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Sammanfattning 
Matematik beskrivs som ett viktigt ämne och matematiska kunskaper är viktiga inte minst i 

vardagslivet. Redan vid tidig ålder är det viktigt att barn stimuleras och utvecklar 

grundläggande kunskaper och flera forskare påtalar vikten av att barn utvecklar en god 

taluppfattning då den utgör grunden för fortsatt lärande och utveckling i matematik. 

Skolverket (2015) har tagit fram ett bedömningsmaterial i taluppfattning för år 1-3 för att ge 

lärare möjligheter att kartlägga elevers kunskaper och anpassa sin undervisning för att eleven 

ska nå kunskapskraven i år 3. Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur de moment 

som eleven visar svårigheter i utifrån Skolverkets (2015) bedömningsmaterial i taluppfattning 

i år 1-3 uppmärksammas av lärarna under matematiklektionerna och på vilket sätt lärarna 

uppmärksammar det. Mina frågeställningar är följande: 

• Vilken matematik har eleverna svårt med? 

• Vilka metoder använder lärarna för att stötta eleverna? 

Studien består av två delar, ett matematiktest för år 1-3 (Skolverkets bedömningsstöd, 2015) 

och en observationsstudie. Resultaten från studien visar att eleverna hade svårigheter med de 

uppgifter som berörde uppdelning av tal, begrepp fler/färre, talraden, tallinjen och 

problemlösning.  Observationerna visade att metoderna lärarna använder sig utav, som jag i 

resultatdelen benämnde med lagledaren och tränaren, till viss del stöttar de svårigheter som 

eleverna visade på testet.  

 

 

 

Nyckelord: taluppfattning, matematiksvårigheter, undervisningsmetoder, tidiga skolår



  

 

 

 

Innehållsförteckning 
 

 

Inledning .................................................................................................................................................. 1 

Syfte och frågeställningar .................................................................................................................... 4 

Litteraturgenomgång............................................................................................................................... 5 

Skolmatematik ..................................................................................................................................... 5 

Metoder i undervisning ................................................................................................................... 7 

Lärande i matematik.......................................................................................................................... 10 

Antalsuppfattning .......................................................................................................................... 10 

Taluppfattning ............................................................................................................................... 11 

Sammanfattning ................................................................................................................................ 13 

Metod .................................................................................................................................................... 15 

Matematiska test .............................................................................................................................. 15 

Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning .............................................................................. 15 

Urval .............................................................................................................................................. 17 

Genomförande av test................................................................................................................... 17 

Analys ............................................................................................................................................ 19 

Observationsstudie............................................................................................................................ 19 

Urval .............................................................................................................................................. 19 

Observation ................................................................................................................................... 19 

Analys ............................................................................................................................................ 20 

Etiska överväganden ......................................................................................................................... 20 

Resultat .................................................................................................................................................. 21 

Kunskaper i matematik ...................................................................................................................... 21 

Skola 1 ........................................................................................................................................... 21 

Skola 2 ........................................................................................................................................... 23 

Skola 3 ........................................................................................................................................... 25 

Sammanfattning ............................................................................................................................ 27 

Undervisningsmetoder i klassrummet .............................................................................................. 28 

Skola 1 ........................................................................................................................................... 30 

Skola 2 ........................................................................................................................................... 31 

Skola 3 ........................................................................................................................................... 33 



  

 

 

 

Elevers kunnande och undervisningsmetoder .................................................................................. 34 

Diskussion .............................................................................................................................................. 36 

Metoddiskussion ............................................................................................................................... 36 

Resultatdiskussion ............................................................................................................................. 37 

Vilken matematik har eleverna svårt med? .................................................................................. 37 

Vilka metoder använder lärarna för att stötta eleverna? ............................................................. 38 

Avslutande diskussion ....................................................................................................................... 39 

Förslag på vidare forskning ........................................................................................................... 41 

Referenslista .......................................................................................................................................... 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

1 

 

Inledning 
Att trygga framtidsutsikterna för våra elever så att de kan få ett arbete och klara sig i livet är 

viktiga uppdrag vi lärare har. I ämnet matematik är den allra första matematikinlärningen 

oerhört viktig, barn som är efter i sin matematikinlärning redan vid skolstart har svårt att 

komma ikapp under hela sin skolgång (Geary, 2013). Grundförutsättningen för 

matematikinlärning bygger på att eleverna utvecklar en god taluppfattning vilket innebär att 

barn behärskar talen och dess egenskaper med ett sådant flyt att barnen inte behöver reflektera 

över vad de gör (Löwing, 2008). Hudson och Miller (2006) benämner detta som deklarativ 

kunskap och argumenterar för att deklarativ kunskap kan uppnås först när den begreppsliga 

förmågan förenats med metod- och beräkningsförmåga. Vidare beskriver de att elever som har 

deklarativa kunskaper utvecklar en självkänsla i ämnet och är mer benägna att använda sina 

kunskaper också utanför skolan. Övning av deklarativ kunskap kräver stor 

uppfinningsrikedom hos läraren att kunna variera sin undervisning så att eleverna inte tappar 

motivation. Forskning visar också att de (informella) kunskaperna i matematik som barn har 

med sig vid skolstart påverkas av yttre villkor så som exempelvis uppväxtvillkor och 

socioekonomisk tillhörighet (Jordan, Kaplan, Ramineni & Locuniak, 2009). Barn från 

låginkomstfamiljer visar sämre kunskaper i grundläggande taluppfattning (Jordan m.fl., 

2009). 

I den verksamhet jag arbetar kan jag se att läroboken ligger till grund för en stor del av 

matematikundervisningen. Efter ett antal veckor ska eleverna vara klar med kapitlet för att 

kunna påbörja nästa. För lågpresterande barn som inte lyckats med att befästa begreppen och 

procedurerna blir det inte enklare för när nya begrepp förklaras vilket gör att de tappar 

intresset och orken (Boaler, 2011). Barnen behöver, menar Boaler (2011), arbeta med 

matematiken på ett mer flexibelt sätt kring siffror och tal och föra resonemang kring 

matematiska begrepp för att befästa kunskaperna.  Matematik är som att spela piano, du kan 

inte lära dig ett svårare stycke om du inte lärt dig grunderna från föregående stycke. Visst kan 

man ta sig igenom det nya stycket men det tar lång tid och kräver stor ansträngning, 

koncentration och stort tålamod och många skulle ge upp på vägen. Några behöver träna 

stycket ett fåtal gånger medan andra måste träna många gånger.  

Bedömning i matematik kan göras med hjälp av diagnoser och tester. På min arbetsplats är det 

framförallt två material som används till bedömning av elevers taluppfattning.  Det är 
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Skolverkets (2013) diagnosmaterial Diamant, samt McIntosh (2008) Förstå och använda tal 

som båda används för att ge stöd för vidare planering av elevens lärande.  

Under 2015 presenterade Skolverket nytt bedömningsstöd i taluppfattning för år 1-3 som är 

tänkt att ge lärarna möjlighet att tidigt kunna kartlägga, bedöma och stötta elevers 

kunskapsutveckling i matematik med fokus på taluppfattning. 

 

I de övergripande målen i Läroplanen för grundskolan, Lgr-11, (Skolverket, 2011) står att 

skolan ansvarar för att eleverna ska få de kunskaper som behövs för att klara vardagslivet och 

vidare studier. Dagens moderna samhälle ställer allt större krav på oss som matematiskt 

kunnande individer där tid till att stanna upp och reflektera och värdera beslut vi tar verkar bli 

mindre. Det är inte för inte som det finns tv-program som Lyxfällan, där människor som inte 

är tillräckligt rustade för framtiden får hjälp med att ordna upp sin ekonomi då de levt över 

sina tillgångar.   

I läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011, sid.62) står det beskrivet att:  

Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i 

vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets 

beslutsprocesser. 

Vidare kan vi i Lgr-11 läsa att matematikundervisningen ska ge elever möjlighet att utveckla 

olika förmågor där ord som värdera, analysera, välja, resonera, argumentera och redogöra är 

vägledande (Skolverket, 2011). PISA-testerna (Skolverket, 2011) i matematik, där tonvikten 

ligger på att elever ska omsätta sina kunskaper, genom att tolka och reflektera över 

information, för att förstå processer och kunna lösa verklighetsanknutna problem, visar 

sjunkande resultat för Sverige. 2015 års PISA-rapport placerar sig Sverige på plats 25 av totalt 

34 länder och visar på den sämsta resultatutvecklingen av samtliga OECD-länder (Skolverket, 

2013). 

I TIMSS 2011 (Skolverket, 2012), som också är en internationell kunskapsmätning, jämförs 

matematikkunnandet hos elever i år 4 och 8. Även här påvisar Sverige ett sämre resultat än 

övriga länder i EU/OECD. Bristerna som framträder i år 8 tolkar Bentley (se Skolverket, 

2012) har etablerats i den tidiga matematikinlärningen. Orsaker till detta menar Bentley ligger 

i ett för stort fokus på procedurinriktad verksamhet och läroböcker (se Skolverket, 2012). 
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Boaler (2009) som jämfört två olika skolor med olika elevsyn och kunskapssyn kom i sin 

rapport fram till att i den skola där det centrala i undervisningen var förståelse och 

problemlösning såg eleverna större nytta med matematikämnet och kunde lättare plocka fram 

sina kunskaper i det vardagliga livet i jämförelse med elever från den andra skolan där de som 

till större delen räknat i matteboken och ägnat sig åt drillövningar. Barn idag har svårt att se 

nyttan med matematikämnet därför måste lärarna våga sig utanför läroböckerna och hitta 

andra vägar menar Samuelsson (2006). 

Vi kan se att Sverige står inför en stor utmaning där bristande kunskaper i matematik kan bli 

kostsamma för samhället. Samuelsson och Eriksson (2010) skriver i sin rapport att 

svårigheterna i matematik för svenska elever i behov av särskilt stöd uppkommer genom 

brister i den grundläggande taluppfattningen.  En grundläggande taluppfattning menar Löwing 

(2008) är förutsättning för matematikutveckling och en förutsättning för att ge våra elever de 

kunskaper som kommer att behövas för ett framtida vardags- och yrkesliv.  

Med ovanstående som bakgrund har jag valt att skriva min uppsats om taluppfattning i år 1-3 

med utgångspunkt i Skolverkets bedömningsstöd (2015) och sedan följa upp lärarnas 

undervisning för att se hur den matematik eleverna visar svårigheter i fångas upp genom de 

metoder som lärarna använder i sin undervisning. 

Min förhoppning med denna uppsats är att tydliggöra den matematik som är svår för eleverna 

och visa på vilka undervisningsmetoder som lärarna använder sig utav för att öka sina elevers 

matematiska kunnande utifrån de påvisade svårigheterna.  

En central fråga inom det specialpedagogiska området är frågan om exkludering och 

inkludering. Med exkludering menas särskiljande lösningar där elever nivågrupperas vilket är 

vanligt för elever i behov av särskilt stöd (Persson & Persson, 2012). Med inkludering menas 

att undervisningen bör vara anpassad utifrån den variation som finns bland eleverna (Nilholm, 

2007). Min studie kan ses som ett exempel på en studie med fokus på inkluderande 

undervisning då jag studerat hur lärarnas metoder möjliggör den kunskap som eleverna 

uppvisat svårigheter i. Självkänslan menar Mitchell (2015) stärks hos elever i behov av 

särskilt stöd om undervisningen görs på rätt sätt och då ökar fördelarna både socialt och 

akademiskt för alla elever. Avslutningsvis vill jag utifrån min roll som speciallärare diskutera, 

de resultat studien gav och hur jag på bästa sätt kan stötta lärare och elever i sitt arbete med att 

kompensera svårigheterna 



  

 

4 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka vilka moment som eleven visar svårigheter i 

utifrån Skolverkets bedömningsmaterial och på vilket sätt dessa svårigheter uppmärksammas 

och stöttas av lärarna i undervisningssituationen. För att uppnå syftet används följande 

frågeställningar: 

• Vilken matematik har eleverna svårt med? 

