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SAMMANFATTNING 
 
En god taluppfattning är grundläggande för förståelsen i matematik och för att ha framgång i 
ämnet visar forskning. Den pekar också på hur viktig barns tidiga matematiska medvetenhet 
är för senare skolframgångar och att tidiga insatser är av betydelse för att främja elevers 
matematiska utveckling. Med utgångspunkt i detta har därför den här studien undersökt i 
vilken mån elevernas taluppfattning i en årskurs 1 och i en årskurs 2 har stärkts med stöd av 
en tidsbegränsad och strukturerad undervisningsinsats med fokus på taluppfattning. Det 
bedömningsstöd från Skolverket som från och med hösten 2016 är obligatoriskt att använda i 
matematik för årskurs 1, har legat som grund för att kartlägga elevernas kunskaper i 
taluppfattning. Utformandet av undervisningen har tagit sin utgångspunkt i Jessica F. 
Shumways bok, Number Sense Routines (2011), McIntosh handbok, Förstå och använda tal 
(2008) samt Intensivundervisning med gott resultat (Lundqvist, Nilsson, Schentz & Sterner, 
2009). Undervisningen utformades som en daglig rutin med taluppfattningsövningar, 
begreppsutveckling och med konkret och visuellt material för att stödja elevernas 
matematiska förståelse. Undervisningsinsatsen utgick ifrån att det är i det matematiska 
resonemanget i gruppen som elevernas förmågor och kunskaper utvecklas. Kvalitativa och 
kvantitativa metoder har använts för att mäta resultatet. Studiens resultat tyder på att en 
medveten undervisningsinsats i klassrummet, med fokus på taluppfattning, i varierande grad 
främjar alla elevers matematiska färdigheter. Förmågan att föra matematiska resonemang 
utvecklades i grupperna liksom elevernas räkneförmågor. Elever uttryckte sig positivt om 
aktiviteten. Att förändra undervisningen och göra en fokuserad insats på ett område i 
matematiken upplevdes utvecklande av läraren. 
 
Nyckelord: Matematik, undervisningsinsats, kommunikation, bedömningsstöd, årskurs 1-3  
This thesis: Early interventions in mathematics teaching focusing number sense 
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1. INLEDNING 
Frågan om vad elevers svårigheter i matematik grundar sig i och hur elevers studieresultat ska 
kunna höjas i matematik är ständigt aktuell i skolorna. Vad matematiksvårigheter beror på 
finns det i forskningen flera förklaringar till. Enligt min erfarenhet efter många år i läraryrket 
är bristande taluppfattning en orsak till elevers problem med matematiken. Detta 
uppmärksammas ibland inte förrän långt senare i skolåren och har gjort att elever halkat allt 
längre efter sina klasskamrater i ämnet. Möjligen bottnar detta i att undervisningen i de första 
årskurserna inte är tillräckligt omfattande inom detta område eller kanske inte alltid 
uppmärksammar elevers svårigheter av olika anledningar. En svagt utvecklad taluppfattning 
och eventuella missuppfattningar i matematik som elever har eller förvärvar kan blockera det 
fortsatta lärandet och möjligheten till en god matematisk utveckling (Bentley, 2012; 
McIntosh, 2008). Elever kommer till skolan med olika förutsättningar och forskning visar att 
det finns ett samband mellan de matematiska färdigheter små barn har och får i de tidiga åren 
och senare framgångar i ämnet (Aunio & Niemivirta, 2010; Duncan et al., 2007). Även 
elevers resurser hemifrån är av betydelse för studieresultaten. Med vetskap om detta borde 
därför slutsatsen bli att tidiga insatser i form av kartläggningar och relevanta uppföljningar är 
nödvändiga för att förebygga att matematiksvårigheter uppstår (Lunde, 2011; Griffin, 2004). 
Vad som därför ytterligare kan göras i de första skolåren för att stärka elevernas 
taluppfattning är en viktig frågeställning denna studie ägnar sig åt. I och med att det också 
blev obligatoriskt att från och med hösten 2016 använda Skolverkets bedömningsstöd (2016a) 
i årskurs 1 för att bedöma elevernas taluppfattning och ge adekvat stöd vid behov blev frågan 
än mer aktuell.  
 
Den forskning som nu bedrivs om en god taluppfattning för att lyckas i matematiken kan 
jämställas med den forskning som bedrivits om vikten av fonologisk medvetenhet när det 
gäller läs- och skrivsvårigheter (Gersten & Chard, 2001; Jordan, Glutting & Ramineni, 2010). 
Men på vilket sätt elevers utveckling av taluppfattning ska följas upp och på vilket sätt 
stödjande åtgärder ska ges är inte alltid klarlagt på skolorna. Tyvärr finns inte alltid samma  
medvetenhet om betydelsen av tidiga insatser vad gäller taluppfattningens roll för 
matematiken som den om betydelsen av tidiga insatser för att främja läsutveckling. Även 
inom forskning finns fler studier som visar på effektiva åtgärder när det gäller läsa och skriva 
i jämförelse med matematik (Almqvist, Malmqvist & Nilholm, 2015). Det kan därför tyckas 
som att uppföljning av elevernas matematiska utveckling har fått en mer undanskymd roll i de 
första skolåren då mycket fokus läggs på läsförmåga. Det finns ett starkare samband skriver 
Lundberg och Sterner (2009) mellan tidiga kunskaper och senare förmåga när det gäller 
matematik i jämförelse med läsning. Slutsatsen borde därmed bli att insatser för att främja 
elevers taluppfattning är lika viktiga som att utveckla elevers läsförmåga.  
 
