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1. Bakgrund  

Eftersom utbildning har en framträdande roll i vår utveckling av samhället erfar Gustavsson 

(2009)  att det finns ett stort intresse för utbildning hos många. Våra politiker vill i synnerhet 

vara med och utöva inflytande på vilken kunskap som ska prioriteras, hur organisationen ska 

se ut och vilka huvudsakliga funktioner utbildning ska ha i vårt samhälle. Säljö (2000) lyfter 

även han fram att många människor i dagens samhälle är intresserade av att lära sig mer om 

hur människor lär och tillägnar sig ny kunskap. Han belyser att det kan bero på att kunskap är 

en viktig del i samhällsutvecklingen både när det gäller landets ekonomi och dess sociala 

utveckling. I skolämnet matematik har det enligt Löwing och Kilborn (2010) ideligen skett 

nya reformer och förändringar under de senaste 40 åren, så väl i matematikämnets innehåll 

som när det gäller gruppsammansättningar, undervisning och relationer mellan elever och 

lärare. Gruppsammansättningen i svensk skola har blivit mer mångkulturell. År 2008 talades 

det enligt Hansson (2011) fler än 100 olika modersmål i svensk skola och ca 17 % av eleverna 

under arton år var flerspråkiga. I den senaste PISA-undersökningen 2012 (Skolverket, 2013) 

visade resultaten att de svaga eleverna presterade allt sämre i matematik, svenska och natur-

orienterande ämnen. Hansson (2012) poängterar att elever som kommer från hem med låg 

utbildningsnivå presterar sämre resultat i skolan än elever som har vårdnadshavare med hög 

utbildningsnivå. Bland socioekonomiskt utsatta elever med matematiksvårigheter framhåller 

Lundberg och Sterner (2009) att det är extra viktigt att tidiga specialpedagogiska insatser sätts 

in i förskolan och skolan för att förhindra att svårigheter uppstår.   

Efter år av erfarenhet och delaktighet i min kommuns övergripande språktest vet jag att det 

fanns en skillnad mellan olika socioekonomiska skolområden. Det visar resultatet från testet 

”Vad sa du fröken?” (Alstam-Malcus & Fritzell, 1993). Detta görs på samtliga sexåringar i 

vissa kommuner för att kartlägga elevers språkliga medvetenhet. Erfarenhetsmässigt känner 

jag inte till att det finns något test i matematik som man gör i samma utsträckning som ”Vad 

sa du fröken?”. Mina tankar och min nyfikenhet gjorde att jag bestämde mig för att undersöka 

om det finns någon skillnad mellan elevers utvecklingsnivå i matematik beroende på vilket 

socioekonomiskt skolområde de bor i. Studien kommer även att undersöka om det finns något 

samband mellan elevers resultat på språktestet ”Vad sa du fröken?” och matematiktestet 

Diamant i början av förskoleklass. Malmer och Adler (1996) belyser att elever med läs- och 

skrivsvårigheter ofta har problem med matematik vilket kan ses som ganska naturligt 

eftersom språket och symbolerna spelar en viktig roll i ämnet matematik.   
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Andra iakttagelser man har gjort i samhället är om det finns någon skillnad mellan pojkars och 

flickors resultat i matematik. Ann Ahlberg (1996) belyser svårigheten i att få en helhetsbild 

när det gäller skillnader mellan pojkars och flickors prestationer i matematik. Det finns studier 

som visar på skillnader mellan pojkars och flickors resultat i matematik. Å andra sidan finns 

det också studier som visar att det inte finns någon skillnad mellan pojkars och flickors 

resultat i matematik, framhåller Ahlberg. I min studie kommer jag att försöka ta reda på om 

det fanns någon skillnad mellan pojkars och flickors resultat i matematik generellt och 

områdesvis.    

Enligt Säljö (2000) kan människan genom kommunikation utveckla kunskaper och färdigheter 

så att vi kan tillägna oss olika resurser i form av intellektuella och praktiska redskap. 

Lundberg och Sterner (2009) påpekar att det ofta finns en skillnad mellan barns olika 

utvecklingsnivåer i matematik när de börjar skolan. Skillnaden kan till viss del bero på 

understimulans i förskoleåldern eller att en del elever kan ha drag av dyskalkyli eller specifika 

matematiksvårigheter. Lundberg och Sterner lyfter även fram att man ska vara medveten om 

att barns matematiska utvecklingsnivå i förskolan har stark betydelse för hur de senare 

utvecklar sina matematiska förmågor i skolan.  
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2. Syfte och frågeställningar  

Undersökningens syfte är att studera om det finns någon skillnad mellan elevers resultat i 

matematik beroende på vilket socioekonomiskt skolområde de bor i efter att de har lämnat 

förskolan och börjat i förskoleklass samt att studera om det finns ett samband mellan pojkars 

respektive flickors språkliga förmåga och aritmetisk förmåga i början av förskoleklass.  

Frågeställningar 

1.  Finns det ett samband mellan socioekonomiska förhållanden och förberedande 

aritmetisk förmåga i början av förskoleklass?  

2. Finns det någon skillnad mellan flickors och pojkars förberedande aritmetiska förmåga 

i början av förskoleklass?  

3. Finns det ett samband mellan socioekonomiska förhållanden och flickors respektive 

pojkars förberedande aritmetiska förmåga i början av förskoleklass?  

4. Finns det ett samband mellan grundläggande språklig förmåga och förberedande 

aritmetisk förmåga i början av förskoleklass?   

5. Kan skillnader i förberedande aritmetisk förmåga mellan elever med olika 

socioekonomiska förhållanden kopplas till skillnader i grundläggande språklig 

förmåga?  
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3. Sociokulturell teori  

I min studie har jag valt att utgå ifrån sociokulturell teori, där tyngdpunkten är synen på 

lärande genom kommunikation. Med kommunikation menas här tala, lyssna, läsa och skriva. 

Säljö (2000) beskriver att grunden för den sociokulturella teorin byggdes av den ryske 

psykologen Lev S. Vygotsky (1896-1934). Förutsättningen för det sociokulturella 

perspektivet är att människan innehar fysiska och mentala resurser som är bestämda av 

biologiskt ursprung. Säljö betonar att de kunskaper och färdigheter som människan har är en 

fråga om hur vi tillägnat oss olika resurser i form av intellektuella och praktiska redskap. Han 

framhåller att det är genom kommunikation som dessa resurser skapas och förs vidare till 

nästkommande generationer. Enligt Säljö benämns en sådan process för socialisation i ett 

sociokulturellt perspektiv, där traditioner, normer och språk förs vidare via individens 

närmaste kontaktnät och där familjen har en nyckelroll. Individens socialisationsprocess är ett 

viktigt redskap för att förstå och tänka kring omvärlden. Även Hagtvet (2010) hänvisar till 

Vygotskys idé att man bara skaffar sig via genomförande av aktiv handling i en social miljö.  

Enligt Hagtvet (2010) lär sig barnet sina färdigheter vid två tillfällen. Första gången genom 

samspel med andra (interpsykiskt) och andra gången inom sig själva (intrapsykiskt). De 

kunskaper barnet kan behärska idag tillsammans med andra, kan hon bemästra i morgon på 

egen hand. Hagtvet påpekar även att leken har en betydelse där barnet kan praktisera 

färdigheter och aktiviteter som de ännu inte kan bemästra. Hon lyfter fram att forskningen 

(t.ex. Frost & Petersen 1988, Olofsson & Lundberg 1983,Tornèus 1998, samtliga i Hagtvet, 

2010) har visat ett samband mellan tidiga språkliga färdigheter och lyckosam läs- och 

skrivutveckling i början av skolan. Hagtvet betonar också vikten av att stimulera språket för 

att kunna nå en gynnsam utveckling i skolan.  
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4. Litteraturgenomgång  

I min litteraturstudie valde jag att fokusera på utvecklingen i samhället, aritmetik, skillnader 

mellan pojkars och flickors matematikutveckling, matematiksvårigheter och läs- och 

skrivsvårigheter. Sedan kommer avsnitt om elever i behov av särskilt stöd och vikten av att 

kartlägga elever. Därefter kommer två stycken av kartläggningsmaterial som användes i 

studien, ett i matematik, ”Diamant” och ett i språkförmåga, ”Vad sa du fröken?”.  

 

4.1 Samhällets utveckling  

 Löwing & Kilborn (2010) påpekar att utvecklingen i Sverige gått mot ett alltmer mångfaldigt 

samhälle. Utan insikt i elevernas socioemotionella problematik kan vi i skolan inte nå 

framgångar i vårt svåra och viktiga arbete med elever som har svårigheter med att utveckla 

sina matematikkunskaper, menar de. I december 2013 redovisades resultaten i den senaste 

internationella jämförande studien PISA 2012, angående 15-åringars kunskapsutveckling i 

läsförståelse, naturkunskap och matematik. Skolverket (2013) presenterade bl.a. resultatet att 

av de 33 OECD-länder som är med i studien är det inget land som har så stora resultat-

försämringar som Sverige, från att ha presterat över genomsnittet i PISA 2000 till att ha 

resultat långt under genomsnittet 2012. Resultaten pekar på att framför allt de svagpresterande 

eleverna presterar allt sämre och att flickor i genomsnitt uppvisar bättre kunskaper än pojkar.  

I matematik har man sett en nedåtgående trend bland alla svenska elever i de olika PISA- 

undersökningarna sedan 2000 (2003, 2006, 2009). De lågpresterande eleverna visade lägre 

resultat i studien, men även de högpresterande eleverna visade lägre resultat när det gällde 

matematikkunskaper. Skolverket erfar de att de stora problemen i svensk skola idag är att vi 

inte har likvärdiga skolor, vilket kan ha inverkat på resultatet.  

