min åsikt liksom Findell m.fl. (2001) också uttrycker att om mångfaldiga 
representationer används på fel sätt för att fånga en allmän och specifik förståelse av tal, 
utkristalliseras en fördröjning av lärande. Konkret är det väsentligt att reflektera över 
hur och varför växlingen mellan olika representationer av samma lärandeinnehåll 
genomförs, relaterat till att utveckla matematisk förståelse och kunskap i ett klassrum.  
 
Ytterligare en viktig aspekt när skilda variationer av samma lärandeinnehåll praktiseras 
är att anknyta kunskapen till muntlig kommunikation. Den muntliga kommunikationen 
är i sig själv betydelsefull för att elever ska förstå det matematiska sammanhanget.  
Däremot kan det ibland få en motsatt effekt, eftersom eleverna inte klarar av att skapa 
samband mellan de olika representationerna som illustreras. För att förhindra en icke 
önskvärd effekt kan generaliseringsbegreppet i variationsteorin agera som ett lämpligt 
instrument att använda. För att applicera, tolka och särskilja illustrationer i förhållande 
till skilda matematiska representationer kan det vara till stor hjälp att förklara ett och 
samma begrepp genom att hålla objektet konstant, men ändra situationen som objektet 
uppkommer i. Målet är att generaliseringen av lärandeinnehållet hjälper fler elever till 
att förstå det centrala i lärandeinnehållet och samtidigt få en ökad kunskap om det 
matematiska helhetsresonemanget.  
 
7.1.3 Diskussion av resultatdelens indelning av kategorier 
Studiens resultatdel har indelat kritiska aspekter i fem skilda kategorier  för att utveckla 
en god taluppfattning. De fem kategorierna är: förståelse för talens olika 
representationer, relation antal – mängd, begreppsinlärning, muntlig kommunikation – 
elevernas fysisika miljö och individuella erfarenheter, organisation och reflektion över 
utvalt lärandeinnehåll. Kategorierna kan tolkas var för sig, men behövs framförallt  
analyseras och diskuteras utifrån en helhet. Diskussionen kan härledas till resonemanget 
kring vikten av att se barns lärande och matematiska tänkande ur en holistisk synvinkel 
och inte som separata delar (Björklund, 2012).  
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Matematiskt lärande  i allmänhet och utvecklande av en god taluppfattning kan tolkas 
och diskuteras i förhållande till resultatanalysen utifrån skilda fokus; samhällsnivå, 
organisationsnivå och individnivå. Diskussionen påvisar vikten av att internalisera ett  
metaperspektiv på matematiskt tänkande som bl.a. innebär att elever måste utveckla en 
grundläggande förståelse för talens representationer i olika sammanhang. Har elever en 
grundläggande talförståelse är min förvissning att det blir lättare att utveckla en 
målorienterad undervisning som syftar till att öka elevernas förmåga att använda 
relevanta strategier, vilket sannolikt underlättar en hantering av alltmer komplexa tal.  
 
Taluppdelningens betydelse för att uppmärksamma kategorin antal – mängd behandlar 
ytterst att eleverna ska kunna hantera taloperationer på olika sätt. Ett sätt att arbeta för att 
öka kunskaperna beträffande visualisering angående delning av tal på olika sätt är att 
fokusera på likhetstecknets betydelse. Arbetet med att belysa likhetstecknets betydelse 
har Skolverket i Sverige uppmärksammat. Moduler kopplat till matematiklyftet har 
upprättats om taluppfattning och tals användning, årskurs 1-3, som fokuserar på 
likhetstecknets innebörd. Det är väsentligt att arbeta med likhetstecknets innebörd 
eftersom många inte uppfattar tecknet som en relation mellan två tal, utan i många fall 
används likhetstecknet som en likställan att göra en beräkning på miniräknaren. Andra 
sätt att uppmärksamma taldelningens betydelse är att arbeta med tal som har luckor, 
exempelvis 3 + 5 = ? + 4, eller arbeta med öppna utsagor. Öppna utsagor är tal som från 
början endast består av tomma luckor, och som gör att eleven måste reflektera och tänka 
extra mycket på vilka tal de ska skriva i de tomma luckorna. För att arbeta med öppna 
utsagor krävs det en grundförståelse för talens värde och likhetstecknet. En relevant 
diskussion att framhäva är vikten av att eleverna får möjlighet att uttrycka sig muntligt 
beträffande tankar och ideér på hur skilda taloperationer kan hanteras. Genom att 
synliggöra elevernas tankar är det lättare att uppmärksamma och identifiera vilka kritiska 
aspekter som uppenbaras vid inlärningen.  
 