• Vilka metoder använder lärarna för att stötta eleverna? 
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Litteraturgenomgång 
I detta avsnitt följer en genomgång av litteratur och forskning som jag funnit relevant för min 

studie. För att kunna utröna vilken matematik eleverna har svårt med och få kunskap om vilka 

metoder lärarna använder för att stötta eleverna har jag valt att fördjupa min 

litteraturgenomgång i följande rubriker; Skolmatematik och Lärande i matematik.  

Skolmatematik 

Idag ses matematikämnet som ett viktigt ämne med stort inflytande inom många olika 

områden såsom vetenskap, konst, teknik och samhällshällsliv och har många olika skepnader 

(Samuelsson, 2007) och fortsättningsvis i den här uppsatsen kommer undervisningsämnet 

matematik att vara i fokus.  Bl.a. kräver vårt moderna samhälle att vi som demokratiska 

samhällsmedborgare snabbt ska kunna kritiskt granska information och ta ställning till olika 

saker.  Lära barn matematiska modeller menar Unenge (se Samuelsson, 2003) är för avancerat 

och tidskrävande. Undervisningen bör istället ligga på att ge eleverna redskap för att kunna 

tolka, värdera och dra slutsatser (Samuelsson, 2003). Under senare år då informationsflödet 

ökat markant i vårt samhälle kan vi se att en förändring skett i våra styrdokument 

(Samuelsson, 2003). Vidare skriver Samuelsson (2003) i sin avhandling hur färdigheter i 

aritmetik och geometrik har minskat och mer utrymme har getts åt vardagsmatematiken där 

fokus på processer som att kunna reflektera, tolka och analysera.  Läser vi inledningen och 

syfte till ämnet matematik i Lgr-11 (Skolverket, 2011) ser vi att tyngdpunkten idag ligger på 

att bli förtrogen med ämnet matematik och utveckla olika förmågor för att kunna ta de beslut 

som vardagslivet kräver. 

Samuelsson (2003) beskriver också hur synen på undervisningen har förändrats. Under de 

tidigare mer regelstyrda läroplanerna med ett bestämt innehåll var det viktigt att eleverna efter 

genomgång fick arbeta självständigt vilket kan ses som en högst individuell aktivitet. Idag är 

det är förmågor som ska utvecklas och fokus ligger på att få resonera kring olika matematiska 

problem då kommunikation med klasskamraterna blir viktig för att kunna tillägna sig 

kunskaperna (Samuelsson, 2003). Idéer om att inlärning är en social aktivitet där vi 

tillsammans med andra utvecklar våra kunskaper tar sin utgångspunkt i det sociokulturella 

perspektivet där Vygotskijs tankar ligger som grund ( Wyndhamn, Riesbeck & Schoult, 2000) 

och vilket genomsyrar  Lgr-11 (Skolverket, 2011).  

Undervisningsämnet matematik utvecklas i mötet mellan lärare och elev och de didaktiska 

frågorna som vad, hur och varför hjälper läraren att utveckla elevens matematiska kunnande 
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(Samulesson, 2007). För att få svar på frågorna behandlar uppsatsen vidare vilka förmågor 

som ska utvecklas samt hur arbetet i klassrummet kan läggas upp. 

Matematikämnet kan delas upp i två delar, dels den matematiska delen, det som ska läras och 

dels på vilket sätt det matematiska innehållet ska tillägnas.  

Enligt Miller & Hudson (2007) behöver elever få tillgång till tre olika slags kunskaper för att 

utveckla sina matematiska förmågor, begrepp-, procedur- och deklarativ kunskap. 

När ett nytt arbetsområde påbörjas är det viktigt för eleverna att begreppen klargörs. Är 

begreppen befästa har eleverna utvecklat en förståelse för att tillägna sig procedurkunskapen 

och möjligheten till att förstå nyttan i vardagliga sammanhang.  Har man inte förstått 

innebörden av ordet addition är det inte lätt att utföra beräkningar. För att utveckla en 

begreppskunskap hos barn med inlärningssvårigheter är det av stor vikt att lärarna i början av 

varje moment börjar med minst tre lektioner där begreppen konkretiseras och sedan minst tre 

lektioner med material/bilder som representerar begreppet innan man går över till det 

abstrakta tänkande, en modell som Miller & Hudson benämner CRA (concrete-representation-

abstract teaching sequence) (Miller & Hudson, 2007, Hudson & Miller, 2006). Lundberg & 

Sterner (2009) och Samuelsson & Eriksson (2010) framhåller kommunikationen som viktig 

då den begreppsliga förmågan ska utvecklas för elever med inlärningssvårigheter. 

Procedurkunskapen, att få rutiner på hur du går till väga för att lösa problem eller att räkna 

algoritmer, bygger på att eleven har en begreppsförståelse. Utföra procedurer kräver ett bra 

arbetsminne då de ofta innehåller flera steg. För elever med inlärningssvårigheter blir 

möjlighet till att tillägna sig procedurkunskap minst sagt knepig om inte begreppen sitter då 

det blir mer saker att försöka hålla i ordning på i huvudet. Undervisning i procedurkunskap 

bygger på att läraren visar, elev och lärare gör tillsammans och till sist övar eleven själv. 

(Miller & Hudson, 2007, Hudson & Miller, 2006) 

Tredje kunskapen den deklarativa som kan översättas med automatiserad kunskap kan liknas 

vid läsinlärningens läsflyt. Löwing (2008) refererar till Wigfors som understryker hur viktigt 

det är att automatisera de grundläggande kunskaperna i matematik för att som i läsinlärningen 

kunna tillgodogöra sig texten. Automatiserad kunskap innebär att du inte behöver tänka, 

kunskapen bara finns där som t.ex. att 3+5=8, att klockan är tjugo över tolv eller att det ligger 

22 kronor på bordet (Hudson & Miller, 2006).  Elever där begreppskunskap och 

procedurkunskap övergått till att bli deklarativ visar en större benägenhet att använda sig av 
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sina matematiska kunskaper utanför skolan (Hudson & Miller, 2006). Utmaningen för lärarna 

att undervisa så att kunskapen blir deklarativ ligger i att eleverna får träna och åter träna och 

att göra undervisningen motiverande kräver stor kreativitet och variation av uppgifter 

(Hudson & Miller, 2006). 

Kilpatrick et al. (2001)  i sin tur delar upp matematikkunnandet i fem olika förmågor, varje 

förmåga ses som en tråd och för att få ett starkt och hållbart rep behöver alla flätas samman, 

alla förmågor är lika viktiga för att tillgodogöra sig helheten. Likt Hudson & Miller (2006) 

lyfts begreppsförståelse och procedurkunskap som två förmågor. De tre övriga förmågorna, 

strategisk, logisk och produktiv, är inriktade mot användandet av sina matematikkunskaper. 

Strategisk förmåga innebär enligt Kilpatrick et al. (2001), att du har förmågan att lösa 

problem och att också själv kunna formulera matematiska problem och representera dem, att 

bildligt kunna visa, för att sedan välja en bra strategi för att lösa problemet. Fjärde förmågan, 

den logiska, handlar om att kunna argumentera för det sätt du väljer att lösa en uppgift på och 

att du kan bevisa att din lösning är rätt (Kilpatrick et al., 2001). Begreppen du lärt dig 

använder du i rätt situationer och du har förmåga att se mönster som blir utgångspunkter i ditt 

matematiska tänkande (Kilpatrick et al., 2001). Sista och femte förmågan innebär att du har en 

tilltro till din förmåga och en förståelse för matematikens användbarhet, s.k. produktivt 

förhållningssätt (Kilpatrick et al., 2001). Möjligheten att hitta rätt lösning gör mödan värd! 

Lärarnas sätt att undervisa kan här ha en avgörande roll för att eleverna ska behålla en positiv 

inställning till matematikämnet (Kilpatrick et al., 2001). Vidare skriver Kilpatrick et al. 

(2001), likt Hudson & Miller (2007), att när en elev förstår begrepp och samtidigt kommer 

ihåg procedurer används matematikkunskapen mer flexibelt för att lösa problem. Är 

procedurkunskapen dessutom automatiserad öppnas fler möjligheter för eleven att tackla nya 

problem som i sin tur leder till nya insikter. 

Metoder i undervisning  

Marton (2000) beskriver undervisningen som olika arrangemang. Undervisningen kan delas 

upp i olika metoder som var och en innehåller aktörer, aktiviteter och artefakter.  Metoder 

definierar Marton (2000) i termer av ”vilka-gör-vad-med-hjälp-av-vilket”. 

Helklassundervisning där läraren går igenom, ställer frågor till eleverna som sedan följs upp 

kan ses som en undervisningsmetod.  Grupparbete och individuellt arbete är exempel på 

andra. Aktörerna i detta fall är läraren och eleverna. Artefakter kan delas upp i språkliga och 

fysiska. Tidigare har jag skrivit om hur viktig kommunikationen är för barn som har det svårt 

med matematikinlärningen, framförallt när begrepp ska läras in men användandet av fysiska 
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artefakter såsom laborativt material kan också behövas för att tydliggöra och konkretisera det 

matematiska språket (Engwall, 2013). Dock finns det en viss tveksamhet i att använda 

laborativt material då det lätt används slentrianmässigt utan någon tanke på vad det ska leda 

vidare till (Löwing & Kilborn, 2002 se Engwall, 2013). Läraren behöver kommunicera det 

som ska läras med hjälp av det laborativa materialet och målet med det laborativa materialet 

menar Löwing & Kilborn, (2002) se Engwall (2013) är att frigöra sig ifrån det så fort som 

möjligt.  Aktiviteterna som äger rum i klassrummet menar Ernest (1991) se Engwall (2013) 

beror på vilken kunskapssyn läraren har och Ernest kopplar de olika uppfattningarna som 

finns till fem olika ideologier som kan användas vid analys av matematikundervisningens 

innehåll och vilken kunskap som möjliggörs (Se tabell 1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

9 

 

  

 

Tabell 1 
Sammanfattning av de metoder lärare använder samt den kunskap i matematik som görs 

möjlig utefter Ernest (1991) fem undervisningsideologier. Fritt från Engwall (2013, sid 58) & 

Samuelsson (2003, sid 68). 

Ideologi 
Metod 

Industrial 
Trainer 

Technological 
Pragmatist 

Old 
Humanist 

Progressive 
Educator 

Public 
Educator 

Lärarens 
metoder 
 

presenterar 
fakta och 
regler 

Instruerar, 
använder 
hjälpmedel 
för att 
illustrera, 
anpassar efter 
elevernas nivå 

Föreläser, 
demon-
strerar 
visuellt och 
förklarar 
begrepp 

Arrangerar 
undervisnings-
miljöer med stor 
variation av 
resurser, 
vägleder, 
lyssnar, 
underlättar, 
uppmuntrar 

Erbjuder 
autentisk och 
praktiskt under-
visnings-
material, 
utmanar 
eleverna genom 
att ifrågasätta, 
diskutera med 
elever 
 

Elevens 
metoder 
 

Övar 
mekaniskt, 
memorerar 
 

Färdighets-
tränar, 
undersöker 
och gör 
praktiska 
erfarenheter 
med hjälp av 
material 

Lyssnar, 
försöker 
förstå, 
utövar 
teoretiskt 

Undersöker, 
upptäcker, leker, 
diskuterar, gör 
egna förslag på 
lösningar 

Undersöker. 
Upptäcker, 
diskuterar, 
argumenterar 
Arbetar till-
sammans med 
projekt och 
löser problem i 
grupp, 
presenterar 
lösningar. 
 

Verktyg Krita och 
prat. Mot-
ståndare till 
hjälpmedel. 
 