Behovet av att kartlägga och diagnostisera elevers kunskaper har under senare år ökat i skolan 
och det betyder att lärare behöver lägga mer tid på att planera och genomföra förändringar i 
undervisningen för ett förbättrat elevresultat. De stödinsatser som ska ges ska enligt skollagen 
(SFS 2010:800) vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I min framtida 
yrkesverksamhet som speciallärare i matematik är en del av arbetet att utveckla 
verksamhetens lärmiljöer för att kunna möta elevers behov och stödja deras utveckling (SFS 
2011:186). Denna studie fokuserar därför på hur en insats som bygger på elevers kartlagda 
och diagnostiserade resultat kan planeras, utformas och genomföras. Med hänvisning till att 
extra anpassningar och särskilt stöd först och främst ska ges inom klassens ram (SFS 
2010:800) undersöks också i vilken mån en undervisningsinsats i klassrummet främjar alla 
elevers behov av utveckling av taluppfattningen. 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Studiens syfte är att beskriva hur lärare, för att främja elevers lärande, planerar och genomför 
en undervisningsinsats med fokus på ett matematiskt område där elevernas resultat visar på 
behov av kunskapsutveckling. Mer specifikt prövar den hur en undervisningsinsats med 
rutiner i att öva taluppfattning stärker och utvecklar elevernas tidiga talförståelse. Studien 
undersöker också vilken utformning en sådan undervisning bör ha både praktiskt och 
innehållsmässigt baserat på forskning om barns matematiska utveckling, god undervisning 
och kunskapsmålen enligt Lgr 11. Den tar också i beaktande hur undervisningsinsatsen 
upplevs av lärare och elever. De frågeställningar som är vägledande för studien är följande: 
 

•! Vilket resultat för elevernas taluppfattning ger undervisningsinsatsen?  
•! Vilka erfarenheter av undervisningsinsatsen uttrycker läraren?  
•! Vilka erfarenheter av undervisningen uttrycker eleverna? 
•! Hur kan en undervisningsinsats som utvecklar elevers talförståelse utformas? 

 

I den här studien används begreppet SUM-elev som står för elev med Speciella 
Utbildningsbehov i Matematik (Lunde, 2011). Synonymt med taluppfattning används också i 
texten number sense och talförståelse. Studien har avgränsats till att undersöka 
taluppfattningens roll för att förebygga matematiksvårigheter samt valt att fokusera på 
undervisning i de första skolåren.  
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3. BAKGRUND 
 
I följande avsnitt presenteras den forskningsbakgrund och teorier som den här studien tar sin 
utgångspunkt i och som ligger till grund för utformandet av undervisningsinsatsen. Först 
kommer en genomgång av aktuella händelser och beslut som bland annat påverkar skolans 
arbete när det gäller måluppfyllelse i matematik och tidiga insatser. Därefter ges en kort 
bakgrund till begreppen tidiga insatser, taluppfattning, grundläggande räknefärdigheter och 
matematiksvårigheter. Teorier om kommunikationens betydelse för lärandet och vad som 
främjar elevers studieresultat avslutar detta avsnitt. 
 
3.1 SOU 2016:59 
Både nationella och internationella undersökningar i matematik har under en lång tid visat på 
ett sjunkande resultat för svenska elever. Den senaste undersökningen TIMSS 2015 (Trends 
in International Mathematics and Science Study) visar dock på ett trendbrott där ett förbättrat 
resultat i matematik kan ses bland annat för årskurs 4 (Skolverket, 2016b). Dock presterar 
fjärdeklassarna fortfarande under genomsnittet i jämförelse med andra OECD/EU-länder. 
Taluppfattning var 2011 ett av de områden i matematiken där eleverna i årskurs 4 visade på  
lägre resultat (Skolverket, 2012a). Även PISA-studien (Programme for International Student 
Assessment) visar på ett förbättrat resultat efter många år av nedgång men har en bit kvar 
innan det når toppresultatet 2000 (Skolverket, 2016c). Vad båda studierna visar är att 
likvärdigheten i svensk skola har försämrats då betydelsen av elevers socioekonomiska 
förutsättningar spelar allt större roll för studieresultaten. Sedan de Nationella provens 
införande i årskurs 3 år 2009 och fram till 2015 har andelen elever som inte uppnått kravnivån 
i matematik legat på mellan 28-35 procent (SOU 2016:59). Ett fortsatt arbete med att utveckla 
undervisningen för att förbättra elevresultat och kompensera för elevers olika förutsättningar 
är därför nödvändigt. Lägesrapporten från Skolverket (2015) beskriver att elevers stödbehov 
tidigt behöver uppmärksammas och tillgodoses och undervisningen behöver utvecklas och 
möta alla elever. 
 
Mot bakgrund av denna problematik föreslås i en statlig utredning (SOU 2016:59) att 
kartläggningar av elevers kunskaper i språklig medvetenhet och matematiskt tänkande ska 
göras i förskoleklass och i de första skolåren för att sedan kopplas till en åtgärdsgaranti. Detta 
grundar man på den forskning som finns om att tidig insatser är viktiga för elevens senare 
skolframgångar. Utredningen pekar på att det i Sverige sätts in mer resurser under de senare 
skolåren i jämförelse med de första. Läsåret 2015/16 hade mer än 8 procent av eleverna 
åtgärdsprogram i årskurs 9 och ca 4 procent hade åtgärdsprogram i årskurs 2 (Skolverket, 
2015b). Hur många elever som får extra anpassningar finns inte noterat men antalet 
åtgärdsprogram har halverats sedan lagstiftningen om särskilt stöd förändrades 2014 (SFS 
2010:800). Detta kan tolkas som att många av de elever som tidigare fick särskilt stöd numera 
får extra anpassningar (Skolverket, 2015b). Utredningen (SOU 2016:59) drar dock slutsatsen 
att det skulle vara gynnsamt för eleverna och för utvecklingen av skolans resultat på nationell 
nivå om mer stöd sattes in i de tidigare skolåren. 
 
Som en del av ovan föreslagna åtgärder är det sedan den 1 juli 2016 obligatoriskt för 
huvudman att använda bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik i 
årskurs 1 i grundskolan och i sameskolan (Skolverket, 2016a). Bedömningsstödet i matematik 
har avgränsats till att behandla taluppfattning. Syftet med att kartlägga elevernas kunskaper är 
att hjälpa lärarna att tidigt upptäcka elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i 
matematik och svenska så att eleverna får det tidiga stöd som de behöver. Skolor är ålagda att 
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ge tidiga och adekvata stödinsatser och att se över vilka pedagogiska metoder som används 
(Skolverket, 2014a). 
 
3.2 Kartläggning och tidiga insatser 
Forskare menar att kartläggningar för att identifiera elever i riskzonen och rätt åtgärder är 
viktiga för att undanröja hinder och främja elevernas lärande i matematik (Gersten, Jordan & 
Flojo, 2005). Matematiksvårigheter menar de behöver inte vara ett stabilt läge utan kan med 
rätt insatser förändras. Det finns forskning som visar på att tidig identifiering med påföljande 
åtgärder och förebyggande arbetet kan reducera inlärningssvårigheter med upp till 70 % 
(Lyon et al., 2003). Forskning visar även att stöd som sätts in sent inte har lika stor effekt. 
Dessa elever bruka ha svårigheter med att komma ikapp sina klasskamrater under senare 
skolår och avståndet till dem brukar istället öka (Lyon et al., 2003). 
 