  

4.2 Studier som belyser ett samband mellan social bakgrund och resultat i 

matematik  

 Hansson (2011) såg i sin studie att det fanns en allt större skillnad mellan olika skolors 

studieresultat och att de ekonomiska klyftorna hade blivit större, men också att bostads-

segregationen hade ökat och bidragit till att utbildningssektorn förändras. De resultat som 

Hansson kom fram till i studien var att skillnaden mellan olika skolors studieresultat berodde 
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på att skolor med många svaga studieresultat också hade många elever från svaga socio-

kulturella grupper. Hon kallade det för skolsegregation och det var denna och det fria 

skolvalet som påverkade de stora skillnaderna mellan skolorna, enligt hennes tolkning. Det 

finns både svenska och internationella studier som lyfter fram ett samband mellan social 

bakgrund och resultat i matematik. Ett exempel är Reuterberg (1996) som i sin rapport 

redogör för en metaanalys genomförd av White 1982, i Reuterberg).  I undersökningen finns 

det olika studier som mäter sociokulturell bakgrund i förhållande till skolprestationer över tid, 

från 1928 fram till 1977. I Whites analys framkom det att det finns ett samband mellan elevers 

svaga sociokulturella bakgrund och deras låga prestation i matematik och språkliga ämnen. I 

en annan studie som Reuterberg också hänvisar till (Bolt 1947, i Reuterberg, 1996) kunde 

man se ett samband mellan elevers sociokulturella bakgrund och deras betyg. Elever med 

svag sociokulturell bakgrund har också de lägsta betygen. Även Eriksson Gustavsson, 

Göransson och Nilholm (2011) lyfter fram en studie av Giota och Lundberg om sambandet 

mellan sociokulturell tillhörighet och att lyckas i skolan. Studiens syfte var att se om det fanns 

ett samband mellan vilket specialpedagogiskt stöd 17 000 elever födda 1982-1987 fått i 

grundskolan och vilken utbildningsnivå vårdnadshavarna hade. Studien visar på ett kraftigt 

samband mellan vårdnadshavarnas utbildningsnivå och mottagandet av specialpedagogiskt 

stöd. Reuterberg (1996) hade ett uppdrag från Skolverket att försöka klarlägga vilka faktorer 

som påverkade elevernas resultat i matematik. Resultatet av Reuterbergs studie påvisar ett 

klart samband mellan svag sociokulturell bakgrund och bristande matematikkunskaper. De 

svaga sociokulturella grupperna erhöll de lägsta matematikresultaten både på lågstadiet och 

mellanstadiet. I sin avhandling lyfter också Hansson (2011) fram sambandet mellan social 

bakgrund och resultat i matematik. De elever som hade vårdnadshavare med låg svensk 

studiebakgrund, var de elever som påvisade låga studieresultat i matematik. Lundberg och 

Sterner (2009) tar upp en studie från USA, där resultaten visade att elever från 

socioekonomiskt gynnsamma områden/familjer fick mer stimulans när det gäller numerisk 

räkning än elever ifrån mer socioekonomiskt svaga områden/familjer. Med numerisk räkning 

menas ramsräkning, känna igen siffror, addera, subtrahera och jämföra tal.  

 

4.3 Aritmetik  

I Nationalencyklopedin (2014) beskriver man aritmetik som ett begrepp man använder ofta 

inom matematiken och det är den del som behandlar de fyra räknesättens grundläggande 

egenskaper, addition, subtraktion, multiplikation och division. Aritmetik kommer från 
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grekiskan och betyder räknekonst. Aritmetik är ingen enskild förmåga utan Dowker (2005) 

betonar att den bygger på flera olika komponenter, såsom kunskap om talen, förmåga till 

logiskt tänkande och arbetsminnets kapacitet hos den enskilda individen. Samuelsson (2013) 

skriver att aritmetiken som den beskrivs i kursplaner främst handlar om att utveckla tal-

uppfattningen och att förstå och använda tal. I läroplanen (Skolverket, 2011), under det 

centrala innehållet i matematik, har kursplanen klassificerats i olika områden: taluppfattning 

och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändringar 

samt problemlösningar. I beskrivningen av Skolverkets Diamanttest (Skolverket 2013) 

framhåller man att taluppfattning och tals användning är stora områden som upptar en stor del 

av grundskolans undervisning. Hudson och Miller (2006) påpekar att det finns fyra typer av 

färdigheter som eleverna behöver träna och lära sig för att främja taluppfattning: använda sig 

av rätt räkneord vid ramsräkning och vid pekräkning, kunna ordningstal och räkna i steg t.ex. 

2-skutt, 5-skutt. McIntosh (2012) understryker att i början av matematikutvecklingsprocessen 

när det gäller aritmetik ser de flesta elever inget sammanhang mellan räkneramsan och 

antalet. Barnen kan t.ex. räkna kulor -ett, två, tre, fyra och fem. Att räkneordet fem hamnade 

på den femte kulan kan innebära för eleverna att kulan ”heter” fem och inte representerar 

antalet. McIntosh menar att efter konsekvent användning av räkneord och en bestämd struktur 

kommer en del elever att upptäcka generella mönster och räkna lika lätt t.ex. 23,24 som 63,64. 

En del elever kommer att stöta på problem när det gäller tiotalsövergångar t.ex. 68,69,70, av 

den orsaken att mönstret är 8,9,10 och överförs enkelt till sextioåtta, sextionio sextiotio. Även 

Hudson och Miller (2006) framhåller att en av de viktigaste komponenterna i aritmetiken är 

att utveckla taluppfattning och att kunna använda sig av räkneord i vardagliga situationer, 

t.ex. hur många barn har kommit idag? Räkneorden har enligt Hudson och Miller en stor 

betydelse därför att de hjälper eleverna att förstå viktiga begrepp relaterade till kvantitet och 

är en viktig förutsättning för många matematiska strategier.  

 

 

4.4 Tidig skriven aritmetik  

Dowker (2005) påpekar att det alltid finns en risk att skolor introducerar skriven aritmetik 

med symbolspråk för tidigt i elevernas matematikutveckling. Det är viktigt att eleverna har 

förstått begreppen bakom räknemetoderna innan man introducerar skrivet symbolspråk, 

annars finns det en risk att eleverna tillägnar sig felaktiga räknestrategier. Hon belyser att 

aritmetik lärs in i hierarkisk ordning. Man startar med de enkla kunskaperna för att sedan gå 
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vidare mot de svårare utmaningarna. Detta innebär att om eleverna har missat eller inte 

förstått den tidigare undervisningen kan de få svårigheter vid senare instruktioner som är 

baserade på tidigare lärdomar. För att undvika felaktigheter när det gäller aritmetik bör 

eleverna, enligt Dowker (2005), först arbeta med mental aritmetik, t.ex. dela upp tal och 

huvudräkning, så att de utvecklar konceptuell kunskap och blir mer benägna att resonera kring 

matematiken. Hon menar att en av de mest väsentliga aspekterna när det gäller aritmetiska 

resonemang är förmågan att från kända fakta härleda och förutsäga okända aritmetiska fakta.  

 

4.5 Skillnader mellan pojkars och flickors prestationer i matematik   

I Ann Ahlbergs (1996) artikel belyses svårigheten i att få en helhetsbild om skillnader mellan 

pojkars och flickors prestationer i matematik. Å ena sidan finns det undersökningar som är 

gjorda på 70–80-talet. De visar att det inte finns någon skillnad mellan pojkars och flickors 

prestationer i matematik. Å andra sidan finns det resultat från 90-talet som visar att det finns 

en skillnad mellan pojkars och flickors prestationer i matematik. Enligt Ahlberg presterar 

pojkar bättre när proven mäter kunskaper som man skaffat sig under en lång tid och som är 

bestående, medan flickor presterar bäst när pedagogen själv konstruerar proven som uppmäter 

kunskap i ett kortare tidsperspektiv.   

I mitten på 70-talet publicerade Maccoby och Jacklin (1974, i Reuterberg, 1996) en meta-

analys av könsskillnader som påvisade att i de yngre åldrarna (före 12 års ålder) fanns det 

inga skillnader mellan pojkars och flickors matematiska förmåga. Även i Reuterbergs egen 

studie (1996) framkom det ytterst små skillnader i matematikprestationerna mellan könen och 

att inga enhetliga könsskillnader vare sig fanns på lågstadiet eller mellanstadiet. I de högre 

åldersgrupperna kunde man, enligt Reuterberg, däremot se att pojkarnas matematiska förmåga 

var mer utvecklad än flickornas.   

  

 4.6 Kan matematiksvårigheter och lässvårigheter hänga ihop?  
 

Matematiksvårigheter är ett begrepp som används flitigt om elever som har svårt att nå målen 

i grundskolans matematik. Dessa svårigheter kan visa sig, enligt Lundberg och Sterner (2009), 

i att de elever som visar bristfällig taluppfattning också kan ha svårt att lära sig talfakta och att 

snabbt hämta det ifrån minnet. Vidare kan de ha svårt att använda sig av räknestrategier som 

bara använder arbetsminnet istället för att dra nytta av långtidsminnet. I sin avhandling om 
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matematiska inlärningssvårigheter har Östergren (2013) försökt ta reda på vilken/vilka 

faktor/er som är grunden till att vissa elever utvecklar matematiska inlärningssvårigheter. 

Östergren har i sin studie följt elever från förskoleklass till år 1 för att kunna urskilja vilka 

elever som kan hamna i riskzonen för att utveckla matematiska inlärningssvårigheter. 

Eleverna delades in i tre kategorier/nivåer hög-, medel- och lågpresterande grupper. 

Klassificeringen av grupperna grundades på poäng från aritmetiska uppgifter. Testbatteriet i 

studien innehöll bland annat att eleverna skulle namnge arabiska siffror, räkna framåt, räkna 

bakåt, resonemangsuppgifter, enkla verbala additions- och subtraktionsuppgifter och 

fonologiskt flyt. Östergren påpekar att för att matematiska inlärningssvårigheter ska uppstå är 

det flera faktorer som påverkar utvecklingen, t.ex. arbetsminnets funktion, antalsuppfatt-

ningen, grundläggande taluppfattning för räkneord och skriven siffra, icke-verbal intelligens 

och fonologisk förmåga. Resultaten i Östergrens studie visade att den högpresterande gruppen 

i matematik också var den grupp som hade den bästa fonologiska förmågan. 

 Lundberg och Herrlin (2004) påpekar att i barns tidiga läsutveckling finns det fem viktiga 

dimensioner: fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och 

läsintresse. Till den fonologiska medvetenheten eller förmågan hör att barnen kan rimma själv 

och höra rim, kan ange stavelser i ord, behärskar att urskilja första ljudet i talade enkla ord 

och kan urskilja samma ljud i skilda ord. Även Taube (2002) lyfter fram att en viktig aspekt 

innan barnen ska lära sig läsa är fonologisk medvetenhet. Det är när barnen går från att ha 

varit orienterade på det talade ordets betydelse till att uppmärksamma dess form, d.v.s. att 

byta uppmärksamhet från språkets innebörd till dess form, yta och uppbyggnad, t.ex. rimma, 

ljuda ihop ljud (s-o-l) och kunna nämna ord som börjar på samma begynnelsebokstav, som 

problem kan uppstå. Elbro (2004) påpekar att även ordförrådets omfång och kvalité är 

faktorer som påverkar barnens läsutveckling.  