Kateogorin begreppsinlärning är enligt berörd studie fundamental för att kunna skapa en 
helhetsförståelse över de enklaste matematiska uppgifterna, och är betydelsefull för att 
förstå samband och förhållanden mellan skilda räknesätt (Findell, mfl., 2001). 
Resultatanalysen påvisar att begreppsinlärning utgör en kritisk aspekt som är en 
avgörande faktor för att elever ska vidareutveckla en förståelse av talens karaktär och 
kontinuerligt hantera mer avancerad matematik. Enligt många forskare, vilket också 
inkluderar min individuella erfarenhet av matematikundervisning sammanhänger 
begreppsförmågan i matematik med den språkliga utvecklingen. Kritiska faktorer i 
begreppsinlärningen kan vara  att eleverna har svårt att förstå begreppets betydelse 
muntligt och överföra den i skriftlig formell form. Därför är det väsentligt att 
kommunicera muntligt beträffande  innebörden av matematiska uttryck och begrepp. Om 
eleverna ges möjlighet att lära sig adekvata matematiska begrepp redan från allra första 
början och samtidigt integrera viktiga kunskaper i svenska språket, såsom anpassade 
uppgifter som fokuserar på att välja ut det centrala i en text, är det sannolikt att eleverna 
hanterar uppgifterna på ett bättre sätt. En annan avgörande faktor kan vara om eleven 
innehar ett annat modersmål och det uppstår en form av språklig barriär, som utgör ett 
hinder för att hantera en korrekt lösning på specifika matematiska problemformuleringar. 
Begreppsförvirring kan potentiellt leda till svårigheter att förstå helheten i matematiken 
och kan därför bli en belastning i inlärningsprocessen under lång tid. Jag antar liksom 
många forskare i studien uttryckt att desto tidigare eleven får möjlighet att lära sig 
begrepp tillhörande specifikt ämne, desto enklare kommer det bli att förstå matematiken 
i framtiden. Om skolan lyckas med att synliggöra betydelsen av en god begreppsförmåga 
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utkristalliseras sannolikt goda förutsättningar för varje enskild elev att hantera 
matematikens utmaningar både på kort- och lång sikt.  
 
Konkreta förslag på användbara undervisningsmaterial kan vara att upprätta en 
begreppsbok redan från årskurs 1 och att pedagogen konsekvent och noga  använder det 
rätta ämnesbegreppet vid muntliga instruktioner och genomgångar.  
 
Kategorin muntlig kommmunikation – elevernas fysiska miljö och individuella 
erfarenheter är den faktor som alla forskare i studien poängterar har stor inverkan på 
möjligheten att utveckla en god taluppfatttning. Kommunikation är människans främsta 
medel att göra sig förstådd och utveckla kunskap tillsammans med andra, vilket också ger 
förståelse till varför en av de viktigaste förmågorna i aktuell läroplan, Lgr 11 och 
matematikämnet uttrycks av kommunikation och muntlig framställning (Skolverket, 
2016). Diskussionen beträffande kommunikation i matematik kan integreras med det 
skolpoltiska målet att sammanföra elevernas individuella erfarenheter och skapa tillfällen 
till matematisk utveckling genom att använda verklighetsupplevda situationer som 
exempel i matematikundervisningen. En annan intressant aspekt beträffande muntlig 
kommunikation är att det enligt vissa forskare inte går att uppnå variationsmönster i 
undervisningen om det inte föranleder en muntlig diskussion, om det centrala i den 
specifika lärsituationen. Resonemanget öppnar upp en diskussion angående att muntlig 
kommunikation som ett helhetsbegrepp är en kritisk aspekt, och alla inblandade personer 
måste vara medvetna om att kommunikation tolkas på olika sätt, beroende på elevernas 
erfarenheter. Det blir som en stor låda som samlar in åsikter och tankar kring skilda 
taloperationer för att därefter  omskakas och utmynna i  förhoppningsvis konkreta 
lösningsförslag, vilket i sin allra yttersta form omvandlas till ny kunskap. För vissa elever 
blir den stora lådan ogreppbar, vilket gör att de inblandade pedagogerna måste vara 
observanta på hur den muntliga framställningen integreras med variationer i 
undervisningen. 
 
