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Resa i ett lärandelandskap
Hur vi talar om lärande kan få stor betydelse för vilken sorts lärandesituationer 
som erbjuds i skolan. I den här artikeln beskriver författarna hur lärandet kan te 
sig när det beskrivs som en resa i ett lärandelandskap. 

”Visst finns det mål och mening med vår färd, 
–    men det är vägen som är mödan värd.”

Karin Boye

Lärande är inte alltid lätt att beskriva eftersom det är ett ord för något 
som sker inom oss. Det flesta utbildningsforskare beskriver lärande som 
någon form av förändring, men den förändring vi kan iaktta är egentli-

gen bara de synliga effekterna av lärande. Vi har lärt oss något när vi kan tala 
om eller utföra något på ett nytt eller annorlunda sätt. Eftersom själva lärandet 
inte syns och kan iakttas är det ett abstrakt begrepp. Möjligen kan ingående 
studier av hjärnan så småningom avslöja vad som sker i hjärnan rent fysiskt 
under en lärprocess, men dels ligger det i framtiden, dels kommer en förklaring 
kring vilka kemiska eller elektriska reaktioner som äger rum ändå inte ge oss 
ett begripligt svar på frågan vad lärande egentligen är. För att beskriva och defi-
niera lärande använder vi därför ord som ursprungligen beskriver något annat. 
Vi beskriver till exempel lärande i termer av andra processer såsom resande, 
stridande, köpslående och byggande. Styrkan i en liknelse, eller metafor, ligger 
i att den bär med sig betydelser från en kontext till en annan. Anna Sfard, en 
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mycket tongivande forskare inom matematikdidaktik, har sagt att en metafor 
är ett tveeggat svärd eftersom det visserligen belyser något vi vill beskriva, men 
samtidigt för med sig en massa associationer som vi inte vill ha. Här är uttrycket 
”ett tveeggat svärd” en metafor som ska få oss att tänka på ett snitt som vis-
serligen skär skarpt där det ska, men som också skär igenom sådant som inte 
ska skäras eftersom svärdet har en vass egg på båda sidor. Problemet med den 
metaforen är att svärdet också för med sig tankar om oenighet, strid, kamp och 
dödande. Alla metaforer, menar Sfard, är belastade med vilseledande associa-
tioner samtidigt som de kan hjälpa oss att förstå det vi pratar om. I den här 
artikeln ska vi titta lite närmare på en metafor för matematiklärande som ofta 
används, nämligen att lärande kan betraktas som en resa. 

Den raka vägen där resans slut är lärandets mål
Under lång tid har matematik betraktats som ett ämne där lärandet är som 
en resa på en utstakad väg, där specifika förkunskaper är nödvändiga för att 
kunna ta till sig mer avancerade kunskaper. Vägen ansågs vara densamma för 
alla, där varje individ behöver färdas i samma fotspår som matematiker gjorde 
under matematikens historiska utveckling. En sådan bild av matematiken kan 
beskrivas som en linjär resa på en rak väg. Metaforen hjälper oss att se den 
logiska uppbyggnaden av matematiken och den underlättar lärarens plane-
ring av progression. Det ovälkomna bagaget i den här metaforen är att om 
vägen är rak och tydligt utstakad finns det inte någon handlingsplan för elever 
som avviker från vägen, som går åt ett annat håll, stannar kvar på en viss plats 
eller har svårt att ta sig förbi de hinder som kan dyka upp. Lärare hamnar i en 
situation där vissa elever lotsas förbi svårigheter, skyndas på och kanske till 
och med bärs en bit för att hinna ikapp de andra, medan andra elever som 
vill upptäcka nya vägar hela tiden får kallas tillbaka till den utstakade vägen. 
Istället för att lära eleverna att hitta vägen själva blir lärarens mål i första hand 
att föra alla elever till vägens slut. Låt oss titta på ett exempel kopplat till sub-
traktion. Betrakta följande fyra subtraktioner:

 I. 37 – 15

 II. 35 – 17

 III. 400 – 399

 IV. 0,4 – 0,23

Under 70- och 80-talet ägnade sig matematikdidaktiker åt att analysera och 
rangordna uppgifters svårighetsgrad utifrån strukturen på det matematiska 
innehållet. Ett exempel på sådan forskning var det så kallade PUMP-projektet 
i Sverige som sorterade subtraktioner i svårighetsmatriser. Subtraktion (I) är 
enligt en sådan analys enklast eftersom det går att subtrahera ental och tiotal 
var för sig utan tiotalsövergång. Subtraktion (II) anses vara svårare eftersom den 
kräver en växling mellan tiotal och ental. Subtraktion (III) är ännu svårare efter-
som växlingen där måste ske i flera led och subtraktion (IV) är svårast efter-
som den hanterar decimaltal och kräver växling av tiondelar till hundradelar. 
Lärandebanan som beskrivs utgår helt från subtraktionsalgoritmen, som också 
är lärandemålet. På denna väg är det inte någon idé att en elev får möta uppgifter 
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på en högre nivå innan de tidigare nivåerna behärskas. Att en elev löser upp-
giften med huvudräkning anses som en avvikelse från den utstakade vägen. 
Lärandet beskrivs i termer av vilka deletapper eleven passerat och elevens kun-
skap bedöms utifrån den svåraste uppgiften eleven klarar av att lösa.

Resa när det är vägen som är mödan värd
Som ett alternativ till den raka vägen kan vi istället välja att betrakta lärandet 
som en resa genom ett lärandelandskap, en resa som kan ta olika vägar, där rese-
nären kan dröja sig kvar olika länge på olika platser och där målet inte är att 
komma fram till en förutbestämd plats, utan att lära känna landskapet, lära sig 
hitta i det och kunna röra sig fritt från en plats till en annan. Med landskaps-
metaforen skulle subtraktion kunna utgöra ett eget lärandelandskap, där svå-
righeten på uppgiften är relaterad till om eleven varit där förut och kan hitta 
dit igen. Med ett sådant synsätt kan subtraktion som skillnad vara en plats i 
landskapet. En elev som känner sig trygg där kan enkelt lösa subtraktion (III) 
genom att se att skillnaden mellan 400 och 399 är 1, och inga växlingar behö-
ver göras. En annan plats i landskapet kan vara tallinjen, med vars hjälp sub-
traktion (I) och (II) blir likvärdiga om de till exempel löses genom uppräkning 
från subtrahenden till minuenden: 37 – 15 kan till exempel beräknas genom att 
från 15 hoppa 10 till 25, sedan 10 till 35, sedan 2 till 37, totalt 22; medan 35 – 17 
beräknas genom att från 17 hoppa 10 till 27, sedan 10 till 37, sedan 2 tillbaka till 
35, totalt 18. Subtraktion (IV) är inte så svår om eleven kan se att det är förstå-
else av bråk som är rätta platsen att vara på i landskapet. Där kan subtraktio-
nen 0,4 – 0,23 lösas genom omskrivning till 4 tiondelar, som är detsamma som 
40 hundradelar, minus 23 hundradelar, 40 – 23 = 17. 

Exemplet är inte menat som ett sätt att avfärda subtraktionsalgoritmen 
som också är ett viktigt landmärke i subtraktionslandskapet. Men den är bara 
en plats bland många, inte hela målsättningen med subtraktionsundervis-
ningen. Variationen kan vara stor i vilken ordning elever kommer till olika 
platser i landskapet och hur ofta de behöver besöka dem för att lära sig hitta 
i landskapet. 

Resa till nya platser
För att förstå metaforen resa i ett lärandelandskap vill 
vi beskriva hur det är att resa i ett landskap som är 
nytt och obekant. Det är upplevelser i ett sådant land-
skap som ligger bakom metaforen. 