Nationalencyklopedin (2014) definierar ordförråd som olika ord som behärskas av t.ex. en 

enskild person. Redan vid tre års ålder kan man se ett samband mellan barnens ordförråd och 

hur lätt eller svårt de sedan får det att lära sig läsa, 20 % av en elevgrupps variation i läsning 

kan förklaras med hur stort ordförråd eleverna har. Adler (2007) påpekar att svårigheter med 

ordförståelse kan påverka inlärning av t.ex. att förstå innebörden av räknesymboler, omvandla 

räknetal till ordningstal och förstå problemlösning både skriftlig och muntligt.  

Berch och Mazzocco (2009) betonar att man i arbetsminnet har en förmåga att uttryckligen 

och medvetet hålla information i minnet samtidigt som man ägnar sig åt en annan mental 

process. Långtidsminnet representeras av en mer eller mindre permanent lagrad information 
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av ord och meningar. Lagringen av informationsresultat får man genom upprepad träning via 

arbetsminnet. Berch och Mazzocco (2009) påtalar att det är kognitiva mekanismer som ligger 

bakom fördelningen av aritmetiska fakta i långtidsminnet. Det innebär att vissa fakta 

behandlas i språksystemet. Räknestrategier bearbetas vanligtvis först mellan det fonetiska 

representativa språksystemet och arbetsminnet för att sedan bearbetas i långtidsminnet. Berch 

och Mazzocco (2009) framhåller att i Dehaenes trippelkodsmodell (1992) inhämtas aritme-

tiska fakta från språksystemet under matematiska tankeprocesser. I trippelkodmodellen 

representeras tre olika former av numerisk förmåga. Visuella arabiska antalsformer 

representerar avläsning av siffror och sifferskrivning. Auditiv verbal form är en modul för 

språkbehandling som t.ex. bearbetar verbalformen av additionstabellen. Analog magnitud- 

representation bearbetar ungefärlig beräkning och jämförelse. Dehaene (1992) framhåller att 

den arabiska representationsformen är helt tillägnad siffermaterialet, medan den verbala 

representationsformen med aritmetisk faktahämtning även används som språklig kompetens,  

t.ex. det fonologiska artikulatoriska systemet och ett skriftspråkligt bearbetningssystem. Han 

menar att de övergångar som sker från räknestrategier till automatisering är förhållandevis 

lika de övergångar som sker vid fonologisk analys till ortografiskt ordigenkännande. 

  

Taluppfattning i matematik och fonologisk analys vid läsning har sin likhet i att de börjar med 

ett vacklande ansträngande arbete, för att sedan övergå i automatiseringar så att eleven kan 

ägna sin kraft åt matematikproblem och läsförståelse. Även Geary (2004) påpekar att fel-

räkningar kan ha sin bakgrund i svårigheter med representationsformen fonologi. Han ger 

uttryck för att representationer av aritmetikfakta i långtidsminnet motsvarar samma fono-

logiska minnessystem som är kopplat till ordavkodning. Om de fonetiska förbindelserna av 

nummerord försvinner då påverkar de representationerna i arbetsminnet och eleverna har svårt 

att veta var de befinner sig i tankeprocessen.   

Under december 2000 utarbetade Sterner och Lundberg (2002) på uppdrag av Nationellt 

centrum för matematikutbildning en rapport om läs-och skrivsvårigheter och lärande i 

matematik. Rapporten innehåller bland annat en undersökning bland 100 lärare i Västsverige 

gällande vilken bedömning lärarna gjorde vad gäller antalet elever med svårigheter. De lärare 

som deltog i undersökningen ansågs vara representativa för Sveriges lärarkår, de hade arbetat 

i skolan i genomsnitt 19 år, medelåldern var 44 år och deras professioner var lågstadielärare, 

mellanstadielärare, grundskollärare, specialpedagog och speciallärare. Undersökningens 

resultat visade ett medelvärde på 15 % av elever som hade matematiksvårigheter. När det 

gällde läs- och skrivsvårigheter var medelvärdet bland eleverna 16,6 %. I rapporten 
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framkommer det att 12 % av eleverna bedömdes ha både matematiksvårigheter och läs- och 

skrivsvårigheter. Tänkbara orsaker, enligt Sterner och Lundberg (2002), som kan ha bidragit 

till att elever hamnat i svårigheter kunde vara ogynnsamma uppväxtvillkor, som bidragit till 

att eleverna haft brister i omsorg och stöttning hemifrån. En annan orsak som påpekades var 

att eleverna inte hade fått tillräcklig undervisning när det gäller det språkliga stödet i skolan. 

Sterner och Lundberg påpekar hur viktigt och betydelsefullt det är för elevers matematik-

utveckling att ha en tydlig språkkommunikation.  

Matematiskt tänkande [är] uttryckt i meningar, ord och symboler där språket ofta är precist 

och där alla småord måste uppfattas och tolkas korrekt för att innehållet inte ska förvanskas 

(Sterner & Lundberg 2002 s. 45).  

Matematikens språk kan jämföras med kommunikativ kompetens, skriver Sterner och 

Lundberg (2012), och med det vill de säga att man ska kunna använda språket i sociala 

sammanhang. Mottagaren lyssnar på den muntliga informationen samtidigt som de får bra 

information genom kroppsspråkets gester. Detta är en viktig komponent även när det gäller 

kommunikation i matematik. Sterner och Lundberg framhåller vidare att när läraren ger 

tydliga kommunikativa signaler får eleverna fler chanser att tolka och bearbeta informationen. 

Enligt Sterner och Lundberg (2012) hänger räknesvårigheter och lässvårigheter ihop. Elever 

som har svårigheter med att lära sig att läsa har också svårigheter med att memorera många 

nya ord och begrepp. På samma sätt är det när man lär sig matematik - man måste memorera 

nya ord och begrepp.    

  

4.7 Kartläggning av elevers kunskapsutveckling   

I dagens skola kartlägger vi elever som aldrig förr för att få en bild av vilken undervisning 

som ska bedrivas och vilka elever som kommer att behöva extra stöd i sin kunskaps- 

utveckling. Trots förebyggande arbete så vet vi att förr eller senare kommer det att finnas 

elever i behov av särskilt stöd.   

Helldin (2002) framhåller det betydelsefulla i att det specialpedagogiska fältet följer upp 

enskilda elevers förmåga att utföra vissa aktiviteter som fordras av dem i skolan. Han påpekar 

att det viktigaste vid mätningar är hur man tar hand om resultatet och analyserar det så att man 

kan tillrättalägga pedagogiken för de enskilda eleverna så att svårigheter undanröjs. Av 

Skollagen (2010:800) framgår det att stor vikt skall läggas vid att kartlägga elevernas 

svårigheter, så att de får det stöd och den hjälp de behöver för att kunna utvecklas så långt det 
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är möjligt. En framgångsfaktor, enligt Lundberg och Sterner (2009), är att så tidigt som 

möjligt kartlägga behov av särskilt stöd och agera snabbt genom att sätta in tidiga insatser så 

att inte allvarliga svårigheter uppstår. En strävan ska vara enligt Skollagen (2010:800) att 

åtgärderna ska uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning 

och hänsyn ska tas till elevers olika behov. Läroplanen (2011) understryker ytterligare att 

skolan ska vila på en demokratisk grund och utbildningens syfte är att eleverna ska utvecklas 

och inhämta lärdomar. Skolan ska även understödja att alla elevers kunskapsutveckling och 

lärande mynnar ut i en livslång glädje och lustkänsla till kunskap. En god pedagogisk 

verksamhet i skolan får man, enligt Persson (2009), genom att ha ett bra fungerande arbetslag 

med en gemensam grundsyn när det gäller elevers utveckling och lärande. Persson påpekar 

också att det är viktigt med lärare med specialpedagogiska inriktningar.  

 

Kombinationen av ämneskunskap, didaktiska och fördjupande specialpedagogiska kunskaper 

kan då utgöra en tillgång i arbetslagets arbete. (Persson 2009 s, 109)  

 

Denna grundsyn anser Persson påverkar framför allt elever i behov av särskilt stöd på ett 

positivt sätt. Han säger att meningen med specialpedagogik och specialpedagogiskt stöd är 

framför allt att stötta elever när den vanliga pedagogiken inte är tillräckligt utvecklande.  
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5. Metod 

Eftersom jag i mitt examensarbete ville studera samband mellan några olika variabler var det 

mest lämpligt att använda en kvantitativ metod, där underlaget består av diagnostiska test i 

aritmetik och språkförmåga, och analysmetoderna är statistiska. 

5.1 Metodval 

Metodvalet i studien styrdes av undersökningens syfte och frågeställningar. Forskning har 

alltid i enlighet med Bryman (2011) tids- och resursbegränsningar och därför är det viktigt att 

ställa rätt forskningsfrågor. Om man inte specificerar sina forskningsfrågor rätt kan man 

hamna i lägen där studien tappar fokus och skapar en osäkerhet gällande vad man ska 

undersöka. Med rätt forskningsfrågor menar Bryman att det är lättare att hitta relevant 

litteratur, att se vilket eller vilka datainsamlingsinstrument som behövs för studien och vilken 

analys av data som är viktig, och man förhindrar att fastna i sidospår. Studien kommer att vara 

kvantitativ och består av följande analysinstrument: variansanalys (ANOVA) och kovarians-

analys (ANCOVA) samt korrelationsanalyser (Pearsons r) i SPSS. Bryman påpekar att 

kvantitativa metoder kan innehålla olika analyser av variabler som är baserade på forsknings-

frågorna. 

Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) rekommenderar att analysera variablerna/data i 

SPSS, vilket också gjorts i denna studie.  För att möjliggöra den kvantitativa analysen 

kvantifieras data som inte har siffror, genom att de kodas om till siffror. Kodningen fungerar 

som beteckningar på data så att man kan bearbeta och använda analysinstrumenten. I avsnitt 

5.2 presenteras studiens kvantifiering av de två olika tester som utfördes på elever i början av 

förskoleklass i två olika socioekonomiska områden, d.v.s. en diagnos på förberedande 

aritmetik (Diamant) och ett test på språklig medvetenhet (”vad sa du fröken”). 