Forskare menar vidare att barn i förskoleåren som inte utvecklar matematiska färdigheter 
löper en stor risk för senare misslyckanden i skolan (Baroody, Bajwa & Eiland, 2009; Duncan 
et al., 2007; Holmes & Dowker, 2013). I en longitudinell studie gjord av Mazzocco & 
Thompson (2005) undersöktes barns matematiska färdigheter i 4-årsåldern och dessa resultat 
följdes sedan upp när de gick i första och andra klass. De områden som man kartlade i 
förskolan var barnens förmåga att läsa tal, deras förståelse för antalskonstans, 
mängdbedömning av ensiffriga tal samt mental addition av ensiffriga tal. Man fann att om 
barnen tidigt visade svårigheter inom dessa områden av matematiken så var det en stark 
indikation, på över 80%, att eleverna senare utvecklade matematikproblem.  

Att förskolebarn får utveckla matematiska färdigheter är som redan sagts mycket positivt för 
den fortsatta inlärningen i skolan. Vid en intervention som genomfördes i förskoleklass med 
syfte att fokusera på tal och resonemang om representationer fann man en signifikant positiv 
effekt på barnens matematiska tänkande (Sterner, 2015). En bestående effekt visade sig också 
enligt forskaren nio månader senare då eleverna gick i årskurs 1. Ett medvetet arbete med 
grundläggande färdigheter i matematik visade sig alltså vara en god hjälp för barnet på vägen 
mot att bli matematisk. Aktiviteterna i interventionen bestod av taluppfattningsövningar 
såsom att barnen fick ramsräkna, bestämma vilket tal som var högre eller lägre, räkna antalet 
föremål i en mängd, räkna uppåt eller bakåt från ett givet tal, känna igen skrivna siffror, 
addera och subtrahera och kunna jämföra talmängder (Sterner, 2015).  
 

Generellt sett så visar det sig att barn från låginkomstfamiljer kommer med mer begränsade 
kunskaper i matematik till skolan (Lundberg & Sterner, 2009). Elevers socioekonomiska 
bakgrund påverkar också framförallt matematikbetyget i den svenska skolan (Skolverket, 
2012b). I USA har detta också uppmärksammats och därför gjordes en intervention för att 
undersöka i vilken mån man kunde påverka barnens förutsättningar vid kommande skolstart. 
Forskarna hade en medvetenhet om att en svag talförståelse låg bakom matematiksvårigheter 
och därför fick barn från låginkomstfamiljer i en förskoleklass extra undervisning inom detta 
område (Dyson, Jordan & Glutting, 2011). I aktiviteterna ingick liknande aktiviteter som 
redovisats i studierna ovan alltså att räkna på talraden, känna igen tal och jämföra mängder. 
Enligt studien visade det sig att dessa barn senare presterade bättre i skolan än en 
jämförelsegrupp som inte hade fått den extra undervisningen.  
 
Sammantaget råder samsyn bland forskare kring vikten av tidiga insatser för framtida 
framgångar i matematik. Elever kommer med olika förutsättningar till skolan och enligt 
skollagen (SFS 2010:800) har skolan ett kompensatoriskt uppdrag. De elever som ligger i 
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riskzonen för inlärningssvårigheter behöver snabbt fångas upp. Alla elever ska ges den 
ledning och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål och 
skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 
målen för utbildningen (SFS 2010:800).  
 
3.3 Vad är taluppfattning? 
Att elever behöver utveckla en god taluppfattning för att tillgodogöra sig och lyckas i den 
fortsatta matematikundervisningen och att den är grundläggande för förståelsen i ämnet är 
forskare överens om (McIntosh, 2008; Lunde, 2011; Dyson, Jordan & Glutting, 2011; 
Anghileri 2006). Taluppfattning är dock ett komplext begrepp och i forskningslitteraturen 
finns olika beskrivningar om än med tydliga gemensamma drag om vad begreppet innefattar. 
Den engelska termen för taluppfattning är number sense vilket kan översättas med att ha en 
känsla för tal. Vilket kanske kan ses som en kort och sammanfattande beskrivning av hur 
taluppfattning kan ta sig uttryck hos personer som utvecklat detta. Det är lättare att känna igen 
number sense än att definiera begreppet menar Griffin (2004). Number sense beskrivs enligt 
följande. 
 

Number sense is a persons general understanding of number and operations along with the 
ability and inclination to use this understanding in flexible ways, to make mathematical 
judgements and to develop useful strategies for handling numbers and operations. (Rey, Reys 
& McIntosh, 1992) 

 
Begreppet talförståelse använder sig Lunde (2011) av och skriver att elever som har utvecklat 
detta tänker och resonerar abstrakt, använder matematiska begrepp, upptäcker mönster, ser 
sannolika lösningar utan att behöva räkna och kan resonera om matematiska relationer. 
Liknande beskrivningar gör Reys och Reys (1995) men menar också att hos elever som 
utvecklat number sense finns vissa kännetecken i deras strategier när de ska lösa problem. Till 
exempel tittar eleven på ett problem i sin helhet före detaljerna, använder sig av hållpunkter så 
kallade ”benchmarks” för att bedöma tal och kan också uppfatta om svaren på uppgifter är 
rimliga. 
  
Shumway (2011) skriver att vi kan få en förståelse för begreppet genom att observera vad 
elever kan som är på väg att utveckla en god taluppfattning. Hon har uppmärksammat att 
dessa elever ofta visar att:  
 

•! de har en förståelse för tal och deras storlek 
•! de ser, uppfattar och kan använda tal som finns i omgivningen 
•! de kan göra jämförelser mellan mängder och använder sig av runda tal och mentala 

tallinjer 
•! de har en flexibilitet att använda och dela upp talen för att räkna och räknar mer 

effektivt  
•! de har en god förmåga att huvudräkna med flyt då de bland annat delar upp tal i tiotal 

och ental 
•! de vet att de kan lösa problem på olika sätt  
•! de använder sig av tidigare kunskaper om tal och strategier för att lösa nya problem 
•! de kan uppskatta om lösningar är rimliga 
•! de kan använda sig av olika strategier och metoder för att räkna 
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Alla elever är på olika ställen i processen att bygga taluppfattning skriver Shumway (2011) 
och det är viktigt att ha verktyg för att stödja dem i denna utveckling då detta är nyckeln till 
att göra matematiken förståelig. 
 