Hands on, 
miniräknare 
och datorer. 

Verktyg  
för att 
visualisera. 

Varierande 
miljöer. 

Relevanta 
miljöer. 

Möjlig 
kunskap 

Fakta, 
regler, 
behärskande 
av 
procedurer 

Fakta, 
behärskande 
av procedurer, 
praktisk 
tillämpning 

Fakta, 
begreppslig 
förståelse 

Begreppslig 
förståelse, 
strategisk 
kompetens, 
kommunkations-
förmåga, 
produktivt 
förhållningssätt 

Begreppslig 
förståelse, 
strategisk 
kompetens, 
kommunika-
tionsförmåga, 
argumentations-
förmåga, 
produktivt 
förhållningssätt, 
helhets-
perspektiv 
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Lärande i matematik 

Tidiga insatser är av stor betydelse för elevernas fortsatta matematikutveckling och som jag 

inledningsvis skrev är det inte ovanligt att de elever som är efter i sin matematikutveckling 

när de börjar skolan tenderar att vara det under hela sin skoltid (Geary, 2013). Under den här 

rubriken lyfter jag litteratur och forskning kring vad den tidiga matematikutvecklingen består 

av och hur svårigheterna kan visa sig. 

  

Antalsuppfattning 

Forskning har visat att förmågan i matematik börjar utvecklas långt innan barnen börjar 

skolan. Både Geary (2013) och Löwing (2008) skriver om hur man upptäckt att små barn, 

t.o.m. spädbarn kan skilja mellan ett litet antal, med hjälp av sin syn och hörsel. Denna 

egenskap som även vissa djur har kallas subitizing (Löwing, 2008) och innebär att man har en 

förmåga att snabbt kunna uppfatta små mängder (upp till fyra) av föremål och är de dessutom 

ordnade i mönster, som hos en tärning, kan man se större antal. De flesta människor skriver 

Löwing (2008) kan uppskatta oordnade mängder upp till sju och refererar till det Kaufman m. 

fl. kallar för estimation/uppskattning. Vidare menar Miller (se Löwing, 2008) att förmågan att 

kunna göra en snabb uppskattning av mängder är kopplad till arbetsminnets kapacitet som i 

sin tur påverkar möjligheten till hur många operationer vi kan hålla i huvudet. 

Färdighetsträning kan enligt Miller (se Löwing, 2008) överbrygga svårigheter med 

arbetsminnet.  Geary (2013) benämner ovanstående som en slags inneboende känsla för tal 

och dess relationer. Lundberg & Sterner (2009) låter oss förstå att denna förmåga tycks vara 

medfödd och att det finns hypoteser om att ett område i hjärnan, intraparietala sulcus, är 

specialiserat på antalsuppfattning. Gelman & Galistel (se Löwing, 2008) har sammanfattat 

antalsuppfattning utifrån fem olika principer. Principer som utgör byggstenarna i 

taluppfattning och som är en förutsättning för att lära sig matematik (Andrew & Sayers, 

2015). De tre första ser Gelman & Galistel som medfödda medan de två sista utvecklas 

tillsammans med andra och kräver övning. (Löwing, 2008, sid 44-45).  

Abstraktionsprincipen som innebär att det är möjligt att bestämma antalet 

föremål (element) i varje väl avgränsad mängd. 

Ett-till-ett principen som innebär att man, genom att ordna föremål parvis, kan 

avgöra om två mängder innehåller lika många eller olika många föremål. 
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Principen om godtycklig ordning som innebär att man får samma resultat 

oavsett i vilken ordning man räknar föremålen. 

Principen om talens stabila ordning. För att kunna ange antalet föremål i en 

mängd krävs det att man gör en ett-till-ett-tillordning (parbildning) mellan 

räkneord och föremål. Detta kräver att man lärt sig talens namn och 

ordningsföljd. 

Antalsprincipen som innebär att det sist nämnda räkneordet (talnamnet) vid en 

uppräkning (enligt princip 4) anger antalet föremål i den uppräknade mängden. 

 

Taluppfattning 

När barnen börjar skolan förväntas det att man besitter ovanstående principer för att kunna 

utveckla det som Andrew & Sayers (2014) kallar den grundläggande taluppfattningen. Vidare 

skriver Andrew & Sayers (2014) att brister i den grundläggande taluppfattningen har stor 

betydelse för den fortsatta matematikutvecklingen och kan liknas vid brister i fonologisk 

medvetenhet i läsning. Genom sin forskning har Andrew & Sayers (2014) ringat in åtta olika 

kategorier av matematisk kunskap som genererar en grundläggande taluppfattning och som 

lärare måste uppmärksamma hos sina elever. Svårigheter inom vissa kategorier kan ge mer 

information om förmågan att tillägna sig matematisk kunskap än vad ett intelligenstest kan ge 

enligt Andrew & Sayers (2014).  

Första kategorin handlar om att känna igen siffrorna, att kunna peka på en siffra som sägs 

eller att kunna namnge en siffra. Svårigheter med detta menar Andrew & Sayers (2014) kan 

vara en indikator på framtida svårigheter i matematik.  Kategori två innebär att barnen ska 

behärska räkneramsan vilket innebär att kunna räkna framåt och bakåt. Tredje kategorin kan 

sammanfattas med Gelman & Galistels (Löwing, 2008) två sista principer om talens stabila 

ordning samt antalsprincipen. McIntosh (2008) låter oss förstå att ett barn som kan pekräkna 

till fem behöver inte betyda att det uppfattat mängden vilket vi som lärare behöver vara 

uppmärksamma på. Vi behöver också vara vaksamma på om barnen räknar om en mängd den 

just räknat på frågan ”hur många är det”, vilket kan vara tecken på att barnet inte har 

konserverat antalet (McIntosh, 2008). I den fjärde kategorin skriver Andrew & Sayers (2014) 

om förståelsen av storleken hos tal där begreppen som större än och mindre än är utvecklade. 

Barn som har svårt med att jämföra mängder skriver McIntosh (2008) behöver mer 

strukturerade erfarenheter med utgångspunkt i laborativa material. Koppla samman mängder 
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med räkneord samt talsymboler och dess relationer mellan tal kan sammanfatta den femte 

kategorin (Lundberg & Sterner, 2009). 

Figur 1 
Sammanfattning av den femte kategorin som visar hur mängder, räkneord och talsymboler 

relaterar till varandra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundberg & Sterner (2009) lyfter att en elevs räkneförmåga är sammankopplad med om 

eleven har en väl fungerande mental tallinje, vilket hänger ihop med den sjätte kategorin där 

vikten av att kunna uppskatta antal och att kunna placera in tal på en tom tallinje. Forskare har 

enligt Lundberg & Sterner (2009) kunnat se att förmågan att hantera tal på en spatial tallinje 

är lokaliserad till ett område i hjärnan. Tallinjen utvecklas stegvis. Hos förskolebarn skriver 

Lundberg & Sterner (2009) är tallinjen oftast logaritmisk medan barn i år 2 har en utvecklad 

lineär tallinje upp till 100. Dock kan talen 100-1000 fortfarande vara logaritmiska för samma 

barn (Lundberg & Sterner, 2008). Vidare skriver Lundberg & Sterner (2008) att barns 

prestationer i matematik i tidiga skolår hänger samman med om de har en lineär eller 

logaritmisk uppfattning. Andra viktiga faktorer som också kan påverka möjligheten till 

utveckling av den mentala tallinjen är arbetsminne, språk och den visuella 

föreställningsförmågan, vilket också måste beaktas (Lundberg & Sterner, 2009). Näst sista 

kategorin innefattar att eleverna klarar av enkla matematiska beräkningar i addition och 

räkneord 

ett, två, tre 

mängd 

 

siffror 

1 2 3  
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subtraktion och den sista kategorin handlar om att se mönster i talsystemet. Behärskar barnen 

2-skutt, 5-skutt och 10-skutt visar de en förståelse för hur talsystemet är uppbyggt samt att 

barnen får det lättare med huvudräkning menar McIntosh (2008). Andrew & Sayers (2014) 

menar att svårigheter med att kunna se vilken siffra som saknas i ett mönster är en av de 

starkaste indikatorerna för framtida svårigheter i matematik. 

Tidigare skrev jag om att den grundläggande taluppfattningen kan liknas vid den fonologiska 

medvetenheten vid läsning (Andrew & Sayers, 2014). Möjligheten till att tillämpa 

matematiken blir lättare om den grundläggande taluppfattningen är självklar.  Precis som 

”läsflyt” öppnar upp för mer avancerade texter öppnar ”räkneflyt” upp för en mer avancerad 

matematik.  

Von Aster och Shalevs (2007) fyrastegs modell sammanfattar på ett bra sätt barns utveckling 

av talbegreppet. Steg ett innefattar förmågan att uppfatta antal och att kunna göra 

approximativa bedömningar, vilket beskrivs som en förutsättning för den matematiska 

utvecklingen. Denna förmåga tillskrivs spädbarnet (von Aster & Shalev, 2007). 

Förskolebarnet, steg två, lär sig sedan att objekt kan benämnas språkligt med räkneord som 

sedan under de tidiga skolåren, steg tre, utvecklas till användandet av det arabiska talsystemet 

med siffror där förmågan till att utföra skriftliga beräkningar utvecklas (von Aster & Shalev, 

2007). Det sista, fjärde steget, handlar om förmågan till att utveckla en mental tallinje och ett 

aritmetiskt tänkande vilket förutsätter att steg två och tre utvecklats och även det sker under 

de tidiga skolåren (von Aster & Shalev, 2007).  

 

Sammanfattning 

Synen på matematikundervisningen har förändrats i Sverige skriver Samuelsson (2003) i sin 

avhandling. Idag ligger tyngdpunkten på att utveckla förmågor där kommunikationen blir ett 

viktigt redskap för att tillägna sig kunskaperna (Skolverket, 2011, Samuelsson, 2003). 

Forskarna Hudson & Miller (2006 & 2007), och Kilpatrick et al. (2001) bekräftar hur viktigt 

det är för eleverna att få tillgång till olika förmågor och framförallt är begreppskunskapen 

viktig för den fortsatta matematikutvecklingen. Är begreppskunskapen befäst kan eleven 

tillägna sig procedurkunskap och när procedurkunskapen är automatiserad, deklarativ, är 

eleven rustad för att kunna använda sig av sina matematiska kunskaper i vardagen (Hudson & 

Miller, 2006, Kilpatrick et al., 2001).  
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Matematik är ett ämne som kräver förmåga att koncentrera sig och hålla fokus. Miller & 

Hudson (2007) menar att ämnet matematik är det svåraste för barn i behov av stöd då man 

förutom att hålla fokus ska ha flera saker i minnet. Den tidiga matematikinlärningen blir 

viktig då forskare som Geary (2013) sett att elever som är efter i skolstart oftast är efter hela 

sin skoltid. Brister i den tidiga matematikinlärningen kan liknas vid brister i fonologisk 

medvetenhet i läsning. Behärskar inte eleverna principerna för antalsuppfattning blir det svårt 

att utveckla den grundläggande taluppfattningen som har stor betydelse för den fortsatta 

matematikutvecklingen (Löwing, 2008, Andrew & Sayers, 2015). Lundberg & Sterner (2009) 

beskriver också matematikens komplexitet med att flera olika faktorer samverkar, de 

kognitiva funktionerna som språk och arbetsminne måste vara tillräckligt utvecklade för att en 

elev ska kunna utveckla t.ex. en mental tallinje. 