5.2 Studiens kartläggningsmaterial 

I studien användes två kartläggnings- eller diagnosmaterial, ett i förberedande aritmetik, 

”Diamant” (Skolverket, 2013), och ett i språkförmåga, eller språklig medvetenhet, ”Vad sa du 

fröken?” (Alstam-Malcus & Fritzell, 1993). 
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5.2.1 ”Diamant” – ett kartläggningsmaterial i förberedande aritmetik 

Diagnosmaterialet Diamant (2012, se bilaga 1) är ett material från Skolverket som ska 

säkerhetsställa var den enskilda eleven befinner sig i sin matematikutveckling. Utifrån 

resultatet ges i Skolverkets material exempel på noga förberedda lektioner för att förebygga 

svårigheter men även hitta utmaningar till eleverna. Enligt Sterner och Lundberg (2012) 

bygger Diamantmaterialet på beprövad erfarenhet och forskning och de rekommenderar 

kartläggning av elever för att tydliggöra deras matematikutveckling. Diagnosmaterialet 

Diamant (2013) innehåller 127 diagnoser och är indelat i sex olika områden: aritmetik, 

rationella tal, talmönster och algebra, mätning, geometri, sannolikhet och statistik. 

Diagnosmaterialet är utarbetat så att man kan följa elevens matematikutveckling genom hela 

grundskolan. Skolverket rekommenderar att tillämpa diagnosmaterialet förberedande 

aritmetik i slutet på förskoleklass för att kartlägga om eleverna har en grundläggande tal-

uppfattning. Diagnosen ska genomföras enskilt med varje elev i intervjuform, och resultaten 

skrivs in på AF (Aritmetik: Förberedande aritmetik) i en resultattabell på nätet (Skolverket 

2013). Diagnosen Diamants syfte i förberedande aritmetik är att kartlägga elevens grund-

läggande taluppfattning genom att genomföra tio olika uppgifter.  

Uppgift 1 (ramsräkning) i diagnosen förberedande aritmetik hade redan poängbedömning och 

därför behövdes ingen kvantifiering. I uppgifterna 2 – 8 skulle noteringar utföras på 

resultatblanketten på följande sätt: ja om eleverna klarade uppgifterna, nej om eleven inte 

klarade uppgifterna. Kvantifiering av uppgift 2-8 var: 1 poäng om eleven klarade uppgiften 

och 0 poäng om eleven inte klarade uppgiften. Uppgift 9 hade fyra bedömningskriterier: 

räknar alla, räknar från 3, räknar från 5 och kan direkt. Uppgiftens kvantifiering blev följande 

räknar alla = 1 poäng, räknar från 3 = 2 poäng, räknar från 5 = 3 poäng och kan direkt = 4 

poäng. Maxpoäng på diagnosen var 112 poäng, för ramsräkning max 101 poäng, och för 

uppgift 2-9 max11poäng. 

Hur diagnosen genomfördes beskrivs i avsnitt 5.5. 

5.2.2 ”Vad sa du fröken?” – ett kartläggningsmaterial i språkförmåga 

Språktestet ”Vad sa du fröken?” är ett bedömningsmaterial för nybörjare i tal och språk från 

dåvarande Specialpedagogiska Institutet, utarbetat av Alstam-Malcus och Fritzell (1993). 

Värdet av språktestets resultat är enligt författarna att man ska kunna klarlägga i vilka 

moment i utvecklingen av språket som eleverna inte nått nivån för att kunna påbörja läs- och 
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skrivinlärningen, så att rätt åtgärder sätts in. Enligt Alstam-Malcus och Fritzell klarar de flesta 

elever av de olika delmomenten utan svårigheter. De påpekar dock att de svårigheter som 

uppkommer under de olika momenten kan tyda på att barnen ännu inte förstår att språket har 

både ett innehåll och en form. Vissa moment i testet rör språklig medvetenhet (inkl. fono-

logisk medvetenhet), vilket bland annat innebär både att kunna uppfatta rim och att kunna 

rimma själv (Lundberg & Herrlin, 2004). Det innebär också att kunna ange antalet stavelser i 

ord, behärska att urskilja första ljudet i talade enkla ord, att kunna urskilja samma ljud i skilda 

ord och förstå ord och meningar. Delförmågor och poängbedömning finns i tabell 1. I avsnitt 

5.5 finns en något mer detaljerad beskrivning av testet och hur det genomfördes.  

 

Tabell 1. De olika deltesterna i ”Vad sa du fröken?” och deras respektive maxpoäng 

 

Uppgift  Delförmågor  
Max poäng  

1  GA (Grundläggande Aritmetik):  

Räkna till 20, färger, göra färdigt mönster, läsriktning  

  4  

2.a-2.d  FM (Fonologisk Medvetenhet):  

Uttal  

  4  

2.a-2.d    SF (Språklig Förståelse):  

Ordförståelse  

  4  

3  FM (Fonologisk Medvetenhet):  

Ordförråd-rimord och rimord  

  6  

4     SF (Språklig Förståelse):  

Lägesord  

  5  

5    FM (Fonologisk Medvetenhet):  

Syntes- ljuda ihop ord, lyssna efter lika/olika ljud   

10  

6  M (Minne):  

Minneslek  

  2  

7  M (Minne):  

Säg efter en mer och mer komplicerad mening  

  6  

8  FM (Fonologisk Medvetenhet):  

Leta efter p-ljud  

  4  

 
Totalpoäng 

45 

  

I min studie, där språklig förmåga jämfördes med förberedande aritmetisk förmåga, slogs 

delförmågorna i uppgifterna 2-8 ihop till en variabel som här kallas Språklig Förmåga.   

Resultaten redovisas i tabell 3.  
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5.3 Urval 

5.3.1 Fakta om skolorna  

Den första av de två skolorna som var med i studien ligger i ett område där de flesta av 

eleverna bor i villa, men det finns även bostadsformer som bostadsrätter och hyresrätter. 

Området skulle kunna klassas som ett socioekonomiskt medelklassområde De flesta av 

vårdnadshavarna är förvärvsarbetande. Skolan byggdes 1980 och ligger i en medelstor svensk 

stad. På skolan går det 330 elever från förskoleklass till år 6. Det talas åtta olika språk och det 

arbetar cirka 50 pedagoger på skolan. Denna första skola benämns i studien Mejramskolan.  

Skola nummer två ligger i ett område där de flesta eleverna bor i hyresrätter, men området har 

även några bostadsrätter. Området skulle kunna klassas som ett svagt socioekonomiskt 

område. De flesta vårdnadshavarna är arbetssökande med försörjningsstöd eller studerande. 

Skolan byggdes 1971 och har idag 297 elever från förskoleklass till år 5, på låg- och 

mellanstadieskolan talar man cirka 30 olika språk, där arabiska och somali dominerar. På 

skolan arbetar det 55 pedagoger.  Skolan ligger i utkanten av samma stad som studiens första 

skola. Den andra skolan benämns i studien Stenskolan.  

 

5.3.2 Deltagande elever samt bortfall  

I enlighet med Bryman (2011) är sannolikhetsurval att föredra i en kvantitativ undersökning. 

Detta urval genomförs genom slumpmässiga stickprov i en population. God forskningspraxis 

är förknippat med slumpmässiga val för att få en representativ population där man kan 

generalisera resultatet till andra grupper. Bryman påpekar dock att det finns undersökningar 

som bygger på icke sannolikhetsurval, där forskaren har svårt att få fram representativa 

stickprov slumpmässigt. I den kommunen som studien är genomförd i finns inga övergripande 

matematikresultat av förskoleklasselevers kunskapsutveckling att tillgå.  Eftersom jag inte 

kunde få fram representativa stickprov ifrån kommunens data tog jag hjälp av mitt kontaktnät 

och fick kännedom om ett medelklassområde som gjorde förberedande aritmetik- och 

språktest återkommande i alla förskoleklasserna. Det första urvalet blev ett icke sannolik-

hetsurval eller man kan också benämna det bekvämlighetsurval. Ett sådant urval är enligt 

Bryman när forskaren använder personer som är tillgängliga vid studiens tidpunkt. I enlighet 

med Trost (2007) kan ett bekvämlighetsurval vara t.ex. att en pedagog ber en kollega i ett 
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annat skolområde att få ta del av dennes testresultat. När det gäller det andra urvalet som 

också var ett bekvämlighetsurval, valde jag ett svagt socioekonomiskt område i min närhet. 

Som Bryman (2011) påpekar har en studie alltid tids- och resursbegränsningar, vilket även 

gäller min studie. På grund av tidsbrist valde jag bort en tredje grupp där eleverna bodde i ett 

socioekonomiskt starkt område.  

På Stenskolan föll tre elever bort från de ursprungliga 65 eleverna i förskoleklassen. Två 

elever, en pojke och en flicka som medverkade i ”förberedande aritmetik-diagnosen” flyttade 

innan de hann genomföra ”Vad sa du fröken”-testet. Den tredje eleven (pojke) var inte 

närvarande vid något av de tre testtillfällena med förberedande aritmetik. Därmed blev antalet 

deltagande elever på Stenskolan 62. På Mejramskolan deltog 48 elever. I tabell 2 redovisas 

antalet elever som var delaktiga i min studie.   

 

Tabell 2. Deltagande elever. 

 

Skola  Antal deltagande 

elever  

Pojkar  Flickor  

Mejramskolan  48  21  27  

Stenskolan  62  34  28  

Totalt  
110  55  55  

 

 

5.4 Forskningsetiska principer 

 Alla forskare har forskningsetiska principer att förhålla sig till. Vetenskapsrådet (2002) lyfter 

fram begreppen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet som man ska ta hänsyn till i sin forskning. 

 För att tillgodose informationskravet informerade jag båda rektorerna om vilket syfte 

undersökning hade och i vilket sammanhang studien kommer att presenteras. Rektorerna på 

Mejramskolan och Stenskolan var undersökningsdeltagarnas företrädare och båda skolledarna 

samtyckte till genomförandet av datainsamlingen som skedde under ordinarie skoltid med 

vardagsnära elevuppgifter. Vetenskapsrådet påpekar att i vissa fall kan samtycke inhämtas 
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från företrädare för undersökningsdeltagarna om undersökningen inte innehåller några privata 

eller känsliga frågor.  

En förutsättning är då också att undersökningen i förekommande fall sker inom ramen för 

ordinarie arbetsuppgifter och på vanlig arbetstid.(Vetenskapsrådet 2002, s.8).  

Konfidentialitetskravet är enligt Vetenskapsrådet den regel som ska se till att undersöknings-

deltagarna inte kan identifieras.  