3.4 Att utveckla taluppfattning 
I barnets utveckling av taluppfattning är ett viktigt steg att kunna subitisera, det vill säga att 
uppfatta ett mindre antal direkt utan att räkna dessa. En del forskare menar att förmågan att se 
skillnader i antal av två, tre eller fyra saker är en intuitiv förmåga som människan föds med 
(McIntosh, 2008). Den fortsatta matematiska medvetenheten som barnet tillägnar sig menar 
Gelman och Gallistel (1978) byggs i det närmaste upp på samma sätt som när det lär sig tala, 
alltså i det sociala samspelet med sin omgivningen. Därför är barnets utveckling av 
talförståelsen beroende av den miljö som det växer upp i. För att barnet ska utveckla sin 
matematiska medvetenhet är en förståelse i följande sju principer nödvändiga enligt Gelman 
och Gallistel (1978).  
 

•! Abstraktionsprincipen: Föremål som är väl avgränsade kan räknas. 
•! Ett-till-ett-principen: Ett föremål i en mängd kan bilda par med ett annat föremål i en 

annan mängd. 
•! Principen om godtycklig ordning: Föremål kan räknas från vilket håll som helst. De 

räknas bara en gång. Detta hör ihop med antalskonstans och innebär att föremål i en 
mängd är densamma oavsett hur dessa är grupperade. 

•! Principen om räkneordens ordning: Föremålen i en mängd räknas och paras ihop 
med ett bestämt räkneord. Räkneramsan ändras inte. 

•! Antalsprincipen eller kardinaltalsprincipen: Varje föremål som räknas paras ihop 
med ett räkneord och det sista räkneordet vid uppräkning anger antalet föremål i en 
mängd. 

Färdigheter inom de tre första principerna utvecklar barnet om det finns en miljö som erbjuder 
möjligheter till detta medan de två sista principerna enbart kan utvecklas i det sociala 
samspelet med andra och genom träning Gelman & Gallistel (1978). Till exempel behöver 
barnet få hjälp med att koppla ihop räkneorden i ramsan med antal (Häggblom, 2013). I 
början är räkneramsan som vilken ramsa som helst för barnet och uppdelningen av orden är 
heller inte särskilt tydliga. Senare kan barnet koppla ihop orden i ramsan med räknade 
föremål, bestämma antalet föremål i en mängd med det sist sagda räkneordet och det får också 
en förståelse för räkneordens ordning. Barn behöver därför många och tidiga erfarenheter av 
att räkna (Häggblom, 2013). Utvecklingen är viktig eftersom problem med att göra 
kopplingen mellan räkneord och antal har visat sig vara en prediktor för att utveckla 
räknesvårigheter (Lundberg & Sterner, 2009). Om barn sällan eller aldrig visar intresse för 
siffror och att räkna i förskolan är det viktigt som vuxen att uppmärksamma detta menar 
Lundberg & Sterner (2009). De barnen behöver extra hjälp med att utveckla grundläggande 
färdigheter och om de tidigt fångas upp kan räknesvårigheter förebyggas. Pedagoger i 
förskolan och föräldrar är därför viktiga personer för att hjälpa det lilla barnet på vägen mot 
en ökad matematisk medvetenhet.  
 
3.5 Undervisning i taluppfattning och räknestrategier 
I läroplanen (Skolverket, 2011) delas kursplanen i matematik upp i olika områden som ska 
behandlas i undervisningen och där är taluppfattning och tals användning ett av dem.  
Begreppet omfattar en mycket stor del av den matematik som undervisas i grundskolan.  
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Taluppfattning, som handlar om förståelse för tals betydelse, relationer och storlek, är 
grundläggande för att kunna utveckla kunskaper i matematik. Genom att eleverna successivt 
får möta tal och beräkningar av tal i ett utvidgat talområde, fördjupas deras förståelse och 
uppfattning av tal och olika räknesätt. (Skolverket, 2011, s.13) 

Att undervisa med number sense i fokus är ett sätt att tänka som borde genomsyra all 
undervisning och allt lärande i matematik menar Reys & Reys (1995) och Lunde (2011) 
understryker betydelsen av en god undervisning i grundläggande taluppfattning i de första 
skolåren. Detta menar Löwing (2008) kräver en genomtänkt och långsiktig planering av 
undervisningen. Det måste dessutom finnas många tillfällen att praktisera kunskapen och att 
fördjupa den under hela skoltiden. Undervisningen i taluppfattning behöver visa eleverna på 
mönster och relationer i matematiken så att  talförståelsen och räknestrategier utvecklas 
(Baroody, Bajwa & Eiland, 2009; Gersten & Chard, 1999; Anghileri, 2006; Bentley, 2012). 
Även Häggblom (2013) pekar på vikten av en god undervisning och menar också att lärare 
tidigt behöver uppmärksamma elevernas olika behov. Vissa barn säger Häggblom (2013) 
upptäcker på egen hand samband och mönster i matematiken medan andra förvärvar dem 
senare eller kanske inte alls om de inte får hjälp med att göra detta. Att kunna använda sig av 
de tio första naturliga talen är ingen självklarhet säger Häggblom (2013) och vill därmed göra 
oss uppmärksam på att det tar ca 5 år för barn att lära sig hantera dessa tal. Alltså en period 
som sträcker sig från det att barnet är två år till dess det är i sjuårsåldern. Sedan följer också 
att barnet ska lära sig att bygga upp stora tal enligt positionsprincipen och använda talen i 
olika tillämpningar och då blir förstås inlärningsperioden ännu längre (Häggblom, 2013).  

Talradens och tallinjens betydelse för att utveckla elevers matematiska medvetenhet har flera 
forskare visat på. Att räkna uppåt och bakåt på tallinjen, samtala om tal och deras relationer 
stärker taluppfattningen och hur talsystemet är uppbyggt (Gersten, Jordan & Flojo, 2005). 
Detta kan tyckas vara en aktivitet som hör till de första skolåren men McIntosh (2008) hävdar 
att det är lika viktigt genom hela skoltiden. Genom att flera sinnen används förstärks mönstret 
i talföljden och i talsystemet. Räknandet kan göras i korta pass menar han och bör utgå ifrån 
gruppens nivå. För de yngre eleverna handlar räknandet om hela tal och senare utvecklas detta 
till att omfatta tal i bråkform, decimaltal och negativa tal. När elever erövrat goda kunskaper 
om räkneramsan, siffror och talens ordningsföljd finns förutsättningar för att de utvecklar en 
mental talrad. Den mentala tallinjen/talraden stärker elevernas förmåga att räkna och göra 
beräkningar (Gersten et al., 2005; Johansson & Wirth; 2007; Kilhamn, 2014; McIntosh, 
2008).  