Avslutningsvis med ovanstående som bakgrund vill jag referera till TIMSS 2011 (Skolverket, 

2012) som är en internationell studie i matematikkunnande hos elever i år 4 och 8. I den ser 

man Sveriges lägre resultat, jämfört med övriga länders i EU/OECD, som en brist i den tidiga 

matematikinlärningen (Skolverket, 2012). De misstag och fel som eleverna gör i högre 

årskurser menar man etableras tidigt i inlärningen och beror på att undervisningen i Sverige 

bygger på en procedurinriktad verksamhet där läromedel som böcker spelar en stor roll 

(Skolverket, 2012).  Boaler (2011) förklarar i sin bok att problematiken ligger i att 

lågpresterande elever får kämpa med att lära sig fler procedurer utan att ha komprimerat 

begrepp och utan en djupare förståelse för siffror och tal. Dessa barn skulle istället behöva få 

större möjlighet att leka och laborera med tal och siffror (Boaler, 2011). 
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Metod 
I följande avsnitt presenteras studiens tillvägagångssätt. Studien kan ses som en fallstudie där 

ett område bestående av tre skolor undersöks närmre (Bryman, 2011). Jag använder mig av 

två metoder; matematiska tester och observationer. Deltagande observation är en av de 

metoder som förespråkas i en fallstudie (Bryman, 2011). Vilken matematik eleverna har svårt 

med som är min första frågeställning besvaras genom de matematiska testerna som 

genomfördes både muntligt och skriftligt. Resultaten delgavs lärarna. Observationsstudien 

gjordes senare med fokus på att se vilka metoder lärare använder för att stötta eleverna utifrån 

de svårigheter som testerna visade. Vidare beskrivs vilket urval som ligger till grund och val 

av analysmetod för de matematiska testen och observationsstudien samt en redogörelse för de 

forskningsetiska ställningstagande jag tagit hänsyn till i min studie. Avslutningsvis förs en 

metoddiskussion om studiens pålitlighet och användbarhet. 

 

Matematiska test 

Studien är uppdelad i två frågeställningar och för att få svar på den första; vilken matematik 

eleverna har svårt med, valde jag att använda mig av det bedömningsstöd som Skolverket 

(2015) presenterade i juni 2015. Ett stöd som från och med höstterminen 2016 kommer att 

vara obligatoriskt för år 1. Nedan följer en beskrivning av Skolverkets bedömningsstöd 

(Skolverket, 2015) som jag valt att använda för att kartlägga elevers uppfattning. 

 

Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning 

I juni 2015 gav Skolverket ut ett nytt bedömningsmaterial i matematik för år 1-3 vilket gjorts 

på uppdrag av regeringen. I materialet ligger fokus på taluppfattning och ska underlätta för 

lärarna att identifiera vilka elever som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd samt 

att upptäcka de som behöver utmaningar (Skolverket, 2015). Grundläggande taluppfattning är 

en förutsättning för att utvecklas i matematikämnet skriver Löwing (2008). Stödmaterialet är 

ett erbjudande under läsåret 15/16 men från och med läsåret 16/17 är det ett obligatoriskt 

material som ska användas i år 1.  Syftet med bestämmelsen är: 

”…att stärka elevernas kunskapsutveckling och att adekvata stöd sätts in så 

snart det finns skäl för det…” (Skolverket, 2015). 

Bedömningsstödet i taluppfattning tar sin utgångspunkt i kunskapskraven för år tre och 

innehåller både muntliga och skriftliga uppgifter (Skolverket, 2011). Den muntliga delen av 
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testet ligger till grund för på vilken nivå (L,M,H) de skriftliga uppgifterna sedan ska göras. 

Både muntliga och skriftliga uppgifter finns på låg, mellan och hög nivå. Klarar eleven 

uppgifterna på mellannivå eller den höga nivån ser man det som att eleven utvecklas mot 

kunskapskraven för år 3 (Skolverket, 2015). 

Här följer en beskrivning av de olika delarnas innehåll.  

Muntlig del 

Talraden: Eleverna får börja med att ramsräkna. Räkna så långt de kan men max till 115. 

Räkna nedåt och uppåt från givna tal, kunna säga talen som kommer före och efter ett visst tal 

och till sist stegräkning där 5-skutt och 10-skutt testas. 

Antalskonstans: Eleverna få jämföra mängder med föremål som är olika samt att se att 

föremålens mängd är densamma om de ligger ihop eller är utspridda. 

Uppskattning/subitizing: Eleverna ska tala om antalet prickar på en tärning och att uppskatta 

ett större antal på max 2 sekunder. 

Namnge tal: Eleverna ska kunna para ihop siffror med tärningsbild samt kunna namnge talen 

0-10, 11-20 samt 10-talen upp till 100. 

Minskning: Eleverna ska först med laborativt material kunna tala om hur mycket det blir om 

man tar bort för att sedan mer abstrakt utföra räkneoperationer samt skapa egna 

räknehändelser till givna tal. 

Fler/färre: Eleverna testas på begreppen genom att svara på frågor utifrån t.ex. 13 föremål. 

Hur många är det om det är tre fler/färre o.s.v. 

Uppdelning av tal: Eleverna får gissa hur många föremål som gömts i handen utifrån ett givet 

antal. Här testas talkamraterna först upp till 10, sedan 10-19 och till sist ges en 

problemlösning. 

Hälften/dubbelt: Eleverna testas på begreppen först genom att kunna dela lika med laborativt 

material för att sedan kunna räkna ut abstrakt och till sist själv kunna redogöra för begreppen. 

Skriftlig del 

Talraden, före/efter: Eleven ska fylla i de tal som kommer före och efter ett visst givet tal. 

Talföljd: Eleven ska upptäcka mönster och fortsätta talföljden. T.ex. 2,4,6,8,? 
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Tallinje: Eleven ska fylla i de tal som frågas efter på en tallinje. 

Storleksordna tal: Eleven ska storleksordna tal inom olika talområden. 

Likhetstecken; addition, subtraktion: Eleven ska utföra beräkningar samt förstå 

likhetstecknets betydelse inom olika talområden, så kallade öppna utsagor. Exempel på det 

sistnämnda kan vara 5=10-__ 

Beräkna multiplikation(division): Eleven ska utföra beräkningar i multiplikation. T.ex. 

3x2=__  

Problemlösning: Eleverna ska lösa matematiska problem i flera steg. Anton har 100 kr. Han 

köper två saker. Då har han 5 kr kvar. Vad kan Anton har köpt. 

Beräkning av större tal: Eleverna ska lösa uppgifter med större tal som kan lösas med både 

huvudräkning och skriftliga metoder 

Urval 

Deltagarna till de matematiska testerna bestod av 58 elever från år 2 och 3. Dessa elever hörde 

hemma på tre olika skolor. 20 elever tillhörde år 3 och 38 elever tillhörde år 2. Enligt Bryman 

(2011) kan detta ses som ett bekvämlighetsurval då eleverna fanns lättillgängliga för mig. 

Genomförande av test 

Testerna, som består av en muntlig del och en skriftlig del, genomfördes under höstterminen 

2015 i år 2 och år 3 på uppdrag från vår rektor.  Enligt Skolverket ska testerna göras under 

vårterminen i år 1 och år 2, men eftersom det fanns tillgängligt från höstterminen 2015 ville vi 

direkt använda oss av det och fann det då lämpligt att låta år 2 få göra testet för vårterminen år 

1 och år 3 fick göra testet för vårterminen år 2. Genom att låta eleverna få göra det tidigt på 

hösten kunde jag ringa in de delar av matematiken eleverna uppvisade svårigheter i och på så 

vis kunna ge lärarna bra förutsättningar för att planera sin undervisning för höststerminen, 

vilket hade gett samma förutsättningar som om det hade gjorts sent på vårterminen. Lärarna 

fick vid höstterminens start information om att vi speciallärare skulle använda Skolverkets 

nya bedömningsstöd och att det skulle komma dem till del, dels för att få en bra kartläggning 

av elevernas matematiska kunnande och dels få en bra möjlighet att planera och utveckla sin 

kommande undervisning utifrån de resultat som testen visade. Efter genomförda tester 

delgavs lärarna en sammanställning över resultaten där den matematik som eleverna hade 

svårt med framkom. 
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Den muntliga delen innebar att jag träffade alla elever enskilt och utgick från det protokoll 

med frågor som finns utarbetat av Skolverket (2015). Protokollet innehöll frågor på Låg nivå, 

Mellannivå och Hög nivå och enligt instruktionen utgick varje samtal från frågorna på 

Mellannivå och styrdes efter hand in på rätt nivå beroende på varje barns kunnande. Låg nivå 

innebär att eleverna har otillräckliga kunskaper enligt bedömningsstödet och behöver 

utvecklas vidare för att slutligen kunna nå kunskapskraven i år tre. Mellannivå innebär att 

eleverna utvecklas mot kunskapskraven och hög nivå innebär att eleverna behöver 

utmaningar.  Varje individuell testning tog runt 20 minuter per elev.  Nedan följer en 

sammanställning av vilka kunskaper som fokuseras på i den muntliga delen av 

bedömningsstödet.  

 

Tabell 2 
Sammanfattning av uppgifter från bedömningsstödet (Skolverket, 2015) och vilka kunskaper 

som testas. 

 

Uppgifter 

bedömnings- 

stöd 

 

Rams- 

Räkna 

1-115 

Efter Före Minsk- 

ning 

Fler/ 

färre 

Upp- 

Delning 

Av tal 

Hälften/ 

dubbelt 

Kunskaper  

som testas 

 

 

Procedur- 

kunskap 

Begrepps- 

kunskap 

Begrepps- 

kunskap 

Begrepps- 

kunskap 

procedur- 

kunskap 

Begrepps- 

kunskap 

procedur- 

kunskap 
 

Procedur- 

kunskap 

deklarativ 

kunskap 

Begrepps- 

kunskap 

 

Det sammanställda resultatet över den muntliga delen låg sedan till grund för vilken nivå 

eleverna skulle få på den skriftliga delen som också är uppdelad på de tre nivåerna.  Om en 

elev hade svarat på låg nivå på flertalet av uppgifterna fick eleven skriftliga uppgifter på låg 

nivå, samma gäller för majoriteten av svar på mellan nivå alternativt hög nivå. Det skriftliga 

testet gjordes i helklass utan tidsbegränsning.  Utifrån de två delarna, den muntliga och 

skriftliga, kunde jag genom de sammanställningsblanketter som bedömningsstödet innehåller 

ringa in de områden som eleverna visade svårigheter i och delge lärarna.  

Sammanställningarna blev sedan grunden till min andra frågeställning och observationsdel i 

min studie.  
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Analys 

Analysen av det matematiska testet utgick från de sammanställda elevresultaten. Utifrån det 

kunde jag få fram den matematik som eleverna uppvisade störst svårigheter i utefter 

Skolverkets bedömningsstöd (2015). Uppgifterna gjordes på Låg nivå, Mellannivå och Hög 

nivå utifrån vad eleverna behärskade. Klarar eleverna uppgifterna på Mellannivå utvecklas de 

mot kunskapskraven i år tre enligt bedömningsstödet (Skolverket, 2015). Jag har valt att 

fokusera på de delar där omkring 40 % av eleverna presterade på Låg nivå då de enligt 

Skolverket (2015) inte utvecklas mot kunskapskraven. 

 

Observationsstudie 

Urval 

Vilka metoder som lärarna använder sig av för att stötta eleverna är min andra frågeställning i 

den här studien och för att besvara den har jag valt att göra en observationsstudie. Vid 

vårterminens början skickade jag ut en förfrågan till lärarna för år 2 och 3 om jag utifrån 

sammanställningarna från bedömningsstödet kunde få observera några matematiklektioner för 

att se vilka verksamheter i klassrummet som kunde kopplas till de delar som 

bedömningsmaterialet visade att eleverna hade svårigheter med. Enligt Bryman (2011) kan 

detta ses som ett bekvämlighetsurval då lärarna och eleverna fanns lättillgängliga för mig. 

Eleverna från år 2 och 3 var 58 till antalet och uppdelat på tre olika skolor. Lärarna var tre till 

antalet och så även de klassrum som jag besökte två gånger, vilket blev totalt sex 

observationer,  under mars månad. 