Regel 6. Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras 

på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. I synnerhet gäller 

detta uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det skall vara 

praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna. (Vetenskapsrådet, 2002 s.12).  

I studiens avrapportering avidentifierades alla elever så att enskilda individer inte kan kännas 

igen. Vetenskapsrådet framhåller också vikten av nyttjandekravets regel att studien inte får 

hamna i ”felaktiga händer”: 

 Regel 7. Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller 

utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. (Vetenskapsrådet, 2002 

s.14).  

Jag kommer att handha studiens insamlade data på ett säkert sätt så att de inte kan utnyttjas 

felaktigt. 

 

5.5 Genomförande  

Nedan kommer jag att beskriva hur intervjuerna gick till och hur diagnosen ”Förberedande 

aritmetik” (Se bilaga 1) genomfördes.  

Innan jag började intervjuerna deltog jag i varje förskoleklassamling där jag presenterade mig 

och berättade att jag under några veckors tid skulle fråga var och en några frågor om mate-

matik. Diagnosen genomfördes enskilt med varje elev i intervjuform i ett avskilt rum på 

skolan. Tiden som varje intervju tog i anspråk var ungefär 15 min och hela genomförandet i 

tre förskoleklasser tog ungefär två veckor. Vid en del uppgifter i testet användes centikuber 



 

  

23 

som konkret material. Vid intervjutillfällena var det inte en enda elev som inte ville följa med 

mig till det avskilda rummet. Efter intervjuerna gjorde jag en tolkning av elevernas olika 

kroppsspråk och min tolkning av kroppsspråket var att de hade haft en positiv upplevelse och 

verkade väldigt glada. Elevernas poäng fördes in i en resultattabell som ingår i diagnos-

materialet på Skolverkets nätsidor.   

Nedan beskrivs hur språktestet ”Vad sa du fröken?” genomfördes och vilka uppmaningar 

eleverna fick. Varje uppgift i testet genomfördes enskilt med varje elev i intervjuform. Jag har 

valt att beskriva uppmaningarna ur uppgiftshäftet som förskollärarna utgick ifrån vid 

testtillfället. I uppgiftshäftet finns det många bilder som eleverna skall utgå ifrån men även 

separata kort som används vid minneslek. Efter varje uppgift anges dess syfte. (Förkortningar 

och poängfördelning, se tabell 1 i avsnitt 5.2.2.)   

Uppgift 1 (GA): Pekräkna ballongerna och namnge färgerna!  

Syfte: Kartlägga om eleven kan räkna till 20, benämna färgerna rätt, ser ett färgmönster, kan 

ljudkombinationer och följa läsriktningen.   

Uppgift 2 (FM+SF): Peka på vad du ser på bilden! 

Syfte: Kartlägga om eleven kan svåra ljud, ljudkombinationer och ordförståelse, t.ex. skridsko, 

kyrka och mjölk.  

Uppgift 3 (FM): Kan du rimma så att det låter lika? 

Syfte: Kartlägga om eleven är språkligt medveten med hjälp av rimord, t.ex. lax och tax.  

Uppgift 4 (SF): Kan du hjälpa mig att hitta var olika djur och barn befinner sig på bilden? 

Syfte: Att kartlägga om eleven är språkligt medveten beträffande lägesord.  

Uppgift 5 (FM): Vad blir det för ord om jag ljudar s-o-l? 

Syfte: Att kartlägga om eleven är språkligt medveten gällande att kunna ljuda ihop ljud, höra 

första/sista ljudet i ord och höra om ljuden är lika eller olika.  

Uppgift 6 (M): Jag har fem kort med bilder och tar bort ett kort, vilken bild tog jag bort? 

Syfte: Att kartlägga elevens minnesfunktion.  

Uppgift 7 (M): Jag säger olika meningar och du säger efter mig! 

Syfte: Att kartlägga elevens minnesspännvidd och grammatiska utveckling.  
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Uppgift 8 (FM): På bilden finns det många djur och saker som börjar på P, kan du berätta för 

mig vilka de är? 

Syfte: Att kartlägga elevens ordförråd.  

 

5.5.1 Datainsamling Mejramskolan 

Under slutet av mitt andra studieår fick jag kännedom om en skola i ett medelklassområde 

som testade elever i förberedande aritmetik i början på hösten i år 1 men även gjorde samma 

diagnos på våren i förskoleklass. Jag tog kontakt med Mejramskolan via telefon och bokade in 

besökstillfällen. Vid telefonkontakten gjordes även en förfrågan om jag kunde få tillgång till 

vårtesternas avidentifierade resultat men med identifikation av kön, vilket de var positiva till. 

Under våren 2014 mailade Mejramsskolans speciallärare språktestets resultat 

 

5.5.2 Datainsamling Stenskolan 

I början av skolåret 2013-2014  tog jag kontakt med rektorn som arbetade på Stenskolan och 

frågade om jag kunde genomföra en datainsamling gällande förberedande taluppfattning i 

förskoleklass och om jag kunde få tillgång till avidentifierade resultat men med angivet kön 

på språktestet ”Vad sa du fröken?” som genomförts i början av skolåret 2013, vilket rektorn 

var positiv till. Vi bestämde att jag skulle träffa förskollärarna två veckor in på höstterminen 

för att planera in tid för att genomföra diagnosen ”förberedande aritmetik” i intervjuform. Vid 

träffen med förskollärarna beslutade vi att jag skulle genomföra diagnoserna i början av 

september för att synkronisera med Mejramskolans diagnosgång.  

 

5.6 Analys av studiens insamlade material  

Bryman (2011) påpekar att vid kvantitativa analyser kan forskarna använda olika former av 

analys. Vid analysen kan man minska mängden av insamlade data genom att pröva olika 

relationer mellan variablerna och hitta bra former för presentation av analysen. För att 

uppgiften ”ramsräkning” i diagnosmaterialet inte skulle orsaka en dominant effekt på 

resultatet av diagnosen fick den variabeln egna analyser men tillhörde ändå ”förberedande 

aritmetik”.  
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I uppgift 1 i testbatteriet ”Vad sa du fröken?” skulle eleverna pekräkna och se färgmönster. 

Den variabeln flyttade jag över från kategorin ”språklig förmåga” till ”förberedande 

aritmetik”. I tabell 1 (avsnitt 5.2.2) finns ”Vad sa du fröken?”-testets poängfördelning och 

antalet delförmågor eller variabler. Maxresultat på hela testet är 45 poäng. För att kunna 

belysa studiens sista frågor och hitta bra former för den kvantitativa analysen delades samtliga 

nedanstående variabler in i grundläggande aritmetik (GA), språklig förståelse (SF), fonologisk 

medvetenhet (FM) och minne (M), se tabell 1. Nedan i avsnitt 5.6.1 motiveras uppdelningen 

av delförmågor i språklig förmåga. 

Efter diskussion vid höstens träffar med specialläraren på en av skolorna som deltog i studien 

beslutade vi oss för att ta bort uppgift 10 i ”förberedande aritmetik” (se bilaga 1). Syftet med 

uppgift 10 är att analysera om eleven har en grundläggande taluppfattning som mynnar ut i att 

bemästra talskrivning. Eleven skall pekräkna olika antal centikuber och skriva antalet med 

hjälp av siffror. Vårt val baserades på att inte uppmuntra förskollärarna att arbeta med 

talskrivning. Enligt Dowker (2005) finns det en risk att skolor alldeles för tidigt i matematik-

utvecklingsprocessen introducerar skriven aritmetik med symbolspråk. En viktig aspekt som 

Dowker framhåller är att eleverna ofrånkomligen måste ha förstått begreppen bakom räkne-

metoderna innan man börjar skriva symbolspråk, annars finns risk att eleverna tillägnar sig 

bristande räknestrategier. 

I analysen av resultaten används även ett sociokulturellt perspektiv. Säljö (2000) lyfter fram 

att många människor i dagens samhälle är intresserade av att lära sig mer om hur människor 

lär och tillägnar sig ny kunskap. Han menar att det kan bero på att kunskap är en viktig del i 

samhällsutvecklingen både när det gäller landets ekonomi och dess sociala utveckling.  

 

5.6.1 Delförmågor  

För att kunna belysa studiens sista frågor och hitta bra former för den kvantitativa analysen 

delades ”Vad sa du fröken?”-testets uppgifter in i delförmågor. Under delförmågor finns även 

en presentation av motiveringen för delförmågornas uppdelning i olika språkliga förmågor.     

Uppgift 1 tillhör delförmågan ”förberedande aritmetisk förmåga”, där eleven visar 

matematiska färdigheter i ramsräkning till 20. Räkneord har enligt Hudson och Miller (2006) 

en stor betydelse för att förstå viktiga begrepp relaterade till kvantitet och är en viktig 

förutsättning för räknestrategier.  



 

  

26 

Uppgift 2.3, 5 och 8 tillhör delförmågan ”fonologisk medvetenhet”, där eleven visar 

kunskaper i ljudkombinationer, rim, språkljud. Enligt Taube (2002) när barnen frambringar 

språkljuden automatiskt är det en början till fonologisk medvetenhet, som sedan utvecklas när 

barnen kan skifta uppmärksamhet från språkets innebörd till dess form, yta och uppbyggnad.  

Uppgift 2 har två variabler och representerar två delförmågor, en i fonologisk medvetenhet 

och en i språklig förståelse, där barnen visar förmåga att förstå ord. Maxpoäng på uppgift 2 är 

8 poäng, 4 poäng för ljudkombinationer och 4 poäng för språklig förmåga. Uppgift 4 tillhör 

också variabeln språklig förståelse, då eleven visar sin förståelse för lägesord. Språklig 

medvetenhet innebär, enligt Lundberg och Herrlin (2004), bland annat att barnen kan förstå 

ord och meningar..  

Uppgift 6 och 7 tillhör delförmågan ”minne”. Berch och Mazzocco (2009) betonar att lång-

tidsminnet representeras av en mer eller mindre permanent lagrad information av ord och 

meningar och att lagringen av informationsresultat får man genom upprepad träning via 

arbetsminnet.  

 

5.6.2 Kvantitativ dataanalys  

Dataanalysen genomfördes med det statistiska dataprogrammet SPSS.   

Med hjälp av variansanalys (ANOVA) bearbetades den första forskningsfrågan: Finns det ett 

samband mellan socioekonomiska förhållanden och förberedande aritmetisk förmåga i början 

av förskoleklass? I variansanalysen (ANOVA) bearbetades variablerna mellan skolorna med 

variablerna förberedande aritmetik och ramsräkning.  