När jag kommer till en ny plats och ska lära känna 
den, då börjar jag utforska vägarna omkring. Jag hit-
tar en stig att ge mig in på. Första gången jag går där, 
när allt är okänt, då känns vägen lång. Varje krök ger 
nya intryck och nya landmärken att lägga på minnet. 
Kanske räcker det att gå en liten bit, och sedan vända 
om igen. Nästa gång jag går där känner jag igen mig 
lite grand och landmärkena blir sakta till välkända 
rastplatser, avtagsvägar och utsiktspunkter. Jag lär 
mig vart jag ska gå för att bada, var jag kan plocka blå-
bär och var den bästa utsikten finns. Kanske trampar 
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jag upp två olika stigar som leder till olika landmärken. Så en dag när jag kom-
mer upp på en ny kulle ser jag plötsligt min första stig, och upptäcker att det 
finns en genväg som förbinder de två stigarna. Gamla kända landmärken kopp-
las ihop på nya sätt. I takt med att jag rör mig framåt i landskapet förändras det. 
Ett landmärke ser inte likadant ut från alla håll. Jag kan komma fram till en sjö 
jag inte känner igen, och först när jag lämnar den bakom mig och tittar tillbaka 
över axeln inser jag att det var samma sjö som jag sett förut, när jag kommit från 
ett annat håll. Allteftersom jag lär känna terrängen omkring där jag bor blir 
mina utflykter längre. När jag närmar mig något som ligger vid horisonten flyt-
tar sig den sig sakta längre bort, och nya landmärken dyker upp. Jag får rita om 
min karta, jag upptäcker nya platser att resa till.

Tänk om eleven kan få uppleva resandet i ett lärandelandskap på detta sätt! 
Då kan de upptäcka saker var de än befinner sig och oavsett om de varit där 
förut. Ibland kan förkunskaper underlätta. Vissa stigar är mer lättrampade än 
andra. Men det betyder inte att det inte går att ta sig fram till samma punkt på 
andra stigar eller till och med finna en egen väg i stiglös terräng. Ibland kan en 
elev hitta en genväg, eller upptäcka likheter mellan olika landmärken trots att 
de förefaller ligga långt ifrån varandra. 

En sådan metafor ger en annan riktning på undervisningen än tanken på 
en smidig resa längs en utstakad väg. Lärarens uppgift blir att hålla koll på var 
i landskapet eleverna befinner sig. Läraren behöver själv ha kartan klar för sig, 
för att kunna hjälpa eleven att lägga märke till landmärken och för att visa varje 
elev vilka vägar som finns kvar för var och en att utforska. En viktig kunskap 
hos läraren blir därmed att göra klart för sig själv hur lärandelandskapet ser 
ut som eleverna ska utforska. Vi avslutar artikeln med att göra ett försök att 
beskriva den grundläggande taluppfattningens lärandelandskap och horisont. 



19NÄMNAREN NR 3 • 2019

Taluppfattningens landskap och horisont
Taluppfattningens landskap är mycket omfattande. Vid horisonten finns tal-
uppfattning, men på väg dit dyker nya landmärken upp hela tiden. Att urskilja 
antal, subitizing, ett-till-ett-korrespondens, kardinalitet, hierarkisk inklude-
ring och del-helhetsrelationer är viktiga landmärken i den tidiga taluppfatt-
ningens lärandelandskap. 

Redan tidigt uppfattar spädbarn antal. De kan uppfatta skillnad mellan en 
mängd med tre objekt och fyra objekt. Att man kan uppfatta små mängder 
utan att behöva räkna kallas subitizing. När barn spelar ett tärningsspel ser de 
oftast antalet prickar på tärningen och uppfattar antal utan att behöva räkna 
prickarna. Att spela spel är både roligt och lärorikt dessutom utgör olika spel, 
t ex brädspel och tärningsspel, rika kontexter för matematiklärandet. Genom 
tärningsspel kan barn utforska vissa stigar i landskapet. 