En undervisning som hjälper elever att utveckla mer effektiva räknestrategier kan förhindra 
att de hamnar i matematiksvårigheter (Gersten et al., 2005). För att utveckla en god 
läsförmåga med ett visst flyt i läsningen bör elever snabbt och säkert kunna avkoda ord. Lika 
viktigt är det att automatisera räknandet för att på så vis avlasta minnet och då speciellt vid 
mer komplexa uppgifter. Forskare beskriver hur viktig förmågan är för elever att minnas 
talfakta och symboler, för att direkt och oreflekterat kunna använda dem (Lundberg & 
Sterner, 2006; Löwing 2008). Enligt Löwing (2008) behöver elever kunna följande.  
 

•! behärska talens ordning och dess grannar 
•! behärska positionssystemet 
•! behärska och kunna tillämpa de grundläggande räknelagarna såsom de kommutativa, 

de associativa och den distributiva lagen. 
•! kunna avgöra tals storleksordning, att avrunda tal och att arbeta med runda tal. 
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3.6 Matematiksvårigheter 
Anledningar till varför elever hamnar i matematiksvårigheter finns det ingen tydlig gemensam 
bild av i forskningslitteraturen. Forskare är dock ganska samstämmiga om vilka områden i 
matematiken där svårigheter visar sig och vad undervisningen behöver inriktas emot. I de 
tidiga åren har eleverna svårigheter med att räkna uppåt, säga talens namn, komma ihåg tal 
och skriva dem (Witzel, Ferguson & Brown 2007). Lunde (2011) skriver att det är bland 
annat vid räkning, antalsförståelse, platsvärdesystemet, aritmetik och estimering som 
svårigheterna blir synliga. Ljungblad (2014) delar upp matematiksvårigheterna i två grupper, 
primära och sekundära. I den primära gruppen förekommer elever som har svårigheter med att 
se, förstå och kunna skilja på siffror, tal och antal och som har svårt med det abstrakta 
tänkandet. För elever i den sekundära gruppen kan grundproblemet vara något annat än 
matematiken men det påverkar inlärningen. Till exempel läs- och skrivsvårigheter eller 
koncentrationssvårigheter (Ljungblad, 2014).  
 
Att kunna hämta fram svar ur minnet, det vill säga använda sig av retrievalstrategier visar sig 
ofta vara svårt för elever i matematiksvårigheter (Lunde, 2011). Det som också beskrivs som 
en automatisering av tabeller i de olika räknesätten. Detta kan för vissa elever ha med 
minnesfunktionen att göra menar Lunde (2011) men kan för andra elever handla mer om en 
svag taluppfattning och dåligt utvecklade räknestrategier (Engström, 2007; Gersten et al., 
2005). Elever med god taluppfattning tittar på uppgifter i sin helhet för att känna igen mönster 
och se samband medan elever med svag taluppfattning försöker att komma ihåg regler och 
tekniker för hur man räknade (Anghileri, 2006). En svagt utvecklad taluppfattning hindrar 
elever från att våga ”experimentera” med talen vid räkning utan de väljer till exempel att 
behålla en strategi med en- och en-räkning (Baroody, Eiland, Purpura & Reid 2013; 
Engström, 2007; McIntosh, 2008). Tyvärr visar det sig ofta att dessa strategier som är 
ensidiga och dåligt anpassade till de uppgifter som ska lösas inte heller är hållbara längre fram 
i skolåren (Bentley, 2012; Engström, 2007).  

Elever som fastnat i uppåt- eller nedåträkning med hjälp av fingrarna för att lösa uppgifter 
menar Engström (2007) utvecklas inte sitt räknande och de har också en tendens att räkna ±1 
fel på uppgifterna. Engström (2007) går så långt som att säga att elevers svårigheter med 
textuppgifter handlar mer om en dåligt utvecklad taluppfattning än om deras läsförmåga. 
Undervisningen har helt enkelt inte hjälpt eleven att utveckla räknestrategier. Om dessa elever 
inte uppmärksammas tidigt kan detta hålla i sig under hela skolgången och ställa till besvär i 
matematiken (Lunde, 2011). Även Engström (2007) menar att man inte bör vänta och se utan 
tidigt ta tag i elevers svårigheter med outvecklade räknestrategier.  

Skillnaderna mellan elever som inte förstår matematiken och de som gör det ökar under hela 
grundskoletiden skriver Häggblom (2013). Möjliga orsaker kan vara menar hon att det i den 
tidiga undervisningen har varit en alltför tidig övergång till abstrakta representationsformer 
utan konkretisering och visualisering samt att det har saknats gemensamma diskussioner som 
stöd för att utveckla tankar. Detta är också vad Witzel m.fl., (2007) uttrycker då de menar att 
elever i svårigheter behöver en mer konkretiserad undervisning där resonemanget står i fokus 
och framförallt behöver de längre tid för att utveckla förmågorna. Även Lundberg och Sterner 
(2009) nämner tidsaspekten som ett hinder för att eleverna ska utveckla goda 
matematikkunskaper. De menar att ju mer tid elever ägnar åt uppgifter desto säkrare blir de 
enligt principen om TOT (time-on-task).  
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3.7 Konkret och visuell matematik 
Undervisningsinsatsen i den här studien bygger på att konkreta material och visuellt stöd 
används för att utveckla elevernas förståelse. Matematik är ett abstrakt ämne och övergången 
från den intuitiva matematiken till den mer formella skolmatematiken kan bli svår för barnet 
(Engström, 2015). Att undervisningen innehåller både konkretiseringar med hjälp av olika 
laborativa material och visuellt stöd är viktigt i alla skolår men speciellt i den tidiga 
undervisningen för att förebygga inlärningssvårigheter (McIntosh, 2008; Lundberg & Sterner, 
2009; Witzel et al., 2007). Elever som i de tidiga åren får kämpa med matematiken har många 
gånger svårt att förstå hur siffror, tal och symboler kan översättas till vardagliga aktiviteter 
(Witzel, Ferguson & Brown, 2007). Matematiken blir för vissa elever enbart en samling regler 
och tekniker (Shumway, 2011).  
 