 Därefter behandlades fråga två: Finns det någon skillnad mellan flickors och pojkars 

förberedande aritmetiska förmåga i början av förskoleklass? Variablerna i variansanalysen 

(ANOVA) som bearbetades var kön, förberedande aritmetik och ramsräkning.   

Sedan bearbetades fråga tre: Finns det ett samband mellan socioekonomiska förhållanden och 

flickors respektive pojkars kunskaper i förberedande aritmetisk förmåga i början av 

förskoleklass? Även här användes variansanalys (ANOVA) med variablerna kön, 

förberedande aritmetik och ramsräkning. Skillnaden var att kön jämfördes för respektive skola 

och för båda skolorna med förberedande aritmetik och ramsräkning (två stycken 2 (kön) x 2 

(SES) faktoriella ANOVOr).  
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För att besvara fråga fyra, Finns det ett samband mellan grundläggande språklig förmåga och 

förberedande aritmetisk förmåga i början av förskoleklass? användes korrelationskoeffici-

enten Pearsons r. Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) påpekar att korrelationsanalyser 

med Pearsons r genomförs när korrelationen ska beräknas som kovariansen mellan två 

variabler, i det här fallet variabeln språklig förmåga och variabeln förberedande aritmetik 

dividerat med de båda variablernas standardavvikelse.  

Till sist, för att ge svar på fråga fem, Kan skillnader i förberedande aritmetisk förmåga mellan 

elever med olika socioekonomiska förhållanden kopplas till skillnader i grundläggande 

språklig förmåga? genomfördes en kovariansanalys, (ANCOVA) som används då man ska 

analysera data i flera moment (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen (2010). Man tar då bort den 

totala effekten från beroendevariabeln som kan utgöras av en bakomliggande variabel. Sedan 

gör man variansanalys på det som är kvar.  

 

5.7 Metoddiskussion  

Efter insamlingen av data började kvantifieringen av den förberedande aritmetikdiagnosens 

olika uppgifter. Det var lätt att kvantifiera matematikdiagnosens uppgifter. Jag är glad att jag 

uppmärksammade den höga poängsatsen (101 p) för uppgift 1 ”ramsräkning” i förhållande till 

de andra uppgifternas totala 11 poäng. De höga poängen gjorde att ramsräkning fick en egen 

variabel. Utan denna uppmärksamhet hade studien fått helt andra resultat, alla elever som 

hade förmågan att ramsräkna hade fått höga poäng på hela diagnosen i förberedande 

aritmetik. Studiens resultat hade då bara analyserat t.ex. om det fanns något samband mellan 

socioekonomiska förhållanden och ramsräkning i början av förskoleklass. De bearbetade 

variablerna i matematikdiagnosen är således ”förberedande aritmetik” och ”ramsräkning”. 

Språktestet ”Vad sa du fröken?” var ännu lättare att kvantifiera, eftersom testet redan hade 

poängbedömningar. Under analysen av språktestets material uppkom det emellertid 

svårigheter att kategorisera uppgifterna i delförmågor. För att lösa dilemmat tog jag hjälp av 

litteratur som exemplifierade språkets uppbyggnad och utveckling. De variabler som 

bearbetades i språkdiagnosen blev därmed ”språklig förmåga”, ”fonologisk medvetenhet”, 

”språklig förståelse” och ”minne”. 

Mina frågeställningar var tydliga och lätta att följa vid analysen. Min teoretiska struktur 

kunde jag härleda till resultatet. Patel och Davidson (2003) påpekar att teori är ett uttalande 

om hur begrepp ger en gemensam bild så att det går att förklara händelser och fenomen.  Det 
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största hindret - och det moment som var mest tidsödande - var att analysera statistikens alla 

siffror och begrepp.  Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) menar att statistik nästan i sig 

själv kan behöva egen forskning för att klargöra dess struktur. 

Validiteten i studien styrks av god teoriunderbyggnad, studien studerade det studien skulle 

studera, användning av bra statistikprogram så som SPSS och noggrannhet vid inmatning i 

statistikprogrammet och elevintervjuerna (Patel & Davidson, 2003). 

Vid de inbokade tillfällena observerade jag specialläraren som genomförde diagnosen med 

olika elever i förskoleklassen, och vid några tillfällen genomförde jag själv diagnoser med 

elever medan specialläraren var observatör. Vid ett tillfälle genomförde jag samma diagnos på 

samma elev som specialläraren hade gjort. ”Reliabilitet och stabilitet handlar i grunden om 

frågor som rör måttens och mätningens pålitlighet” (Bryman, 2011, s161). Ett bra sätt att 

pröva reliabilitet hos ett mått är enligt Bryman att t.ex. två olika pedagoger genomför test-

ningar på samma elev vid olika tillfällen för att kunna se om det finns något samband mellan 

resultaten. Thurèn (2004) poängterar att mätningarna måste vara korrekt genomförda och att 

flera undersökningar ska komma fram till likvärdiga resultat för att en studie ska få en hög 

reliabilitet. 

I SPSS kodades alla 110 eleverna med var sitt nummer från 1-110 och angivande av vilket 

kön och vilken skola de tillhörde. Sedan kodades de övriga 21 variablerna på de moment 

eleverna hade genomfört i de två olika datainsamlingarna, t.ex. ramsräkning = rams. Därefter 

matades elevernas resultat in, tre elevers resultatpoäng åt gången i samma uppgift, t.ex. 1,1,2. 

För att säkerställa inmatningen sågs siffrorna över dagen därpå. Medelvärdet sammanfattades 

i en tabell (se Tabell 3) för att förtydliga den procentuella andelen elever som räknades till var 

och en av de kategorier som fanns för de aktuella variablerna. 
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6. Resultat 

Medelvärden (M) och standardavvikelser (S) för elever från områden med svag socio-

ekonomisk status respektive god socioekonomisk status (medelklass) för aktuella mått på 

förberedande aritmetik och språklig förmåga presenteras i Tabell 3. I tabellen och i analysen 

används förkortningen SES för socioekonomisk status. För att besvara frågeställningarna 

genomfördes variansanalys (ANOVA) och kovariansanalys (ANCOVA) och 

korrelationsanalyser (Pearsons r).   

 

Tabell 3  

Beskrivande statistik för elever från områden med svag SES respektive god SES på 

aktuella mått på förberedande aritmetik och språklig förmåga.  

  
God SES 

Mejramskolan  

Svag SES 

Stenskolan  

Deluppgifter  M  S  M  S  

Förberedande aritmetik  8.67  1.85  7.48  3.10  

Ramsräkning  59.83  34.52  33.69  25.76  

Språklig förmåga  30.90  6.16  20.40  8.28  

Fonologisk medvetenhet  15.40  4.50  8.80  4.70  

Språklig förståelse  8.30  1.10  5.90  2.40  

Minne  6.20  1.40  4.70  2.20  

  

För att tydliggöra resultatet nedan förklaras här en del statistiska begrepp. Djurfeldt, Larsson 

och Stjärnhagen (2010) förklarar ANOVORs F-värden med hur många gånger större sprid-

ningen är mellan skolor/grupper jämfört med spridningen inom gruppen. De tydliggör att 

partiell eta kvadrat är en förklaring på variationen i y-variabeln som kan förklaras med x-

variabeln. Pearsons r innebär att två variabler är korrelerade och en förändring jämfört med 

medelvärdet hos den ena variabeln medför liknande förändringar hos den andra variabeln. 

Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen påpekar att p är det värde som visar om resultatet är 

signifikant eller inte. Är resultatet signifikant pekar det på att ju mer uttalad tendensen är åt 



 

  

30 

något håll när alla individer jämförs i studien, desto mer signifikant samband finns det. 

Djurfeldt m fl poängterar att signifikansnivån berättar om vilken procent av studiens 

sannolikhet som avfärdar nollhypotesen (p = 0.05, det värdet i procent är 5 %). 

Här nedan redogör jag för resultaten med utgångspunkt i varje forskningsfråga för sig. 

 

1. Finns det ett samband mellan socioekonomiska förhållanden och förberedande 

aritmetisk förmåga i början av förskoleklass?  

ANOVA visade på en signifikant skilllnad när det gäller förberedande aritmetik mellan skolor 

med låg respektive god SES, F(1,108) = 5.48, p = 0.05, partiell eta kvadrat = .021, och 

variansanalysen visade även på en signifikant skillnad i ramsräkning mellan skolor med svag 

respektive god SES, F(1,108) = 20.69, p = 0.01, partiell eta kvadrat = .16. 

Resultatet visar att det finns ett samband mellan resultaten i ramsräkning, förberedande 

aritmetisk förmåga och socioekonomiska förhållande i början av förskoleklass.  

 

2. Finns det någon skillnad mellan flickors och pojkars förberedande aritmetiska 

förmåga i början av förskoleklass?  

En ANOVA visade på en icke signifikant skillnad mellan pojkars och flickors förberedande 

aritmetiska kunskaper i början av förskoleklass F(1,108) = 0.00, p = 1.00, partiell eta kvadrat 

= .00 och variansanalysen visade även på en icke signifikant skillnad mellan pojkar och 

flickor när det gällde ramsräkning F(1,108) = 0.01, p = .942, partiell eta kvadrat = .00.  

Resultatet visar att det inte finns någon signifikant skillnad mellan pojkars och flickors 

förberedande aritmetisk förmåga i början av förskoleklass.   

 

3. Finns det ett samband mellan socioekonomiska förhållanden och flickors respektive 

pojkars förberedande aritmetiska förmåga i början av förskoleklass?  

Två stycken 2 (kön) x 2 (SES) faktoriella ANOVOr beräknades för att besvara fråge-

ställningen. ANOVAn på förberedande aritmetisk förmåga visar inte på någon interaktion 

mellan socioekonomiska förhållanden och kön, F(1,106) = 0.02, p = .94, partial eta kvadrat 
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=.00. Inte heller ANOVAn för ramsräkning visade på någon interaktion mellan socio-

ekonomiska förhållanden och kön, F(1,106) = 0.02, p = .89, partial eta kvadrat =.00.   

Även här visade resultatet att det inte finns någon skillnad mellan pojkars och flickors resultat 

oavsett vilket skolområde de tillhör.   

 

4. Finns det ett samband mellan grundläggande språklig förmåga och förberedande 

aritmetisk förmåga i början av förskoleklass?   