Observation 

Utgångspunkten för min observationsstudie var att studera vilka metoder lärarna använder sig 

av i klassrummet för att stötta de svårigheter som bedömningsmaterialet visade att eleverna 

hade. Observation är en metod som kan användas när sociala och kulturella mönster i grupper 

som t.ex. i klassrum studeras (Elvstrand, Högberg & Nordvall, 2009).  Elvstrand m.fl. (2009) 

lyfter ett allmänt fokus inledningsvis på studien som fördelaktigt vid fältarbete som t.ex.  vid 

ett examensarbete. För min del innebar det att observera och anteckna så mycket som möjligt 

av det som hade med matematikundervisningen att göra i klassrummet. Jag antecknade vad 

läraren gjorde, vad eleverna gjorde och vilket laborativt material som fanns tillgängligt.  

Bryman (2011) lyfter fram olika roller som en observatör kan ha och den roll jag valde var 

deltagare-som-observatör vilket innebar att lärare och elever visste vad min uppgift var och på 
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så vis kunde jag delta naturligt i deras vardag ”klassrummet” för att undersöka vilka metoder 

lärarna använde för att stötta eleverna. 

Analys 

I min observationsstudie har jag utifrån mina fältanteckningar försökt att ringa in de metoder 

som används under en matematiklektion av lärare och elever för att kunna se om eleverna 

stöttas i de svårigheter som testet uppvisade. Matrisen i min litteraturgenomgång (sid 9) har 

använts som ett stöd till mitt analysarbete där möjlig kunskap har varit den vägledande länken 

mellan de två delarna, matematiktest samt observation. Analysen kan ses som tematiskt då 

den möjliga kunskapen utgjorde den ram, framework, vilken jag analyserade mina 

fältanteckningar utifrån (Bryman, 2011). På så vis kunde jag koda de olika  roller  som lärarna 

trädde in i under matematiklektionen utifrån de metoder jag upptäckte förekom för lärarna och 

eleverna.  Den stora utmaningen i att observera det som är välkänt ligger i att kunna se det på 

ett nytt sätt, i det uppenbara kan man finna mönster om man är väl förtrogen med sitt 

empiriska material (Elvstrand m.fl., 2009). Vidare skriver Elvstrand m.fl. (2009) om vikten av 

att rannsaka sina tolkningar för att kunna uppnå en god kvalité samt att veta vilka 

forskningsetiska reflektioner som gjorts i studien. 

 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer är framtagna för att säkerställa att svensk 

forskning bedrivs på ett sådant sätt att individer som ingår i studier inte ska råka illa ut för att 

kunskaper och metoder utvecklas. Därav måste vi i svensk forskning förhålla oss till de fyra 

forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2011) tagit fram; informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekravet.  

I studiens två delar har jag gjort följande etiska övervägande. De matematiska testerna som 

skolverket (2015) gjort kommer under läsåret 16/17 bli obligatoriskt för år 1, vilket då kan ses 

som en offentlig handling. I detta avseende gjorde jag bedömningen att inte tillfråga 

vårdnadshavare för deras barn medverkan. Dessutom var det de matematiska kunskaperna 

som stod i fokus för studien och inte eleverna ifråga vilket innebar att resultaten 

avidentifierades och på så vis kunde jag garantera elevernas anonymitet. I observationsstudien 

var det lärarna som stod i fokus. Här informerades lärarna om att deras medverkan var 

frivillig och möjligheten till att hoppa av fanns. Jag har också avidentifierat materialet för att 

säkerställa deltagarnas anonymitet. 
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Resultat 
I följande kapitel kommer jag att presentera resultaten från min studie. Inledningsvis kommer 

jag fokusera på vilken matematik eleverna har svårt med och presentera elevernas resultat 

utifrån Skolverkets bedömningsstöd (2015). Efter det kommer jag att beskriva de metoder 

som lärarna använde sig av för att stötta eleverna utifrån resultaten från 

bedömningsmaterialet. Resultaten kommer att presenteras varje skola för sig. 

 

Kunskaper i matematik 

Testet, Skolverkets bedömningsstöd (2015), jag genomfört på eleverna är som jag tidigare 

beskrivit uppdelat i en muntlig del och en skriftlig del. De skriftliga uppgifterna baseras på 

vad det muntliga testet visade och där av har jag valt att fokusera på svårigheterna i den 

muntliga delen och med svårigheter menar jag de elever som presterat på Låg nivå och enligt 

Skolverket inte följer den utveckling som krävs för att nå målen i år 3.  Nedan följer en 

sammanställning över varje skolas resultat på den muntliga delen samt en beskrivning av 

vilken matematik som visar sig vara svår för de som befinner sig på Låg nivå, och en 

jämförelse med vad jag kunnat se i de skriftliga momenten.  I uppgiften ramsräkna testades 

om eleven kunde räkna till 115 därför bedömdes ingen på hög nivå. Samma sak gäller 

uppgiften som handlar om antalskonstans, där testades enbart om eleven hade förmågan eller 

ej. Under rubriken Hur visar sig svårigheterna har jag utgått från de områden där ca 40 % och 

fler av eleverna presterar på låg nivå.  

Skola 1 

 

Inom vilka områden finns svårigheter 

Nedan följer en sammanställning över andelen elever i procent räknat som presterar på låg, 

mellan respektive hög nivå på varje delmoment som Skolverkets bedömningsstöd (2015) 

innehåller. I efterföljande text redovisar jag de områden där fler än 40 % av eleverna har 

presterat på låg nivå.  
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Tabell 3 
Andelen elever på skola 1 som presterar på låg, mellan respektive hög nivå på den muntliga 

delen av Skolverkets bedömningsstöd (2015). 

 

 

 

Utifrån Skolverkets bedömningsstöd identifierades att eleverna hade svårigheter inom 

områdena; A: minskning, B: fler/färre samt, C: uppdelning av tal som hela 50 %, hade svårt 

med. I uppgifterna som handlar om minskning och fler/färre, där eleverna ska utföra 

beräkningar både med laborativt material och sedan utföra abstrakta räkneoperationer kan jag 

också se att det i stort sett är samma elever, ca fyra av tio, som presterar på Låg nivå. 

Resultaten från den skriftliga delen visar inga större svårigheter för de 21 % av eleverna som 

utförde prov på Låg nivå, däremot hos de 42 % av eleverna som utförde prov på Mellannivå 

visar alla på svårigheter kring uppgifterna att hantera D: tallinjen samt E: problemlösning.  

Hur visar sig svårigheterna 

Största svårigheterna för skola 1 handlade om A: svårigheter kring minskning, B: begreppen 

fler/färre, C: uppdelning av tal, samt hanterande av D: tallinjen och E: problemlösning. Nedan 

följer en beskrivning hur svårigheterna visade sig. 

Uppgift Låg 

nivå 

Mellan 

nivå 

Hög 

nivå 

Ramsräkna 1-115 

 

29% 71%  

Räkna uppåt 

 

7% 29% 64% 

Räkna nedåt 

 

7% 21% 72% 

Vilket tal kommer 

efter. 

29% 7% 64% 

Vilket tal kommer 

före. 

29% 7% 64% 

Stegräkning 

 

7% 29% 64% 

Antalskonstans 

 

21% 79%  

Uppskattning 

 

21% 21% 58% 

Minskning 

 

43% 21% 36% 

Fler/Färre 

 

43% 21% 36% 

Uppdelning av tal 

 

50% 14% 36% 

Hälften/dubbelt 

 

36% 21% 43% 

Skriftliga uppgifter 

 

21% 42% 37% 
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A: I uppgifterna med minskning, där eleverna ombads att göra en räknehändelse utifrån ett 

givet tal, 15-4 var det begreppet räknehändelse som eleverna inte förstod. De flesta klarade 

dock uträkningen, däremot steg två i uppgiften som var att räkna ut 19-17 ställde till 

bekymmer för några som gav upp direkt. De saknade helt enkelt strategier. Däremot blev det 

lättare för dessa elever att minska när de fick laborativt material att utgå ifrån.  

B: Begreppen fler och färre vållade också bekymmer. Där skulle eleverna utgå från 15 

föremål och räkna ut hur många det är om det är 8 fler och 5 färre.  I den här uppgiften var 

inte begreppen helt befästa samt avsaknande av en strategi att göra beräkningen 15+8 samt 

förståelsen för positionssystemets uppbyggnad i beräkningen 15-5 där de flesta räknade bakåt. 

C: I uppdelning av tal visade eleverna att de inte hade automatiserat talkamraterna 10-19 och 

några hade inte automatiserat upp till tio. Det visade sig tydligt att talen inte var 

automatiserade då de använde fingrarna för att ta reda på hur många av t.ex. de 12 jag hade 

gömt i min ena hand 

 D: I de skriftliga uppgifterna med tallinjen skulle eleverna fylla i de tal som pekades på och 

som inte stod utskrivna, svårast var den tallinjen där varje streck var två skutt, 

t ex.  50 I  I  I  I  60  I  I  I  I  70. 

 E: I problemlösningsuppgifterna saknade eleverna strategier för att göra additionsberäkningar 

med tvåsiffriga tal inom området 1-100 samt att tänka i flera steg. 

Skola 2 

 

Inom vilka områden finns svårigheter 

Nedan följer en sammanställning över andelen elever i procent räknat som presterar på låg, 

mellan respektive hög nivå på varje delmoment som Skolverkets bedömningsstöd 

(2015)innehåller. I efterföljande text redovisar jag de områden där fler än 40 % av eleverna 

har presterat på låg nivå.  

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

24 

 

Tabell 4 
Andelen elever på skola 2 som presterar på låg, mellan respektive hög nivå på den muntliga 

delen av Skolverkets bedömningsstöd (2015). 

 

Uppgift Låg 

nivå 

Mellan 

nivå 

Hög 

nivå 

Ramsräkna 

 

42% 58%  

Räkna uppåt 

 

11% 27% 62% 

Räkna nedåt 

 

19% 23% 58% 

Vilket tal kommer 

efter. 

19% 31% 50% 

Vilket tal kommer 

före. 

23% 31% 46% 

Stegräkning 

 

0% 46% 54% 

Antalskonstans 

 

8% 92%  

Uppskattning 

 

8% 62% 30% 

Minskning 

 

31% 42% 27% 

Fler/färre 

 

46% 46% 8% 

Uppdelning av tal 

 

65% 31% 4% 

Hälften/dubbelt 

 

 

27% 58% 15% 

Skriftliga uppgifter 

 

 

23% 73% 4% 

 

Skola 2:s resultat liknar i mångt och mycket skola 1. Svårigheterna tenderar att vara 

detsamma. På den muntliga delen visade eleverna störst svårigheter med A: ramsräkning, B: 

begreppen fler/färre samt C: uppdelning av tal. Resultaten från den skriftliga delen där nästan 

var fjärde elev gjorde de skriftliga uppgifterna på Låg nivå påvisar inga större svårigheter, 

inte heller hos de elever som gjorde proven på Mellannivå. 

 

Hur visar sig svårigheterna 

Största svårigheterna för skola 2 handlade om A: ramsräkning, B: begreppen fler/färre samt 

C: uppdelning av tal. Nedan följer en beskrivning hur svårigheterna visade sig. 
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A: Ramsräkningen innebar att eleverna skulle räkna till 115 innan jag sa stopp. Några 

hoppade över tal, någon räknade tjugonio, tjugotio, några stannade vid 100 men de flesta kom 

till 109 sedan visste de inte mer. 

B: Uppgifterna med fler och färre ställde till bekymmer även för dessa elever men här var det 

begreppen som eleverna inte förstod och kunde därför heller inte göra någon beräkning.  