För att utveckla förmågan att huvudräkna behöver eleverna många tillfällen att konkret få 
undersöka och dela upp tal så att en flexibel talanvändning utvecklas menar Häggblom 
(2013). Elever kan då upptäcka det tydliga sambandet mellan addition och subtraktion och 
förståelsen för den kommutativa lagen (Häggblom, 2013). Ett medvetet arbete med olika 
representationsformer stärker elevernas förståelse för det matematiska symbolspråket 
(McIntosh, 2008; Sterner, 2015). De behöver få upptäcka att tal och uppgifter kan uttryckas 
på olika sätt såsom att visas med föremål, beskrivas i en bild och eller berättas med ord. 
Tanketavlor och räknehändelser är därför utvecklande aktiviteter för detta ändamål 
(McIntosh, 2008). Det konkretiserande materialet ska vara ett stöd för eleverna när de ska 
utveckla det abstrakta tänkandet och inte ett hjälpmedel för att snabbt lösa uppgifter (Rystedt 
& Trygg, 2010). Därav behöver materialet vara noga uttänkta för att möta det behov som 
finns för att lösa uppgifter och med tanke på vilka kunskaper som eleven ska utveckla.  
 
Hur en undervisning i matematik kan utformas beskriver Lundberg & Sterner (2009) i en 
metodik i fyra faser enligt nedan. Denna utformning har också visat sig vara framgångsrik i 
arbetet med intensivundervisning (Sterner et al., 2011).  
 

•! Den laborativa fasen- där ett muntligt arbete sker i kombination med konkret material. 
•! Den representativa fasen- där eleven ritar bilder eller gör representationer av 

matematiska begrepp. 
•! Den abstrakta fasen – där eleverna använder matematikens symbolspråk. 
•! Återkopplingsfasen- där läraren hjälper eleven att befästa kunskaper och återkopplar 

till elevens tidigare erfarenheter och kunskaper för att sammankoppla dessa.  
 

Förmågan att omedelbart uppfatta ett antal utan att räkna benämns att subitisera. Att elever 
har den förmågan är betydelsefullt för att utveckla räknefärdigheter och för att kunna skapa 
inre bilder av tal (Sayers & de Ron, 2015). För att visuellt stödja elevernas utveckling av 
taluppfattning och räkneförmåga kan ett arbete med ikoniska bilder användas i 
undervisningen (Sayers & de Ron, 2015; Shumway, 2011). Sådana bilder kan vara talblock, 
bas 10-kort och prick-kort (bil.1). Att använda sig av talraden/tallinjen i undervisningen 
hjälper eleverna att skapa en förståelse för talens ordning, se mönster, samband och relationer 
samt utvecklar förståelsen för positionssystemet (Shumway, 2011; Wirth & Johansson, 2007; 
McIntosh, 2008; Kilhamn, 2014).  
 
3.8 Matematik, kommunikation och språk 
Samtalet kommer alltid att vara den viktigaste arenan för lärandet skriver Säljö (2013). Den 
här studien tar sin utgångspunkt i Vygotskys teorier om språket och samspelet med andra som 
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en förutsättning för lärandet. För att utveckla vårt lärande använder vi oss av olika verktyg 
och redskap, vilka både kan vara fysiska och intellektuella enligt Vygotsky (Säljö, 2013). Ett 
sådant medierande verktyg för att lära är språket. Vygotsky menar att språket först och främst  
fungerar som en resurs för att kommunicera med andra om insikter och kunskaper och 
därefter som en resurs för att tänka (Säljö, 2013). Vi för alltså ett tyst resonemang med oss 
själva för att befästa och utveckla kunskaper. De vardagsbegrepp som elever har ska i 
undervisningen möta de vetenskapliga. Här är lärarens roll viktig för att utmana och utveckla 
elevens tänkande och kunskaper. I detta sammanhang talar Vygotsky om elevens närmaste 
utvecklingszon som läraren behöver identifiera (Säljö, 2013).  
 
Lärandet i matematik förutsätter att det förkommer kommunikation i klassrummet. Enligt 
läroplanens (Skolverket, 2011) syfte i matematik ska undervisningen bidra till att eleverna 
utvecklar sin förmåga att argumentera logiskt och kunna föra matematiska resonemang. Den 
ska också utveckla elevernas förtrogenhet med matematikens uttrycksformer så att de kan 
kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang. Att reflektera, 
formulera, analysera och utveckla förtrogenhet med matematiska begrepp är alla förmågor 
som bara kan utvecklas i en undervisning där det finns en kommunikation inom gruppen. 
 

Att kommunicera innebär i sammanhanget att utbyta information med andra om matematiska 
idéer och tankegångar, muntligt, skriftligt och med hjälp av olika uttrycksformer. I 
undervisningen får eleverna möjlighet att utveckla ett alltmer precist matematiskt språk, för att 
därigenom kunna anpassa sina samtal och redogörelser till olika mottagare eller ändamål. 
Först när eleverna har utvecklat förmågan att kommunicera matematik kan matematiken 
utvecklas till ett funktionellt verktyg i olika sammanhang…Lika viktigt som att själv kunna 
kommunicera matematik är det att kunna lyssna till och ta del av andras beskrivningar, 
förklaringar och argument.  (Skolverket, 2011, s. 11). 

I kunskapskraven för skolår 3 i matematik står följande:. 
 

•! Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och kan använda sig av 
dem, beskriva och berätta om dem. 

•! Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt och använder då konkret 
material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer. 

•! Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och 
räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster, 
och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till 
ämnet. 
 

 
Att låta elever samtala med varandra är en absolut förutsättning för att utveckla deras 
matematiska tänkande (Häggblom, 2013; Kling Sackerud, 2012; Lunde, 2011; Shumway, 
2011;). Enligt en rapport från Skolverket (2012) förekommer alltför mycket tyst arbete i 
matematik-klassrummen enligt flera studier. I detta finns en fara att ansvaret för lärandet 
flyttas från läraren till eleven (Hansson, 2011). Det finns också en risk för att felaktiga 
strategier lärs in och befästs alltmer under skoltiden samt att de beskrivna förmågorna i 
läroplanen inte utvecklas (Bentley, 2012; Kling Sackerud, 2012). I det flerspråkiga 
klassrummet och där det finns skillnader i elevers sociala bakgrund och kognitiva förmågor är 
det matematiska resonemanget en förutsättning för lärandet i matematik (Hansson, 2011).  
 