På väg mot horisonten möter man många olika begrepp och strategier. Ett-
till-ett-korrespondens kan barn i förskolan öva på när pedagogen ger en äppel-
klyfta till varje barn. Fruktstund i förskolan innehåller mycket matematik, från 
att dela en frukt i olika bråkdelar till att räkna delarna. Barn i förskolan kan 
även öva ett-till-ett-korrespondens under andra dagliga aktiviteter. De kan 
t ex hjälpa till med dukning och lägga ett glas vid varje tallrik. Barn kan para 
ihop en sak med en annan och genom frågor om lika och olika antal kan lära-
ren vara med barnen i upptäckande av ett-till-ett-korrespondensen. Språket 
är viktigt för att barn ska förstå innebörden av begrepp. Begrepp som fler, färre 
och lika många kan konkretiseras enkelt med centimomaterial eller multilink. 

Barn räknar ofta olika saker och när de förstår att resultatet av uppräkningen 
talar om hur många saker det är har de förstått kardinalitet. Hierarkisk 
inkludering innebär att ett större tal innehåller alla föregående tal. Mängden 
fyra innehåller även mängden tre, mängden två och mängden ett. Dessa 
centrala idéer är som stigar i lärandelandskapet att utforska och vandra på. 

När en grundläggande taluppfattning för heltal är på plats och barnen 
springer fritt och tryggt på de närmaste stigarna är det dags att ta dem lite 
längre bort. Vid ett krön kommer de fram till en ny horisont, där aritmetikens 
lärandelandskap breder ut sig. Vägarna dit leder in på del-helhetsrelationer 
och strategier som kompensation, skutträkning och utnyttjande av femstruk-
turen. Att förstå att talet 10 kan delas upp på olika sätt är en del av det centrala 
innehållet i taluppfattning. I skolan pratar eleverna om tiokamrater, tvillingar, 
dubbelt, hälften mm. Platsvärde i positionssystemet och skillnaden mellan 
tal och siffra är en annan stig att ge sig in på. Detta är saker som elever möter 
på väg mot horisonten. Ett sätt att öva på talraden är att räkna barn i en sam-
ling både fram- och baklänges. Samtidigt övar man taluppfattning och börjar 
utforska den stig som leder från talraden till tallinjen. För att kunna placera tal 
på tallinjen måste man veta vilket tal som kommer före ett tal och vilket tal 
som kommer efter. När barn räknar baklänges lägger de grunden för subtrak-
tion. Tidigare i texten nämndes uppgiften 400 – 399, vilket är en lätt uppgift 
för en elev med god taluppfattning och där eleven är van vid att se subtraktion 
som skillnad. 

Nyligen besökte vi en förskola och fick se hur 1–2-åringar arbetade med 
matematik under en fruktstund och sagoläsning. Dessa barn hade börjat sin 
resa i taluppfattningens landskap och förskolläraren vävde in matematik i 
aktiviteterna. För att kunna synliggöra matematiken behöver en lärare vara 
medveten  om betydelsen av grundläggande taluppfattning. Barn i förskolan 
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och elever i skolan behöver utmaningar och de måste ges möjlighet att upptäcka 
matematik och utforska taluppfattningens olika landmärken som utgörs av vik-
tiga, centrala idéer, strategier och modeller. Problemlösningsuppgifter blir lätt-
are när barn har en god taluppfattning och kan laborera med talen. Ett exempel 
på taluppfattning eller närmare sagt brist på taluppfattning är när ett barn tror 
att åtta enkronor är mer värt än ett tiokronorsmynt. Att förstå antal, storlek och 
mängd kan vara svårt. De som aldrig får utforska de matematiska lärandeland-
skapen och de små stigarna kan fastna i ett sätt att räkna och ha svårt att upp-
täcka och förstå nya möjligheter. Att våga lämna den bekanta vägen och ge sig ut 
på outforskade stigar öppnar många nya möjligheter både för lärare och elever! 

Rätt vad det är kommer de runt en krök och ser en ny dal breda ut sig, ett 
ställe där tal är oändligt stora, eller kanske pyttesmå. Ett landskap fullt av bråk-
tal, decimaltal och negativa tal. Då utvidgas taluppfattningens lärandelandskap  
och horisonten flyttas längre bort. Nya vyer breder ut sig. 
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