Pearsons r som beräknades mellan språklig förmåga och förberedande aritmetisk förmåga 

visade på en signifikant positiv korrelation, r = .55, p < .05.   

Resultatet visar att det finns ett generellt samband mellan de båda skolornas resultat av 

enskilda elevers olika förmågor.  

 

5. Kan skillnader i förberedande aritmetik mellan elever med olika socioekonomiska 

förhållanden kopplas till skillnader i grundläggande språklig förmåga?  

En ANOVA beräknades för att undersöka om det finns en signifikant skillnad i språklig 

förmåga mellan eleverna i de båda skolorna. Resultatet visade på en signifikant skillnad, 

F(1,108) = 53.87, p < .001, partial eta kvadrat = .33. Signifikanta skillnader påvisades även 

för fonologisk medvetenhet, F(1,108) = 55.31, p < .001, förståelse, F(1,108) = 40.49,  

p < .001, och minne, F(1,108) = 16.10, p < .001. Resultatet visar att eleverna från skolan med 

svag SES presterade sämre än elever från skolan med god SES när det gäller grundläggande 

språklig förmåga.  

 

En ANCOVA med språklig förmåga som kovariat visade att skillnaden mellan Mejramskolan 

(M = 7.55) och Stenskolan (M = 8.35) gällande förberedande aritmetisk förmåga försvann när 

analysen inkluderade språklig förmåga (p > .05). En ANCOVA med språklig förmåga som 

kovariat visade att skillnaden mellan Mejramskolan (M = 50.78) och Stenskolan (M = 40.70) 

gällande också ramsräkning försvann när analysen inkluderade språklig förmåga (p > .05).   

Dessa resultat visar att elevers språkliga förmåga har betydelse för den förberedande 

aritmetiska förmågan och ramsräkning.   

ANCOVOr med fonologisk medvetenhet som kovariat visade att skillnaden mellan  
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Mejramskolan och Stenskolan gällande förberedande aritmetisk förmåga (M = 7.51 resp. M = 

8.38) och ramsräkning (M = 49.06 resp. M = 42.03) försvann när analysen inkluderade 

fonologisk medvetenhet (ps > .05).  

Även detta resultat visar att elevers fonologiska förmåga har betydelse för den förberedande 

aritmetiska förmågan och ramsräkning.  

En ANCOVA med språklig förståelse som kovariat visade att skillnaden mellan  

Mejramskolan och Stenskolan gällande förberedande aritmetisk förmåga (M = 7.85 resp. M = 

8.12) försvann när analysen inkluderade språklig förståelse (p > .05). Däremot kvarstod 

gruppskillnaden för ramsräkning, F(1, 107) = 6.09, p = .015 (M = 54.15  resp. M = 38.10).  

Resultatet visar att elevers språkliga förståelse har en betydelse för den förberedande 

aritmetiska förmågan. Däremot visar analysen att elevernas språkliga förståelse inte påverkar 

deras resultat i ramsräkning.   

En ANCOVA med verbalt minne som kovariat visade att skillnaden mellan Mejramskolan 

och Stenskolan gällande förberedande aritmetisk förmåga (M = 8.34 resp. M = 7.74) försvann 

när analysen inkluderade språklig förståelse (p > .05). Gruppskillnaden kvarstod dock för 

ramsräkning, F(1, 107) = 14.86, p < .001, (M = 54.47 resp. M = 34.75).  

Resultatet visar att elevers förmåga att minnas verbalt material har betydelse för den 

förberedande aritmetiska förmågan. Däremot visar analysen att elevers förmåga att minnas 

verbalt material inte påverkar deras resultat i ramsräkning.  
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7. Resultatdiskussion   

 

1. Finns det ett samband mellan socioekonomiska förhållanden och förberedande 

aritmetisk förmåga i början av förskoleklass?  

Resultaten i studien visar att det finns ett samband mellan socioekonomiska förhållanden och 

elevers matematikkunskaper i början av förskoleklass. Det ligger i linje med vad Hansson 

(2011) sett i sin studie att skillnaden mellan olika skolors studieresultat kunde bero på att 

skolor med svaga studieresultat också hade många elever som kom från svaga socioeko-

nomiska grupper.  I min studie deltog elever från två skolor, Mejramskolan och Stenskolan, 

som ligger i två olika socioekonomiska områden. Resultaten i studien kan å ena sidan lätt 

förknippas med att skolan är den avgörande faktorn för elevers resultat. Men å andra sidan 

kan man se att i studier över tid dryftade inte enskilda skolors resultat eller funderade på 

skolsegrationens fenomen, utan man diskuterade grupper av elever med låga resultat som 

tillhörde svaga socioekonomiska förhållanden. . Ett exempel är Reuterberg (1996) som i sin 

rapport redogör för en metaanalys som mäter grupper av sociokulturell bakgrund i förhållande 

till skolprestationer över tid, från 1928 fram till 1977.  Detta kan bero på att vi inte hade 

bostadssegregation och skolsegregation på 1900-talet i samma utsträckning som det finns i 

dagens samhälle. Å andra sidan kan man se att de elever i min studie som hade låga resultat 

kom från svaga socioekonomiska förhållanden, och att dessa elever är fler i den ena skolan. 

Detta kan bero på såväl ökad bostadssegregation som ökad skolsegregation. Faktum kvarstår 

att området som skolan ligger i kan ha betydelse för elevers resultat, fler elever som går i en 

skola i ett segregerat område kan prestera sämre i skolan över lag än elever från andra 

socioekonomiska områden. I dag förknippar vi låga skolresultat med bostadsområden i 

utkanten av stora städer.  

I den senaste PISA- undersökningen (Skolverket, 2013) visade analysen att vi inte har lik-

värdiga skolor i Sverige. Enligt Hanssons (2012) studie bidrar samhällsutvecklingen till en allt 

större skillnad mellan olika skolors studieresultat. Hon menar att segregationen har ökat och 

medverkat till förändringar i utbildningssektorn. En bidragande orsak till förändringarna kan 

vara de ekonomiska klyftorna i samhället. En annan faktor som Hansson (2011) lyfter fram är 

vilken studiebakgrund vårdnadshavaren har och hon menar att det är den faktorn som kan 

påverka elevernas resultat i matematik. Kanske kommer vi att se flera elever från socioeko-

nomiskt svaga områden som utvecklar matematiska svårigheter.  
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Man kan befara att även nästa års förskoleklasselever som kommer från svaga socioekono-

miska områden kan komma att prestera lägre resultat i förberedande aritmetik än de elever 

som kommer från områden med god socioekonomisk standard. De faktorer som kan påverka 

elevernas matematikresultat är deras vårdnadshavares utbildningsnivå och socialisation där 

språkförmågan och kulturen har en stor betydelse. Enligt Säljö (2000) är individens 

socialisationsprocess ett viktigt verktyg för att förstå och tänka kring omvärlden, där normer, 

språk och traditioner förs vidare via individens kontaktnät och där familjen spelar en nyckel-

roll. Individer som växer upp i socioekonomiskt svaga familjer kan ha en annan förståelse för 

vår omvärld än en individ ifrån en medelklassfamilj. I dagens segregerade områden bor det 

många invandrarfamiljer där det råder språkförbistring - av naturliga skäl. Barnens socia-

lisationsprocess hämtar intryck från en annan kultur och det kan ge bristfälliga förklaringar av 

det svenska samhällets alla funktioner. Barnens skolutveckling kan påverkas av familjens 

brister i det svenska språket. Vårdnadshavarna kan kanske inte stötta barnen med t ex 

läxhjälp. De invånare som bor utanför de svaga sociokulturella områdena har kanske en mer 

anpassningsbar socialisationsprocess där de flesta familjer kan stötta sina barn i skolarbetet.  

Det kan finnas en medvetenhet om vikten att automatisera en del matematiska fakta och 

vilken betydelse läsningen har för barnens utveckling. De individerna kan härleda sin ut-

veckling till sin egen skolgång.  Detta stämmer även överens med hur det sett ut historiskt. 

Reuterberg (1996) nämner att redan på 40-talet kunde Bolt (1947) se ett samband mellan 

elevers socioekonomiska bakgrund och betyg. Reuterberg hänvisar även till en metaanalys av 

White (1982) vars undersökning över tiden 1928 fram till 1977 visade ett samband mellan 

elevers låga resultat i matematik och svag social bakgrund. I Reuterbergs (1996) egen 

forskning framkom det även där ett samband mellan de svaga socioekonomiska grupperna 

och de låga matematikresultaten som fanns både på lågstadiet och mellanstadiet. Löwing och 

Kilborn (2010) framhäver att under de senaste 40 åren har det skett förändringar och nya 

reformer i ämnet matematik. Det är inte bara matematikämnets innehåll som har förändrats 

över tid. Gruppsammansättningen i klasserna har blivit mer mångkulturell. Hansson (2011) 

skriver att 2008 talades det fler än 100 olika modersmål i svensk skola och nästan var femte 

elev under arton år var flerspråkig.  

 

2. Finns det någon skillnad mellan flickors och pojkars förberedande aritmetiska 

förmåga i början av förskoleklass?   
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3. Finns det ett samband mellan socioekonomiska förhållanden och flickors respektive 

pojkars förberedande aritmetiska förmåga i början av förskoleklass?   

I resultatdiskussionen nedan kommer jag att belysa båda dessa frågeställningar gällande 

könsskillnader och elevers resultat.   

Resultaten i studien visar att det inte finns någon signifikant skillnad mellan pojkars och 

flickors resultat i förberedande aritmetisk förmåga i början av förskoleklass. Det framgår även 

av resultaten att det inte finns någon signifikant skillnad mellan könens matematikresultat 

som kan härledas till vilken sociokulturell grupp de tillhör. Resultatet att det inte finns någon 

skillnad mellan pojkars och flickors resultat var lite oväntat. I dag diskuteras det flitigt om 

elevers sjunkande skolresultat och att flickor presterar bättre än pojkar, vilket bl a visade sig i 

den senaste PISA–undersökningen (Skolverket 2013)  

Detta resultat kan bero på att könsskillnader ännu inte hunnit uppstå i förskoleklassen, utan 

skillnaden mellan könen kan visa sig högre upp i åldersgrupperna. I PISA-studien analyserar 

man15-åriga elevers förmågor och i denna studie analyseras yngre elevers förmågor i 

förskoleklass. Reuterberg (1996) lyfter också fram i sin studie att inga enhetliga skillnader 

framkom mellan elevers kön och matematikprestationer i de lägre åldrarna. Däremot fanns det 

i de högre åldersgrupperna en skillnad mellan pojkarnas och flickornas matematiska förmåga 

till pojkarnas fördel. Ahlberg (1996) betonar att pojkars och flickors prestationer i matematik 

har förändrats mycket under årtiondena. Från att ha varit likvärdiga till att pojkarna presterade 

bättre än flickorna, till idag då matematikresultatet sjunker för både pojkar och flickor, medan 

flickor presterar generellt bättre i skolan.  