För att kunna kommunicera tankar och föra matematiska resonemang behöver eleverna 
tillägna sig det matematiska språket med alla sina begrepp. Häggblom (2013) talar om att 
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undervisningen behöver utveckla en språklig medvetenhet i matematik hos eleverna. 
Matematiska begrepp behöver systematiskt implementeras i undervisningen för att 
grundlägga en god förståelse menar Bentley (2013) och varnar för de missuppfattningar som 
kan uppstå i tidiga skolår på grund av felaktigt använda översättningar av begreppen. För 
elever i matematiksvårigheter är enligt Witzel et al. (2007) behovet stort av att få möjligheter 
att tala om matematik, lära sig matematiska begrepp och termer och få många erfarenheter av 
att använda dem.  
 
När elever får sätta ord på sina tankar och till exempel beskriva en räknestrategi eller ett 
begrepp så synliggörs lärandet inte bara för eleven själv utan också elevens lärande för 
läraren. Genom en en inlärningsmiljö med en aktiv kommunikation mellan lärare och elever 
menar Häggblom (2013) finns det möjligheter för läraren att utvärdera och uppmärksamma 
kvaliteter i elevernas tankemönster. Detta ger värdefull information för den fortsatta 
undervisningen som eleven behöver. 
 
För många elever kan matematikämnet tyckas vara en samling regler och beräkningsmetoder. 
För att ge elever en insikt i att matematikämnet är något mer och visa att elevers egna idéer i 
ämnet räknas menar Boaler (2011) att elever måste få diskutera matematik i klassrummet. 
Matematik handlar om att göra saker begripliga och när elever får berätta om sina lösningar 
förstår de att de måste göra sitt tänkande tydligt för klasskamraterna (Boaler, 2011). Ibland 
kan förklaringen från en klasskamrat vara till god hjälp för en elev för att förstå en uppgift. 
 

3.9 En god inlärningsmiljö  
I den här studien är syftet att se hur en förändrad undervisning kan påverka elevernas 
matematiska förmåga och därför är forskning om vad en god inlärningsmiljö innebär relevant 
för planeringen av insatsen. Matematik är en mänsklig rättighet skriver Ljungblad (2014) och 
alla barn har rätt till en god undervisning i ämnet så att de får de grundläggande 
matematikkunskaper som är nödvändiga för att kunna bli fungerande samhällsmedborgare.  
 

Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i 
vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets 
beslutsprocesser. (Skolverket, 2011b) 

 
Undervisningen i skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet enligt 
skollagen (SFS 2010:800). Detta innebär att lärare behöver reflektera över strategier och 
metoder som de använder eller kommer att använda. För att kunskaper ska vila på beprövad 
erfarenhet behöver de systematiskt prövas under en längre tid och av många. Glappet mellan 
forskning om undervisning som ger goda elevresultat och lärares praktiska arbete i 
klassrummet menar Minten (2013) har minskat. Det finns idag säger hon en större 
medvetenhet både i forskarkretsar och ibland lärare om vikten av att utveckla undervisningen 
för ett förbättrat elevresultat. Att vetenskapligt utveckla undervisningen innebär att kritisk 
granska densamma och sedan i ett växelspel mellan teori och empiri pröva och sedan 
utvärdera och dokumentera (Minten, 2013).  
 
Skolans fokus på att låta eleverna arbeta enskilt på matematiklektioner och ta ansvar för sitt 
eget lärande menar Hansson (2011) kan vara en anledning till de försämrade resultat som syns 
i den svenska skolan. Framförallt drabbar detta elever med annat hemspråk och elever från 
resurssvaga hem. I den lärarledda undervisningen menar hon har läraren ett tydligt ansvar för 
elevernas lärande. Läraren vet vilka kunskaper eleven har och lyfter fram och förklarar det 
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matematiska innehållet, organiserar undervisningen så att det ger tillfällen till interaktion 
mellan eleverna och i det individuella lärandet har fortfarande läraren huvudansvaret 
(Hansson, 2011). 
 
Lärarens viktiga roll för att påverka elevernas lärande har framförallt Hattie (2012) 
uppmärksammat i världens största forskningsöversikt om undervisningsstrategier. Lärare 
behöver ha ett förhållningssätt där de visar att det är den egna undervisningen som framförallt 
är den faktor som påverkar elevernas studieresultat mest (Hattie, 2012; Timperley, 2013). För 
att en undervisning ska bli framgångsrik behöver den därför utvärderas i förhållande till vad 
som fungerar bra respektive inte bra för eleverna och sedan utvecklas i enlighet med aktuell 
forskning (Hattie, 2012; Timperley, 2013). Det är förbättrade elevresultat menar Timperley 
(2013) som ska styra lärares professionella utveckling och beskriver en modell som hon 
menar kan ligga till grund för en utveckling av undervisningen. Den tar sin utgångspunkt i att 
kartläggningar görs av elevernas kunskaper och behov. Därefter menar Timperley (2013) 
behöver lärare fördjupa sina kunskaper för att utveckla den professionella förmågan. Detta 
följs av en ny undervisning där eleverna får uppleva lärandet på ett nytt sätt. Att utveckla 
undervisningen kan även ske som ett kollegialt lärande genom till exempel metoder som 
beskrivs i lesson study och learning study (Minten, 2013)   
 
I en god inlärningsmiljö känner läraren till olika inlärningsstrategier, vet var eleven befinner 
sig kunskapsmässigt, är engagerad och skapar trygghet för eleverna (Hattie, 2012). I en trygg 
miljö är det inte farligt att göra misstag utan dessa blir tillfällen för att lära något (Hattie, 
2012). Förmågan att ta till sig kunskap och utmana sig själv till att lära sig något nytt säger 
Klingberg är nära förknippat med självtillit (Minten, 2013). Att ha ett dynamiskt mindset, det 
vill säga att tro att nya kunskaper och erfarenheter kan påverka den egna inlärningsförmågan 
är viktigt för att elever ska lyckas i skolan (Dweck, 2015). Elevens tro på sig själv att kunna 
lära och utvecklas var det som visade sig vara det som avgjort var den största 
framgångsfaktorn vid en intensivundervisningsinsats för att förbättra elevers 
matematikresultat (Sjöberg, Bergström & Nyberg, 2011) 
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4. METOD 

 
I följande avsnitt redovisas de metoder som använts för att undersöka studiens frågor. Efter 
metodval följer urval, material, procedur, databearbetning och etiska överväganden. Studiens 
trovärdighet och tillförlitlighet diskuteras i slutet av avsnittet där också undersökningens 
generaliserbarhet analyseras. 
 