C: Vid uppdelning av tal visade sig samma svårigheter som i skola 1. Talen 10-19 var inte 

automatiserade och för flertalet av dem inte heller talen upp till 10. Så fort de började räkna 

på fingrarna avbröts övningen.  

Skola 3 

Inom vilka områden finns svårigheter 

Nedan följer en sammanställning över andelen elever i procent räknat som presterar på låg, 

mellan respektive hög nivå på varje delmoment som Skolverkets bedömningsstöd (2015) 

innehåller. I efterföljande text har jag valt att för denna skola redovisa de områden där fler än 

33 % av eleverna har presterat på låg nivå.  Detta för att dessa områden utmärker sig i 

jämförelse med de andra områdena då inga resultat låg över 40%. 
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Tabell 5 
Andelen elever på skola 3 som presterar på låg, mellan respektive hög nivå på den muntliga 

delen av Skolverkets bedömningsstöd (2015). 

 

Uppgift Låg 

nivå 

Mellan 

nivå 

Hög 

nivå 

Ramsräkna 

 

11% 89%  

Räkna uppåt 

 

6% 33% 61% 

Räkna nedåt 

 

11% 39% 50% 

Vilket tal kommer 

efter. 

11% 39% 50% 

Vilket tal kommer 

före. 

11% 28% 61% 

Stegräkning 

 

17% 33% 50% 

Antalskonstans 

 

6% 94%  

Uppskattning 

 

11% 33% 56% 

Minskning 

 

28% 28% 44% 

Fler/färre 

 

33% 28% 39% 

Uppdelning av tal 

 

33% 39% 28% 

Hälften/dubbelt 

 

 

22% 44% 34% 

Skriftliga uppgifter 

 

 

11% 50% 39% 

 

 Utifrån bedömningsstödet (Skolverket, 2015) identifierades att eleverna hade svårigheter med 

A: begreppen fler och färre samt B: uppdelning av tal. Resultaten från den skriftliga delen, där 

var tionde elev gjorde de skriftliga uppgifterna på Låg nivå, visar inte på några större 

svårigheter. Däremot för de 50 % som utförde de skriftliga proven på Mellannivå visar mellan 

25-33 % av eleverna på svårigheter kring C: talföljder och D: likhetstecknets betydelse. 

Hur visar sig svårigheterna 

För den här skolan är svårigheterna inte lika stora, men tendenserna är desamma som i de två 

ovanstående skolorna. Svårigheter med A: begreppen fler och färre återkommer och så även 

B: automatiserandet i uppdelning av tal. 
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A: Fler/färre hänger för den här skolan ihop med minskning då eleverna saknar strategier för 

hur subtraktionsuppgifterna ska lösas inom talområdet 10-20 med tiotalsövergång. Några hade 

heller inte begreppen helt klart för sig.  

B: Vid uppdelning av tal visade sig samma svårigheter som i skola 1 och 2. Talen 10-19 var 

inte automatiserade och för flertalet av dem inte heller talen upp till 10. Så fort de började 

räkna på fingrarna avbröts övningen.  

C: I uppgifterna med talföljder var det svårt att fortsätta mönster i uppgifter som 2, 4, 6, 8… 

och 1, 4, 7, 9, . I det första fallet fanns det de som började om mönstret igen 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6 

och i det senare fallet fanns lösning med 4-skutt, 1, 4, 7, 10, 14, 18, 22. Det fanns även 

lösning med 3-skutt men man började om mönstret igen med talen över tio 1, 4, 7, 10, 11, 14,  

D: Svårigheterna i hanterandet av likhetstecknets betydelse visade sig i uppgifter som 7= 2 +_ 

och  4 = 2 - __  som barnen löste på följande vis;  7= 2 + 9 och 4 = 2 – 6. 

 

Sammanfattning 

De svagheter som skolorna visar, avsaknad av automatisering av tal, strategier för att räkna 

subtraktion, begreppen fler och färre samt hanterandet av tallinjen är uppgifter som eleverna 

behöver bli säkra i för att utveckla sin matematiska förmåga. Uppgifter med begreppen fler 

och färre är uppgifter som också visar på om eleven har förstått begreppet subtraktion. Även 

förmågan till att dela upp tal kan ses som en subtraktionsuppgift. Viktigt är att begreppen är 

ordentligt befästa och att eleven utvecklat en förståelse innan eleverna kan tillägna sig 

procedurer (Hudson & Miller, 2007). Styrkorna hos skolorna ligger på en mer grundläggande 

nivå med uppgifter som ramsräkning, uppskattning av tal samt hoppa 10-skutt och 5-skutt. 
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Tabell 6 
Sammanfattning av skolornas styrkor och svagheter utifrån Skolverkets bedömningsstöd 

(2015). 

 

Skola 1 Skola 2 Skola 3 

styrkor svagheter styrkor svagheter styrkor svagheter 

-talraden, 
ramsräkning 
samt att räkna 
uppåt och nedåt 
från angivet tal 
-stegräkning, 
hoppa 10-skutt 
och 5-skutt 

-uppdelning av 
tal ej 
automatiserat 
-minskning, 
svårt med 
begreppen, 
räknehändelse, 
fler/färre samt 
avsaknad av 
strategier 
- skriftliga 
uppgifter som 
behandlade 
tallinjen och 
problem-
lösning 
 

-stegräkning, 
hoppa 10-skutt 
och 5-skutt 
-uppskattning 
av tal mellan 
10-20 
-skriftliga 
uppgifter 

-uppdelning av 
tal, ej 
automatiserat 
-begreppen 
fler/färre ej 
befästa 
-ramsräkning 
upp till 115 

- ramsräkning 
samt att räkna 
uppåt och nedåt 
från angivet tal 
-talraden, före 
och efter 
-uppskattning 
av tal mellan 
10-20 

-uppdelning av 
tal, ej 
automatiserat 
-minskning, 
svårt med 
begreppen fler 
och färre samt 
avsaknad av 
strategier 
-skriftliga 
uppgifter som 
behandlade 
talföljder och 
likhetstecknets 
betydelse 

 

 

Undervisningsmetoder i klassrummet 

Den andra frågeställningen tar sin utgångspunkt i vilka metoder lärarna använder i sin 

undervisning för att stötta eleverna i det innehåll som framkom ur Skolverkets 

bedömningsstöd (2015).  I mitt analysarbete har jag kunnat identifiera två olika metoder som 

lärarna använder sig av i sin undervisning på de tre skolorna jag observerat.  Jag har valt att 

vända mig till idrottens värld för att namnge de olika metoderna då en lagledare och en 

tränares uppgifter på många sätt liknar lärarens. Ibland flyter rollerna ihop och går i varandra 

men huvuddragen kan liknas på följande vis:  

Lagledaren är den som har det övergripande ansvaret och måste se till hela spelet utifrån vad 

varje spelare har för kunskaper. Lagledaren har en plan och visar laget hur spelet ska spelas 

utifrån de förutsättningar som finns. Lagledaren visar spelarna de regler som spelet bygger på. 

Spelarna lyssnar, svarar på lagledarens frågor och ställer egna frågor. Lagledaren lyssnar på 

sina spelare och stöttar dem genom att vara lyhörd. Lagledaren har en förmåga att anpassa 

övningarna utifrån spelarnas behov. Sammanfattningsvis är lagledaren målfokuserad, 

regelfokuserad samt lyhörd och omsorgsinriktad. 
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Figur 2 
Sammanfattning av lagledarens roll i klassrummet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tränaren är den som på uppdrag av lagledaren bryter ner spelet i mindre delar och ger 

spelarna instruktioner till de moment som ska tränas för att på sikt få helheten. Tränaren går 

igenom reglerna ytterligare och skapar olika träningsmoment för att befästa regler och 

begrepp och hur de relaterar till varandra. Träningen kan vara i grupp, par eller individuellt. 

Tränaren kan sammanfattas som den som ser till att allt flyter på, att alla är med på banan och 

vet som ska göra samt ansvarar för att träningen görs. Tränaren är lyhörd, kreativ och uthållig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lagledaren 

Genomgång av uppgift. 

 

Genomgång av ny kunskap med hjälp 
av laborativt material 

Går runt och lyssnar samt frågar 
eleverna för att försäkra sig om att 
de förstått. 

 
Presenterar 

regler 

Anpassar 
material 

 Ställer frågor för att få 
eleverna med sig. Svarar på 
elevernas frågor. 
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Figur 3 
Sammanfattning av tränarens roll i klassrummet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan följer en presentation av varje skola utifrån observationerna och de analyser jag gjort. 

Skola 1 

I skola 1 finns de två metoderna tydligt med i undervisningen. Vid genomgångarna 

presenterar läraren momenten för lektionen där eleverna lyssnar och har möjlighet till att 

ställa frågor. Läraren delar sedan ut uppgifter och följer upp och svarar på frågor. Läraren ger 

eleverna möjlighet att träna enskilt men med möjlighet att fråga sin bänkkompis. Läraren 

presenterade dels tanketavlan för eleverna utifrån ett givet problem för att skapa möjlighet till 

förståelse för de olika representationsformerna. Efter det delar läraren ut lappar till eleverna 

som innehåller de fyra olika representationsformerna och tillsammans går man igenom 

uppgift för uppgift där eleverna får sätta in sin representationsform på rätt ställe och till rätt 

uppgift. Efter det får eleverna själva göra uppgifter och lösa dem med hjälp av de fyra 

representationsformerna. Lektionen avslutas med att läraren repeterar uppställning genom att 

skriva på tavlan och eleverna säger hur läraren ska göra för att lösa uppgiften. Eleverna ställer 

frågor under tiden. Undervisningen i klassrummet kännetecknas av både begreppskunskap 

och procedurkunskap. Tanketavlan kan vara en hjälp till att få en uppfattning om hur vida 

eleven har förstått begreppen och utvecklat strategier för att kunna lösa problem. 

Tränaren 

Läraren delar ut uppgifter 
och material.  

Läraren går runt och instruerar 
samt hjälper till och förklarar 
för de som behöver hjälp.  

Ansvarar för träningsmoment som 
kan vara i grupp, par eller 
individuellt. 

Förtydligar och repeterar 
begrepp och regler 
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Uppställning, procedurkunskap, träning på talkamrater vilket för de här eleverna behöver 

automatiseras. Båda metoderna, lagledaren och tränaren är framträdande i det här 

klassrummet. Tabellen sammanfattar de metoder grupperade utifrån rollerna lagledaren och 

tränaren vilket observerades i klassrummet i skola 1. 

 

Tabell 7 

Sammanfattning av de metoder som observerades i klassrummet. 

 

 Lagledare Tränare 
Lärarens 
metoder 

Genomgång av 
uppgift och ställer 
frågor för att få 
eleverna med sig. 
Visuellt material 
används. 
 
Läraren hjälper till 
när eleverna räcker 
upp handen. 
 

Läraren delar ut 
uppgift och går runt 
och lyssnar, samtalar 
och hjälper till.  
 
Repetition av 
kunskap och regler.  

Elevens  
metoder 

Lyssnar och svarar 
på frågor 
 
Ställer frågor 

Arbetar enskilt men 
får fråga 
bänkkompis om 
hjälp. 
 
Gör uppgifter i 
boken. 
 