Kategorin organisation och reflektion över utvalt lärandeinnehåll belyser vikten av att 
synliggöra en diskussion om en målorienterad undervisning. Vikten av att  urskilja 
didaktiska val i förhållande till identifikation av kritiska aspekter i undervisningens 
planerande, genomförande och efterföljande reflektioner och diskussioner.  
 
Ett strukturellt tänkande som kan integreras med begreppen organisation och reflektion 
kan innebära enligt figur 1 (Oltenau & Oltenau, 2013) att försöka identifiera potentiella, 
antagna och upplevda kritiska aspekter. Ett strukturellt tänkande är ett viktigt inslag i 
skolverksamheten för att förbättra både kortsiktigt och långsiktigt arbete vid utveckling 
av elevernas taluppfattning. De kortsiktiga effekterna kan vara att eleverna erhåller ett 
ökat individuellt engagemang för att lära sig relevant lärandeinnehåll. Ett personligt 
engagemang kan relateras till diskussionen i aktuell läroplan, Lgr 11 att eleverna själva 
får möjlighet att reflektera över vad de behöver öva på och varför. Ett personligt 
engagemang påverkar sannolikt  det långsiktiga målet att höja motivationen och intresset 
för matematiken i sin helhet. 
 
7.2 Metoddiskussion 
Valet att genomföra en systematisk litteraturstudie beträffande kritiska aspekter vid 
utveckling av en god taluppfattning grundas i intresset kring att elever uppfattar samma 
lärandeinnehåll på olika sätt, men också kring tanken att en god taluppfattning är 
grundläggande för att förstå talens skilda representationer oberoende kontext. En stor 
anledning är att en god generell taluppfattning underlättar och skapar en 
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helhetsförståelse inom många områden, såväl inom skolan som vardagslivet och den 
enskilda individens framtida yrkesliv.  
 
Sammantaget kan en mindre kartläggning av forskares aktuella tankar och åsikter kring 
kritiska aspekter och utveckling av en god taluppfattning skapa förutsättningar för att 
implementera ett målorienterat verktyg. Ett målorienterat ramverk, exempelvis 
variationsteorin underlättar förståelse, skapar bättre ingångar till att vägleda elever på ett 
relevant sätt samt har potential att leda till en positiv verksamhetsutveckling på 
skolorna. Metoden möjliggör också en uppstart och genomförande av en intervention 
angående teoretiska kunskaper om taluppfattning, som kan omvandlas till praktisk nytta 
både för elever och pedagoger i skolverksamheten. Det är viktigt att poängtera att det är 
ett arbete som initialt kan ta tid och kräver ansträngningar av både den enskilda skolan, 
berörda pedagoger och elever.  
 
Metoden hänvisar till att kritiskt granska och värdera, kvalitetsbedöma och göra urval 
av vilken litteratur som ska ingå i den specifika studien. Studien har dock sina svagheter 
eftersom det är ett subjektivt urval och insamlande av vetenskapliga artiklar som utförts. 
Det finns också en risk att min egen förförståelse påverkat urvalet av artiklar samt att 
väsentliga artiklar förbisetts eller inte uppmärksammats på grund av andra faktorer, 
exempelvis specifikt dagsfokus. Dock är inte studiens mening att täcka alla 
infallsvinklar beträffande syftet att utveckla en god taluppfattning. Förhoppning finns 
om att innehållet ska vara en intresseväckare för att arbeta målorienterat och identifiera 
kritiska aspekter i hela undervisningsprocessen. Jag är också medveten om att studiens 
val av teoriramverk medför att begreppen taluppfattning och kritiska aspekter uppfattas 
på ett specifikt sätt. Genom att välja en annan teori, exempelvis sociokuluturell teori 
skulle sannolikt ett annat perspektiv angående kritiska aspekter och taluppfattning 
uppdagas.  
 