 

4. Finns det ett samband mellan grundläggande språklig förmåga och förberedande 

aritmetisk förmåga i början av förskoleklass?   

Analysen visar att det finns ett generellt samband mellan enskilda elevers olika förmågor. De 

elever som hade låga resultat i förberedande aritmetisk förmåga hade också låga resultat i 

språklig förmåga, och det gällde elever på båda skolorna. Och omvänt, de elever som 

presterade höga resultat i förberedande aritmetisk förmåga visade också höga resultat i 

språklig förmåga. Sterner och Lundberg (2002) framhåller att det finns ett samband mellan 

språklig förmåga och grundläggande taluppfattning. Har man svårt att lära sig läsa har man 

med stor sannolikhet också svårt att memorera nya ord och begrepp. Så är även fallet när man 

lär sig matematik, man måste komma ihåg nya ord och begrepp. Sterner och Lundberg 
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påpekar vikten av en tydlig språkkommunikation i matematikundervisningen. Vid tydlig 

kommunikation kan man använda språket i sociala sammanhang. Eleven kan då ta hjälp av 

kroppsspråkets förstärkningar för att få fler chanser att bearbeta och tolka informationen. 

Hagtvet (2010) påpekar att samtalet har en central roll genom upplevelsen i en social miljö. 

Samtalet utvecklar språket och i dialogen förmedlar man perspektiv på omvärlden. Ur det 

sociokulturella perspektivet har elevers verbala förmåga betydelse för deras chanser att 

tillgodogöra sig matematikundervisning och utveckla matematiska förmågor.   

 

5. Kan skillnader i förberedande aritmetisk förmåga mellan elever med olika 

socioekonomiska förhållanden kopplas till skillnader i grundläggande språklig 

förmåga?  

Min studies resultat visar att elever från områden med svag socioekonomisk status hade 

generellt sämre grundläggande språklig förmåga jämfört med elever från områden med god 

socioekonomisk status. I resultatet framkom det också att elevers språkliga förmåga har 

betydelse för både den förberedande aritmetiska förmågan och ramsräkning. Reuterberg 

(1996)  lyfte fram olika analyser där det framkom att det fanns ett samband mellan elever med 

svag sociokulturell bakgrund och deras låga prestationen i språkliga ämnen och matematik. 

Enligt Sterner och Lundberg (2002) hade 12 % av eleverna i deras studie både matematik -och 

läs- och skrivsvårigheter. Dessa svårigheter kan ha sin grund i sociokulturella faktorer som 

ogynnsamma uppväxtvillkor och brister i undervisningen när det gäller det språkliga stödet i 

skolan. Säljö (2000) påpekar att vi har de resurser som vi har när det gäller våra fysiska och 

mentala anlag. Kommunikation är en viktig aspekt när vi ska utveckla våra resurser. Genom 

kommunikation skapas nya resurser som förs vidare till nästa generation. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv är denna utvecklingsgång av största vikt, enligt Säljö (2000).  

När det gäller resultaten i språklig förmåga är det framförallt den fonologiska medvetenheten 

som är avgörande för den förberedande aritmetiska förmågan och ramsräkning. Dehaene 

(1992) och Geary (2004) framhåller att övergångar från fonologisk analys till flyt i läsning 

påminner om processen som sker med räkneprocessernas utveckling till automatisering av 

fakta, t.ex. multiplikationstabellen. Brister i den fonologiska förmågan kan bidra till att elever 

utvecklar matematiksvårigheter. Alla siffror som vi skriver eller avläser bearbetas i en 

språklig representationsform, med andra ord kan man hävda att språket har en viktig roll i 

elevers matematikutveckling. I Östergrens (2013) studie framkommer det att elever med god 
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fonologisk förmåga även visar höga resultat på de matematiska förmågorna. Det förtjänar att 

nämnas i detta sammanhang, att Vygotsky alltid har framhävt språkets stora betydelse för allt 

lärande, vilket Säljö (2000) också påpekar.   

I min studie kom det även fram att elevernas minnesfunktioner har betydelse för den 

förberedande aritmetiska förmågan. Dowker (2005), liksom Lundberg och Sterner (2009), 

instämmer i att en faktor som kan påverka elevers matematikutveckling är automatiseringen 

av fakta i långtidsminnet. Automatisering av fakta, t.ex. multiplikationstabeller, avlastar 

arbetsminnet så att eleven kan fokusera på räknestrategier, som t ex uträkning. Däremot visar 

resultatet i min studie att verbalt minne inte tycks påverka elevernas resultat i ramsräkning.  

Resultatet av min studie visar att faktorn språklig förståelse också påverkar den förberedande 

aritmetiska förmågan. Elbro (2004) poängterar att elevers omfång och kvalité i ordförrådet 

påverkar deras läsutveckling. Redan i tidig ålder kan man se ett samband mellan barns 

ordförråd och hur deras läsförmåga kommer att utvecklas längre fram. I elevgrupper uppstår 

det oftast en stor variation i läsförmåga, 20 % av denna variation kan förklaras med omfånget 

i ordförståelse, menar Elbro. Adler (2007) påpekar att brister i språkförståelse kan påverka 

elevers matematikutveckling. Svårigheter med språkförståelse kan uppkomma när det gäller 

både den skriftliga och den muntliga kommunikationen vid t.ex. problemlösning i matematik. 

Elevers språkförståelse eller brist på språkförståelse kan med andra ord påverka förståelsen av 

matematiska begrepp. Däremot visar analyserna i min studie att elevers språkliga förståelse 

inte påverkar deras resultat i ramsräkning.  

Den enda variabel som inte tycks ha så mycket med språklig förmåga att göra är ramsräkning. 

Det kan bero på att just ramsräkning är något som kommer in i barnens liv tidigt i hemmet  

som en del av traditioner och normer i de flesta kulturer Därför kan ramsräkningen också vara 

mindre beroende än andra aritmetiska färdigheter av språkförmåga och verbalt minne.  
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8. Specialpedagogiskt perspektiv  

Huvudsyftet med min studie var inledningsvis att studera om det finns någon skillnad mellan 

elevers resultat i matematik beroende på vilket socioekonomiskt skolområde de bor i efter att 

de har lämnat förskolan och börjat i förskoleklass. I mina litteratursökningar fann jag inga 

specifika undersökningar om svenska förskoleklasser och elevers matematikkunskaper. Kan 

bristen på studier bero på att förskoleklasens är en ganska ny skolform? Å ena sidan påpekar 

Lundberg och Herrlin (2004) liksom Lundberg och Sterner (2009) att en framgångsfaktor är 

att så tidigt som möjligt kartlägga behov av särskilt stöd och agera snabbt genom att sätta in 

tidiga insatser så att inte svårigheter uppstår. Å andra sidan, om man med tidiga insatser kan 

förebygga svårigheter borde det finnas ett intresse i samhället kring elever i förskoleklass och 

deras kunskapsutveckling i matematik. Min ambition som blivande speciallärare är att 

fortsätta genomföra diagnosen ”förberedande aritmetik” på elever i börjar av förskoleklass, 

för att sedan kartlägga och analysera deras matematiska kunskaper under skoltiden. Enligt 

skollagen (2010:800) ska stor vikt läggas på att kartlägga elever så att de får det stöd och den 

hjälp de har rätt till, och åtgärderna ska uppväga elevens eventuella brister i förutsättningar.  

Helldin (2002) poängterar att värdet av kartläggningar ur ett specialpedagogiskt perspektiv 

beror på hur man bearbetar analysen och utifrån den enskilda elevens resultat tillrättalägger 

pedagogiken för att förhindra att svårigheter uppstår. Utifrån kartläggningen av eleverna 

kommer jag att utveckla olika övningsuppgifter som stärker taluppfattningen. McIntosh 

(2012) menar att efter konsekvent användning av räkneord kommer eleven att upptäcka 

generella mönster som underlättar utvecklingen. Även Hudson och Miller (2006) framhåller 

att en viktig del är att utveckla taluppfattning och kunna använda sig av räkneord i alldagliga 

situationer. Enligt Hudson och Miller (2006) har räkneorden en stor betydelse för att förstå 

viktiga begrepp relaterade till kvantitet och är en viktig utgångspunkt för många strategier. 

McIntosh (2012) skriver att i början av elevers matematikutveckling är det viktigt att man är 

observant när det gäller aritmetik. De flesta elever ser inte något samband mellan räkne-

ramsan och antalet. Som speciallärare med matematikinriktning är det också viktigt att ha en 

fördjupad kunskap om enskilda elevers fonologiska förmåga och läsutveckling. Sterner och 

Lundberg (2012) understryker att det finns ett samband mellan elevers läs- och 

skrivutveckling och deras matematikutveckling. Har man svårt att lära sig läsa har man med 

stor sannolikhet svårt att memorera nya ord och begrepp. Den förmågan har man även behov 

av när man lär sig matematik.  
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9. Vidare forskning  

Med utgångspunkt i den här undersökningen skulle det vara intressant att fortsätta studera 

elevers resultat i förberedande aritmetik i förskoleklass. Undersökningen skulle då kunna ske i 

tre olika socioekonomiska områden, svag, god och hög socioekonomisk status. En intressant 

faktor att studera skulle även vara om differensen i matematikresultat mellan svag och god 

socioekonomisk status är lika stor som differensen i resultat mellan god och hög socioeko-

nomisk status. Är det så i vårt samhälle att elevers resultat i matematik har ett samband med 

vilken socioekonomisk status de har? Är sambandet sådant att elever med svag 

socioekonomisk status har svaga resultat i matematik, att elever med god socioekonomisk 

status har ”goda” resultat i matematik och att elever med hög socioekonomisk status har höga 

resultat i matematik? 

Det vore också intressant att få följa de deltagande förskoleklasselevernas matematikut-

veckling i år 1 för att studera om tidiga åtgärder gör skillnad (under förutsättning att de som 

behöver åtgärderna får dem). Undersökningen skulle även kunna innehålla jämförelser mellan 

elevers matematiska utveckling och deras fonologiska utveckling.  
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