Möjlig 
kunskap 

Begreppskunskap 
 
Begreppskunskap 
 
 

Procedurkunskap 
 
Begreppskunskap  
 
Strategisk 
kompetens 

 

 

Skola 2 

I skola 2 lägger läraren stort fokus på genomgångar av ny kunskap och nya regler.  Läraren 

både anpassar material och instruerar och förklarar uppgifterna för eleverna som var 

individuella. Vid dessa lektioner där uppställning i addition var huvudmoment lyssnade 

eleverna på läraren. Läraren ställde frågor om det närmsta tio-tal till olika tal som eleverna 
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fick svara på. Både tiobasmaterial och pengar använde läraren för att visualisera talens 

uppbyggnad som i sig kan kompensera för förståelsen vid ramsräkning. Efter detta gick 

läraren vidare med att göra en uppställning, först med pengar och sedan med siffror. Eleverna 

tränades i talkamraterna upp till nio vid utförandet av uppställningarna både vid genomgången 

och sedan med arbetet i boken vilket kan kompensera för svårigheterna kring uppdelning av 

tal. Elever som behövde träna mer på talkamrater försågs med sådana uppgifter samt 

laborativt material av läraren. Undervisningen i klassrummet kännetecknades av både 

begreppskunskap och procedurkunskap som kan kompensera för svårigheterna kring 

ramsräkning och uppdelning av tal. Läraren använder sig av båda metoderna men lagledaren 

har störst utrymme. Tabellen sammanfattar de metoder som observerades i klassrummet i 

skola 2. 

Tabell 8 

Sammanfattning av de metoder som observerades i klassrummet. 

 

 Lagledare Tränare 
Lärarens 
metoder 

Genomgång av ny 
kunskap med 
hjälp av laborativt 
material.  
 
Regler 
presenteras.  
 
Ställer frågor för 
att få eleverna 
med sig. 
 
Förser några 
elever med 
anpassat/laborativt 
material. 
 
 

Läraren går runt 
och instruerar samt 
hjälper till och 
förklarar för de 
som behöver hjälp.  

Elevens  
metoder 

Lyssnar och 
svarar på frågor. 

Färdighetstränar 
den nya kunskapen 
individuellt utifrån 
anpassat material 
 

Möjlig kunskap Begreppskunskap 
 
Procedurkunskap 
 

Procedurkunskap 
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Skola 3 

I skola 3 tar läraren inte samma utrymme som i de andra skolorna utan mer fokus hamnar på 

att gå runt och lyssna in eleverna samt samtala med dem. Läraren presenterar uppgiften som i 

det här fallet handlade om talsorter och eleverna lyssnar. Läraren skrev ett tal på tavlan och 

eleverna skulle tala om hur många ental, tiotal och hundratal som talet innehöll. Läraren 

ställer kontinuerligt frågor till eleverna för att försäkra sig om att de förstått momentet samt 

förtydligar vilka regler som gäller. Talsorterna tränades vidare genom tärningsspel där 

eleverna skulle bilda det största talet utifrån de tal som tärningen visade. Tärningsspelet görs 

parvis och under tiden går läraren runt och ställer frågor och samtalar med barnen.  När 

tärningsspelet var klart arbetade eleverna individuellt med liknande uppgifter i boken som 

läraren skrivit på tavlan. Några elever förses med anpassat material. Undervisningen i 

klassrummet kännetecknas av både begreppskunskap och procedurkunskap. Genom att skapa 

det största/minsta talet med hjälp av en tärning och att placera in på rätt plats gav 

undervisningen möjlighet till förståelse för positionssystemet. Detta var dock inte en 

utmärkande svårigheter hos denna grupp. Läraren i det här klassrummet använder sig av båda 

metoderna men tränaren har det största utrymmet. Tabellen sammanfattar de metoder som 

observerades i klassrummet i skola 3. 
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Tabell 9 

Sammanfattning av de metoder som observerades i klassrummet. 

 

 Lagledare Tränare 
Lärarens 
metoder 

Genomgång av 
uppgift samt 
ställer frågor för 
att få eleverna 
med sig. 
 
Går runt och 
frågar eleverna 
för att försäkra 
sig om att de 
förstått. 
 
Anpassar 
material. 
 

Läraren delar ut 
uppgift och 
material och 
lyssnar, samtalar 
och hjälper till där 
det behövs. 
 
Presenterar vilka 
sidor i boken som 
ska göras. 

Elevens  
metoder 

Lyssnar och 
svarar på frågor. 
 
Ställer frågor  
 
Arbetar med 
anpassat 
material. 
 

Jobbar i par, 
samtalar och 
färdighetstränar 
uppgiften. 
 
Färdighetstränar i 
boken. 
 

Möjlig kunskap Begreppskunskap 
 

Procedurkunskap 
 
Begreppskunskap 
 

 

 

Elevers kunnande och undervisningsmetoder 

Undervisningsmetoderna som jag observerat visar på att den kunskap som görs möjlig för 

eleverna är begreppskunskap och procedurkunskap. Lagledaren presenterar i de flesta fall nya 

regler och kunskaper, ibland med laborativt material, som eleverna behöver för att utveckla 

sin matematiska förmåga när det gäller begreppsförståelse och hur man använder begreppen. 

Övningarna är till största del inriktade på procedurträning där tränarens uppgift är att se till att 

träningen flyter på. Lagledaren anpassar i några fall material utifrån behov. Styrkorna ligger 

främst i att räkna ramsräkning och uppgifter som har med talraden att göra som vilket tal 

kommer före och efter, hoppa 5-skutt och 10-skutt samt uppskatta antal mellan 10-20. 
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Svårigheterna ligger främst i att uppdelning av tal inte är automatiserat, begreppen fler och 

färre är ej befästa samt strategier för att räkna med minskning (subtraktion). Nedan följer en 

sammanfattning av skolornas styrkor och svagheter utifrån Skolverkets bedömningsstöd 

(2015) samt de undervisningsmetoder som observerats. 

Tabell 10 
 Sammanfattning av skolornas styrkor och svagheter utifrån Skolverkets bedömningsstöd 

(2015)samt de undervisningsmetoder som observerats. 

 

 Styrkor Svagheter 
 

Undervisningsmetoder 

Skola 1 -talraden, ramsräkning 
samt att räkna uppåt och 
nedåt från angivet tal 
-stegräkning, hoppa 10-
skutt och 5-skutt 

-uppdelning av tal ej 
automatiserat 
-minskning, svårt med 
begreppen, 
räknehändelse, fler/färre 
samt avsaknad av 
strategier 
- skriftliga uppgifter som 
behandlade 
tallinjen och problem-
lösning 
 

Både lagledaren och 
tränaren framträder tydligt. 
Lagledaren presenterar 
innehåll, ställer frågor och 
lyssnar in sina elever och 
anpassar material. Som 
tränare skapas möjligheter 
till kommunikation genom 
att fråga sin bänkkompis 
och individuell träning 
genom räkning i boken. 

Skola 2 -stegräkning, hoppa 10-
skutt och 5-skutt 
-uppskattning av tal 
mellan 10-20 
-skriftliga uppgifter 

uppdelning av tal, ej 
automatiserat 
-begreppen fler/färre ej 
befästa 
-ramsräkning upp till 115 

Lagledaren spelar en stor 
roll där mycket fokus 
läggs på genomgång av ny 
kunskap. Lagledaren 
frågar för att få eleverna 
med sig och använder sig 
av laborativt material för 
att konkretisera innehållet. 
Lagledaren har också 
anpassat material till 
eleverna. Tränaren går 
sedan runt och ser till att 
träningen som för de flesta 
består i att räkna i boken 
flyter på. 
 

Skola 3 ramsräkning samt att 
räkna uppåt och nedåt 
från angivet tal 
-talraden, före och efter 
-uppskattning av tal 
mellan 10-20 

-uppdelning av tal, ej 
automatiserat 
-minskning, svårt med 
begreppen fler och färre 
samt avsaknad av 
strategier 
-skriftliga uppgifter som 
behandlade talföljder och 
likhetstecknets betydelse 

Lagledaren tar inte lika 
stort utrymme på den här 
skolan. Lagledaren 
presenterar innehåll och 
anpassar material men 
sedan är det tränaren som 
ser till aktiviteterna flyter 
på och eleverna vet vad 
som ska göras. 
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Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka hur de moment som eleverna visade svårigheter i 

utifrån Skolverkets bedömningsmaterial uppmärksammas av lärare under 

matematiklektionerna och på vilket sätt lärarna uppmärksammar det. Jag kommer att 

diskutera resultaten från min studie i relation till litteratur och tidigare forskning. 

Metoddiskussion 

Studien jag gjort innefattar två delar, matematiktest och observationsstudie.  Matematiktestet 

låg till grund för min observationsstudie. I matematiktestet var eleverna i fokus och i 

observationsstudien lärarna. Både elever och lärare var lättillgängliga för mig och kan därför 

ses som ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Nackdelen med fallstudier och ett 

bekvämlighetsurval är generaliserbarheten då ett begränsat fall och ett begränsat urval  

sannolikt inte utgör ett representativt tvärsnitt av populationen och med andra ord påverkas 

överförbarheten (Bryman, 2011). Å andra sidan kan det utgöra en grund för vidare forskning 

(Bryman, 2011) samt tankar till reflektion hos mig, som speciallärare. Vidare att beakta är 

grunden till de resultat jag använt mig av för att avgöra vilka svårigheter eleverna påvisar är 

ett muntligt test. Fördelaktigt för studien är dock att det är jag som gjort alla muntliga test 

vilket ökar graden av pålitlighet (Bryman, 2011) men viktigt att förstå är att det är mina 

tolkningar utifrån Skolverkets bedömningsstöd (2015) som ligger till grund och att de ska ses 

som vägledande. 

Observationsstudien som är kvalitativ och innefattar ett analysförfarande innebär att man som 

forskare är medveten om att det ligger stora utmaningar i att observera det som för mig är 

välkänt som i det här fallet matematikundervisning (Elvstrand m.fl., 2009).  Elvstrand m.fl. 

(2009) menar att ett brett fokus inledningsvis är fördelaktigt. I båda dessa fall är jag medveten 

om att det välkända och med en frågeställning i fokus kan ha påverkat mina resultat och 

trovärdigheten (Bryman, 2011) i min studie. Viktigt för mig, som speciallärare, blir att 

förhålla sig till detta och att som jag tidigare skrev att se resultaten som vägledande och en 

hjälp till att utveckla matematikundervisningen. Värt att nämnas i det här sammanhanget är 

också den återkopling av resultatet på de matematiska testerna jag delgav lärarna för att ge 

lärarna bra förutsättningar för att planera sin undervisning. Återkopplingen skulle kunna ses 

som en svag experimentel manipulation men det jag kan se verkar det inte haft någon 

betydelse i de observationer jag gjorde. Intentionen med min studie är att de teorier jag 

kommit fram till är tillförlitliga (Bryman, 2011) och stämmer överrens med det resultat jag 

redovisar.  
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Resultatdiskussion 

Vilken matematik har eleverna svårt med? 

I läroplanen (Skolverket, 2011) kan vi läsa att skolan ska ge eleverna förutsättningar till att bli 

förtrogen med begrepp samt skapa en förståelse för dess användbarhet. Detta innefattas i de 

förmågor som eleverna ska utveckla, vilket innebär att eleverna behöver behärska procedurer 

och rutinuppgifter för att kunna använda sig av rätt metoder i förlängningen. Dock måste 

begreppen hos eleverna vara befästa och utvecklade för att kunna tillägna sig 

procedurkunskapen och förstå nyttan av den (Miller & Hudson, 2007). Vidare kan man läsa 

att eleverna ska ges rika erfarenheter till att utveckla begrepp och metoder (Skolverket, 2011). 

I min studie visar sig att det som eleverna har störst svårigheter i är uppdelning av tal, som 

kan jämställas med det som Hudson & Miller (2006) kallar för deklarativ kunskap eller som 

Löwing (2008) uttrycker sig, automatiserad kunskap. Löwing (2008) benämner det också som 

räkneflyt vilket kräver mycket träning men när den väl sitter behöver du inte tänka, du vet hur 

mycket pengar som ligger på bordet utan att behöva räkna, se att klockan är kvart över tre 

eller uppgifter som i det muntliga testet (Skolverket, 2015) 5 + 3. Hudson & Miller (2006) 

menar att kunskap som blivit automatiserad, deklarativ, gör eleverna mer benägna att använda 

sig av sina matematiska kunskaper utanför skolan. 