Resultatdelen har indelats i fem  utvalda kategorier. Kategorierna är baserade på de mest 
förekommande åsikterna i de utvalda vetenskapliga publikationerna och har för avsikt 
att avspegla en övergripande syn, beträffande vilka kritiska aspekter som är väsentliga 
vid utveckling av en god taluppfattning. Ett medvetet manuellt och strukturellt urval  av 
litteratur medverkar till att uppfylla och befästa studiens  validitet och reliabilitet.  Hade 
det varit en annan författare till studien hade innehållet förmodligen strukturerats på ett 
annat sätt, exempelvis val av ingång och tolkning av syfte och frågeställningar. 
Kategorierna hade sannolikt benämnts annorlunda, vilket påverkat både resultat- och 
disskussionsdelen. Sammantaget är intentionen att läsaren ska uppleva en intern 
koherens som utspelar en god struktur och röd tråd mellan alla studiens skilda delar och 
skapar en helhetsförståelse beträffande aktuellt forskningsområde.  
 
7.3 Empirisk nytta och fortsatt forskning 
Diskussionen har intentionen och viljan att påvisa betydelsen beträffande reflektion över 
undervisningsinnehållets kritiska aspekter, och arbeta för implementering av ett 
strukturellt användande av variationsmönster i den dagliga klassrumsundervisningen. 
Sammantaget implementera verktyg som underlättar ett målorienterat arbetssätt som tar 
hänsyn till kritiska aspekter i den operativa undervisningen för att utveckla en god 
talupfattning. 
 
Min övertygelse är att grundskolan har en viktig uppgift att fylla angående elevers 
matematiska förståelse. Jag hoppas att innehållet i berörd systematisk litteraturstudie 
påpekar vikten av att påbörja eller fortsätta ett målinriktat arbete mot att uppmärksamma 
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vikten av taluppdelning vid utveckling av en god taluppfattning. En målsättning är att 
identifieringen av kritiska aspekter i matematikundervisningen kan frambringa en inre 
drivkraft och vilja hos enskilda elever samt utveckla en kompetens att hantera allt 
komplexare tal inom matematikområdet. Jag hoppas också att uppmärksammandet av 
kritiska aspekter i undervisningen kan utgöra en del i utvecklingen mot ett ökat generellt 
matematikintresse. 
 
Efterföljande tankar och åsikter beträffande fortsatt uppmärksammande av kritiska 
aspekter kan vara att synliggöra hur de kan implementeras och användas i skolan och 
den enskilda undervisningens verksamhetsutveckling? Hur kan ett sådant instrument 
och resurs arrangeras? Det finns en mängd positiva insatser som kan göras. Ett exempel 
kan vara att bilda fokusgrupper på skolan som diskuterar, fokuserar och analyserar en 
kritisk aspekt åt gången i bestämda gruppkonstellationer. Fokusgrupper är ett instrument 
som samlar en mindre grupp av människor som gemensamt fokuserar på en aspekt, som 
de utvecklar tillsammans (Denscombe, 2009). 
 
Fortsatt forskning och framtida studier beträffande kritiska aspekter vid utveckling av 
en god taluppfattning hade kunnat vara att genomföra en empirisk studie och 
intervention. Studien syftar till att skapa en utveckling av ett målorienterat arbete för att 
upptäcka kritiska aspekter inom ämnesområdet taluppfattning.  En del i studien skulle 
kunna vara att bilda fokusgrupper på en eller flera skolor som har målet att arbeta med 
en utvald kritisk aspekt. Studien har då avsikt att arbeta både kort- och långsiktigt, och 
har förutsättningar att implementera och säkerställa en kunskapsfokuserad skola som 
arbetar aktivt för att utveckla en grundläggande taluppfattning. Ett arbete som syftar till 
att alla elever ska få nödvändiga verktyg för att förstå och utveckla en kompetens som 
på sikt kan omvandlas till livskunskap, som också nämns som ett övergripande mål i 
aktuell läroplan, Lgr 11 (Skolverket, 2016). Ett lyckat arbete kan då utgöra en viktig del 
i att identifiera kritiska aspekter och göra skolan tillgängling för alla elever. 
Sammanfattningsvis skapas förutsättningar för att en kontinuerlig positiv 
verksamhetsutveckling internaliseras på skilda nivåer; samhäll- organisation –  och  
individnivå.  
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8 Sammanfattning 
Syftet är att genom en systematisk litteraturstudie i huvudsak relaterad till årskurs 1–3 
identifiera kritiska aspekter relaterat till utveckling av en god taluppfattning.  
Frågeställningar som besvaras är: Vilken relation/betydelse finns mellan taluppdelning 
och utvecklandet av en god taluppfattning? Vilka kritiska aspekter synliggörs inom 
området taluppdelning? 
 