Svårigheter i hanterande av begreppen fler/färre utmärker sig också på alla tre skolor. 

Begreppen måste klargöras och för de lågpresterande eleverna är det av stor vikt att lärarna 

inte går för fort framåt. Hudson & Miller,( 2006) skriver i sin studie hur viktigt det är att 

begreppen är väl förankrade för att eleverna ska kunna tillägna sig procedurkunskap. Varje 

begrepp ska konkretiseras i minst tre lektioner för att sedan under kommande tre lektioner 

räkna med representativa material och till sist kunna gå över till det abstrakta räknandet. 

Begrepp som eleven lärt sig utvecklar den logiska förmågan (Kilpatrick et al., 2001) och ger 

möjligheter till att se mönster för att finna rätt lösningar.  

Fler svårigheter visade sig i de skriftliga momenten kring hanterandet av talraden och 

tallinjen. Detta är en av de åtta kategorierna som är grundpelarna i att utveckla en 

grundläggande taluppfattning enligt Andrew & Sayers (2014).  De svårigheter som jag hittills 

har nämnt med uppdelning av tal och hanterande av begrepp tänker jag handlar om 

möjligheten till mängdträning på rätt nivå och med både konkret och representativt material.  

Svårigheter i att hantera talraden och tallinjen kräver att man som lärare är uppmärksam, dels 

huruvida elevernas uppfattning av om tallinjen är logaritmisk eller lineär men också hur vida 
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språk, arbetsminne eller visuell föreställningsförmåga påverkar eleven (Lundberg & Sterner, 

2009). Forskare har som jag tidigare nämnt sett att en elevs räkneförmåga är starkt 

sammankopplad med faktorer som språk, arbetsminne och visuell föreställningsförmåga samt 

att man har hittat ett område i hjärnan som påvisar aktivitet vid utförandet av uppgifter som 

rör tallinjen.  

I min resultatdel har jag också pekat på de styrkor som de tre skolorna uppvisade. Styrkorna 

låg i ramsräkning, att kunna räkna från angivet tal uppåt och nedåt, tala om vilket tal som 

kommer före och efter ett givet tal, uppskattning av tal mellan 10-20 samt stegräkning med 

10-skutt och 5-skutt. Min reflektion är att detta är begrepp som tränats sedan barnen gick i 

förskola och förskoleklass. Begreppen har konkretiserats och representerats på många olika 

sätt och många gånger innan barnen kommer till skolans värld vilket gör att den är befäst.  

Enligt Miller & Hudson, (2007) är det viktigt att nya begrepp konkretiseras med material 

minst tre lektioner för att sedan övas in med representativt material minst tre lektioner innan 

kunskapen kan göras abstrakt för de elever som uppvisar svårigheter inom matematikämnet. 

Vilka metoder använder lärarna för att stötta eleverna? 

Resultaten från mina observationer visar att tränarens roll, att förse eleverna med rätt 

uppgifter, handlar till största delen om att räkna i böckerna kring det moment som lagledaren 

gått igenom vilket ligger nära den ideologi som Engwall (2013) och Samuelsson (2003) 

benämner industrial trainer. (se sid. 15) Metoden ger eleverna procedurkunskap men min 

tolkning är att lärarna inte stannar upp i sin undervisning och ger de elever som inte lyckats 

befästa procedurerna mer träning och möjlighet att befästa begrepp. Intressant i det här 

sammanhanget blir också hur vida lärarna tagit till sig av den återkoppling som gavs kring de 

svårigheter eleverna uppvisade. Är det så att lärarna saknar kunskaper i begreppskunskapens 

betydelse för matematikutvecklingen då man låter läromedlen styra undervisningen.  Boaler 

(2009) lyfter just detta problem i att lågpresterande elever får kämpa med att lära sig fler och 

fler procedurer utan att ha befäst kunskapen tillräckligt innan läraren går vidare på nästa 

kapitel. Bentley som refereras till i TIMSS (2012) såg i sin djupanalys från 2007 att de fel 

svenska elever gör i årskurs 8 är missuppfattningar som etableras tidigt. Detta härleder 

Bentley till den procedurstyrda undervisningen och läromedlen där beräkning är i fokus. Den 

djupa förståelsen för siffror tappas på vägen menar Boaler, (2009)  möjligheten till att leka 

och laborera med tal borde ta större plats i undervisningen för de lågpresterande. Viktigt att 

uppmärksamma är också att eleverna på det skriftliga testet inte visade på svårigheter kring att 

utföra additions- och subtraktionsuppgifter med talkamraterna. Här kan man se att det 
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muntliga testet har klara fördelar då det tydligt går att se om eleven har automatiserat eller 

använder sig av strategier som att räkna på fingrarna och om eleven börjar på det största talet. 

Är kunskapen automatiserad blir eleverna, som jag tidigare nämnde, mer benägna att använda 

sig av sina matematiska kunskaper (Hudson & Miller, 2006). 

Matematik är, som jag tidigare skrivit, ett ämne som kräver stor förmåga till koncentration 

samt att hålla flera saker i minnet (Hudson & Miller, 2007 & Lundberg & Sterner, 2009) och 

att då få möjlighet till att kommunicera vid utvecklandet av den begreppsliga förmågan kan 

underlätta (Samuelsson & Eriksson, 2010). I min studie kan jag se att läraren i träder rollen 

som lagledare när nya begrepp presenteras och ska läras in. Laborativt material används, i 

enstaka lektioner och en lärare går från konkret laborativt material till representativt material 

för att avsluta med abstrakt tänkande under en och samma lektion vilket förmodligen gör det 

svårt för lågpresterande elever med tanke på det jag ovan skrev (Hudson & Miller, 2007). I 

detta fall kan man säga att lagledaren är en old humanist (se sid. 15, Engwall, 2013 & 

Samuelsson, 2003) men svänger också över till att bli technological pragmatist då några 

elever förses med representativt material till sin hjälp. Möjligheten för läraren att föra en- till 

en samtal är oftast begränsad då läraren är själv och ska hålla ”bollen” i rullning! 

 

Avslutande diskussion 

Under mina två år som jag arbetat som speciallärare har jag märkt en skillnad mellan 

svenskundervisningen jämfört med matematikundervisningen i de tidiga åldrarna. I 

svenskundervisningen har det funnits en plan för hur vi fångar upp barn i svårigheter och 

lärarna har utarbetade strategier och ett stort utbud av anpassat material att tillgå samt läsläxor 

som i de flesta fall veckovis löper över hela läsåret. Matematikämnet har halkat efter. Trots att 

bedömningsmaterial som Skolverkets Diamant (2013) och McIntoshs (2008) Att förstå och 

använda tal- en handbok har funnits tillgängliga och gjorts har undervisningen och dess 

material ej anpassats utan lärarna har arbetat på utefter den arbetsbok som är tänkt för 

årskursen. Jag tänker att vi i matematikämnet såsom i svenskämnet måste fokusera mer på att 

befästa och automatisera kunskaperna innan vi går vidare och våga ha löpande läxor som övar 

på rätt kunskaper och ger våra elever inte bara ”läsflyt” utan också ”räkneflyt”. 

I min analys och diskussion har jag valt att dra paralleller till idrottens värld, vilket är mitt sätt 

att visualisera problematiken med matematikämnet. Inledningsvis i min avslutande diskussion 

skriver jag om min uppfattning av att matematikämnet halkat efter med det menar jag att vi 
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behöver bli bättre på att tänka utanför boxen/spelplanen, vilken vanligtvis är matematikboken, 

för att skapa möjligheter att hjälpa eleverna att kompensera för att svårigheter de uppvisar. 

Svårigheterna kring uppdelning av tal kan jag se som den enklaste svårigheten att stötta upp 

med enkla undervisningsmetoder. Detta handlar om skotträning på mål, här finns inga 

genvägar, det är träning och åter träning som krävs för att få det räkneflyt (Löwing, 2008) 

eller den deklarativa kunskapen (automatiserad kunskap) (Hudson & Miller, 2007) som 

möjliggör elevers benägenhet att lättare tillgodogöra sig mer avancerad kunskap samt att 

använda sig av matematiken även utanför skolan (Hudson & Miller, 2007, Kilpatrick et al., 

2001). Tränarrollen kan utvecklas genom att bli mer kreativ och göra undervisningen 

variationsrik för att eleverna ska hålla motivationen uppe (Hudson & Miller, 2007). Precis 

som vi har löpande läsläxor för att eleverna ska få läsflyt kan löpande räkneläxor vara en 

framgångsfaktor för att få räkneflyt. Begreppskunskapen ligger mer på lagledarnivå. 

Lagledaren måste våga stanna upp och stanna kvar i begreppen. En lektion räcker inte för de 

elever som har svårigheter i matematik.  I min roll som speciallärare kan jag stötta upp läraren 

genom att hjälpa till med att variera ”skotträningen” samt ge eleverna möjlighet till en-till-en 

samtal för att befästa strategier och begrepp. 

Svårigheterna kring talraden, antalskonstans och uppskattning är av en annan karaktär än de 

jag tidigare nämnt som uppdelning av tal och begrepp. Lagledare/tränaren eller the industrial 

trainer/ technological pragmatist/old humanist är roller som i dessa fall enligt min tolkning 

inte är tillräckliga för att hjälpa dessa elever vidare, i dessa fall kan jag som 

speciallärare/rådgivare hjälpa till och vara en kvalificerad samtalspartner (SFS 2011:186).  

Eleverna är inte hjälpta av en matematikbok/spelplan där fler och fler 

procedurer/spelstrategier och begrepp blir till en röra då den djupare förståelsen för 

siffrors/bollens beskaffenhet inte är befäst (Boaler, 2009). Förenkla genom att stryka uppgifter 

i boken eller att ge liknande ”enkla” uppgifter är som att säga till en spelare att enbart få röra 

sig på ett begränsat område. Det fungerar en stund men det är inte hållbart i längden och 

förmodligen tappar man lusten då man aldrig får chansen att komma upp och göra mål! Här 

krävs det annan träning och som jag ser det behövs hjälp med att utveckla lärarrollen till att 

bli en progressive educator (Engwall, 2013 & Samuelsson, 2003) en roll som inte var särskilt 

framträdande i min studie. Progressive educator innebär att variera sin undervisning och skapa 

andra miljöer utanför matematikboken/spelplanen där eleverna får möjlighet att undersöka, 

leka med, upptäcka och diskutera matematiken/spelet. Viktigt är också att lärarna har en 

förståelse för att dessa svårigheter också kan ha andra bakomliggande orsaker som brister i 
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språk, arbetsminne, koncentration och visuell föreställningsförmåga. Skolverkets 

bedömningsstöd (2015) och då den muntliga delen anser jag vara ett bra diagnosmaterial för 

att tidigt identifiera de elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd för att 

utvecklas i matematikämnet och kunna nå målen i år 3. Förstå vikten av detta blir min uppgift 

som speciallärare att göra lärarna uppmärksamma på och att genomföra Skolverkets 

bedömningsstöd (2015) även i år 2 och 3 som fortfarande inte är obligatoriskt. 

Förslag på vidare forskning 

Studien, som jag har gjort, har haft fokus på år 2 och 3 och det jag skulle vilja titta närmare på 

är skillnaderna mellan svårigheter årskurserna emellan och då även få med år 1. Kvarstår 

samma svårigheter, tillkommer det nya eller blir de fler och är eleverna med svårigheter 

desamma. I detta sammanhang vore det också av intresse att undersöka hur undervisningen 

ser ut i de olika årskurserna, finns det några skillnader. Ytterligare aspekter vore att jämföra 

lärare som undervisar utan att följa någon matematikbok med lärare som följer 

matematikboken för att se om svårigheterna ser olika ut samt om det finns skillnader för hur 

lärare undervisar i åldersintegrerade klasser jämfört med åldershomogena klasser. 
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