Studiens teoretiska ramverk variationsteorin lyfter fram vikten av att beskriva och arbeta 
med kritiska aspekter. Kritiska aspekter synliggör avgörande händelser i lärprocessen 
som synliggör elevers olika sätt att uppfatta identiskt lektionsinnehåll. Konkret är det 
väsentligt att ställa kritiska aspekter mot varandra för att skapa ett intimt förhållande 
mellan vilka situationer som bidrar till ett ökat lärande och vilket lärandeinnehåll som 
inte genererar möjligheter till att tillvarata kunskap på ett relevant sätt. 
 
Resultatanalysen inleder med en översikt beträffande vad tidigare forskning och 
vetenskapliga artiklar presenterat i förhållande till taluppfattning och taluppdelning. 
Därefter utförs en kategorisering av de mest förekommande kritiska aspekterna i 
förhållande till utvalda vetenskapliga artiklar och publikationer. Kategoriseringen är 
baserad på fem aspekter för att synliggöra kritiska aspekter i förhållande till en god 
taluppfattning: förståelse för talens olika representationer, relationen antal – mängd, 
begreppsinlärning, kommunikation – elevernas fysiska miljö och individuella 
erfarenheter, organisation och reflektion över utvalt lärandeinnehåll. 
 
Kunskap om talens olika karaktär och representationer samt förmågan att dela upp tal på 
olika sätt anses vara en kritisk aspekt och en väsentlig generell kunskap oberoende ålder 
för att utveckla en grundläggande taluppfatttning . Begreppsinlärning; att använda 
adekvata matematiska begrepp är  ytterligare en kritisk aspekt som kan hjälpa elever att 
integrera sin språkliga förmåga med deras matematiska förmåga. Begreppsinlärning  är 
en avgörande faktor för att elever ska vidareutveckla en förståelse av talens karaktär, 
använda effektiva räknestrategier och kontinuerligt hantera mer avancerad matematik. 
 
Ytterligare en kritisk aspekt är hanterandet av muntlig kommunikation. Studien visar att 
elevernas muntliga tankar kan uppmärksamma och identifiera vilka kritiska aspekter som 
uppenbaras vid inlärningen. Den muntliga kommunikationen är i sig själv betydelsefull 
för att många elever ska förstå det matematiska sammanhanget.  Däremot kan det ibland 
få en motsatt effekt eftersom eleverna inte klarar av att skapa samband mellan de olika 
representationerna som illustreras. Resonemanget visar att det är viktigt att ställa kritiska 
aspekter mot varandra för att urskilja vilka aspekter som är väsentliga i det specifika 
lektionssammanhanget. 
 
För att alla elever ska få möjlighet att förstå samma lärandeinnehållet är det viktigt att 
variera undervisningen. Det är dock ytterst väsentligt att reflektera över hur och varför 
växlingen mellan olika representationer av samma lärandeinnehåll genomförs, för att 
eleverna ska kunna förstå meningen med skilda illustrationer och motverka att olika 
förklaringar av samma sak upplevs som ett hinder i inlärningen. 
 
Det teoretiska ramverket variationsteorin kan därför vara ett hjälpmedel att designa en 
strukturerad och målorienterad undervisning, för att urskilja medvetna didaktiska val i 
förhållande till identifikation av kritiska aspekter i undervisningens planerande, 
genomförande och efterföljande reflektioner och diskussioner. 
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En målsättning är att identifieringen av kritiska aspekter i matematikundervisningen 
frambringar en inre drivkraft och vilja hos enskilda elever samt utvecklar en god 
taluppfattning som ger kompetens att hantera allt komplexare tal inom 
matematikområdet. Slutligen hoppas jag att uppmärksammandet av kritiska aspekter i 
undervisningen integrerat med en utveckling av en god taluppfattning kan utgöra en del 
av framstegen mot ett ökat generellt matematikintresse. Parallellt existerar också 
förhoppningar om att kritiska aspekter på sikt blir en betydelsefull komponent i 
skolornas kontinuerliga verksamhetsutveckling. 
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