4.1 Metodval 
Då studiens syfte är att undersöka hur lärare kan förändra undervisningen för att främja 
elevernas resultat samt då den tar i beaktande hur lärare och elever upplever insatsen har olika 
metoder, så kallad triangulering, använts vid insamlandet av data (Tabell 1). Triangulering 
används för att undersöka samma fenomen på flera sätt och på så vis ge ytterligare stöd för 
resultaten (Bryman, 2009). Då studien bygger på att en undervisningsinsats görs i 
verksamheten valdes aktionsforskning som metod. Aktionsforskningen är praktisk till sin 
natur och drivs av behovet att lösa verkliga problem som finns i verksamheter (Denscombe, 
2016). Vidare menar Denscombe (2016) att den ser förändring som något positivt. Den 
innebär också en cyklisk process där aktioner planeras utifrån forskningsfrågor som sedan 
följs upp och resulterar i nya aktioner. Här avviker denna studie då den inte resulterar i nya 
aktioner. För att underlätta läsningen av tabell 1 presenteras åter studiens forskningsfrågor.  

 
1.! Vilket resultat för elevernas taluppfattning ger undervisningsinsatsen?  
2.! Vilka erfarenheter av undervisningsinsatsen uttrycker läraren?  
3.! Vilka erfarenheter av undervisningen uttrycker eleverna? 
4.! Hur kan en undervisningsinsats som utvecklar elevers talförståelse utformas? 

 
Tabell!1.!Studiens datainsamling  

 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metod för datainsamling 
(UVi=undervisningsinsats) 

  Information för 
forskningsfråga 
 

 
 

Åk. 1 Åk. 2  

Undervisningsinsats 4 dagar /vecka 
under 5 veckor 
 

x x 1, 2, 3, 4 

Kartläggning med bedömningsstöd 
före och efter UVi 
 

x x 1, 4 

Aritmetikdiagnos AG1 före och efter 
UVi 
 

 x 1, 4 

Intervju med läraren före och efter 
UVi 
 

 x 1, 2 

Elevenkäter efter UVi 
 

x x 1, 3 

Egen loggbok under UVi x x 1, 2, 3, 4 
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För att planera undervisningsinsatsen gjordes en kartläggning av elevernas kunskaper med 
hjälp av bedömningsstöd i taluppfattning (Skolverket, 2016a) för höstterminen i klass 1 och 
höstterminen i klass 2 nivå M (mellan). En diagnos i aritmetik ur bedömningsstödet Diamant 
(Skolverket, 2016d) genomfördes också med klass 2. Undervisningen planerades och 
genomfördes dagligen under fyra dagar i fem veckor i de båda klasserna. I undersökningen 
har en semistrukturerad intervju med läraren i klass 2 gjorts i två omgångar. 
Forskningsintervju används för att få en djupare förståelse om informantens åsikter, 
uppfattningar, känslor och erfarenheter (Denscombe, 2016). Den semistrukturerade intervjun 
följer en lista med ämnen men är flexibel i dessa och följsam med den intervjuades tankar och 
svar (Denscombe, 2016). Därför utformades en intervjuguide (bil.2) med frågor utan särskild 
ordningsföljd och under samtalets gång ställdes vissa följdfrågor. Intervjuer gjordes före 
aktionen och efter densamma. För egen del så fördes en loggbok där planering av kommande 
lektioner och korta reflektioner noterades allt eftersom. Efter undervisningsinsatsen 
genomfördes en elevenkät (bil.3) i de båda klasserna. Elevenkäterna utformades av mig med 
utgångspunkt i de matematiska kunskaper som elever behöver utveckla samt utifrån det 
innehåll och mål som undervisningen haft. Jag valde att använda mig av frågor i form av 
påståenden som eleverna kunde besvara med hjälp av olika svarsalternativ enligt en skala, 
data på ordinalskalenivå (Denscombe, 2016). Svarsalternativen kompletterades med figurer 
föreställande ”glada och ledsna gubbar”.  
 
4.2 Urval 
För den här studien har ett subjektivt urval gjorts. Ett subjektivt urval används för att 
forskaren har en viss kännedom om de människor eller företeelser  som ska undersökas och 
väljer dessa med ett speciellt syfte i åtanke (Denscombe, 2016). Klasserna valdes med tanke 
på att studien ville undersöka hur en insats för den tidiga taluppfattningen kan utformas. Detta 
mot bakgrund av att Skolverket (2016a) menar att detta område bör uppmärksammas tidigt i 
skolan för att förebygga matematiksvårigheter. I studien deltar två lärare. En grundskolelärare 
i år 1-7 med svenska och SO som inriktning och som arbetat 18 år i yrket. Jag själv som är 
lågstadielärare med 27 år i yrket deltar både som lärare och forskare. Undervisningen har 
bedrivits i 2 klasser, en årskurs 1 med 17 elever och en årskurs 2 med 18 elever. I de båda 
klasserna finns fyra nyanlända elever. Skolan som är belägen i ett mindre samhälle har ca 250 
elever från förskoleklass till årskurs 9.  
 

4.3 Material 
Här nedan följer en beskrivning av det material som användes för att kartlägga elevernas 
kunskaper i taluppfattning och grundläggande aritmetik samt utforma undervisningen. Samt 
en kort beskrivning av underlag för planering av undervisningsinsatsen. 
 
Materialet bedömningsstöd i taluppfattning (Skolverket, 2016a) är tänkt att vara ett stöd för 
lärarens fortsatta undervisning och syftar till att:  
 

•! identifiera elever som visar vanliga missuppfattningar i taluppfattning 
•! identifiera elever som visar svårigheter i att förstå begrepp 
•! identifiera elever som har kommit långt i sin matematiska utveckling och därför 

behöver utmaningar i undervisningen 
 
Alla uppgifter finns på tre nivåer, lägre (L), mellan (M) och högre nivå (H). Nivå M anses 
vara den nivå som är lägst godtagbar för att eleven ska ha en tillräcklig kunskapsutveckling 
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när det gäller taluppfattning. För elever som visar en lägre nivå är det viktigt att läraren 
uppmärksammar och följer upp dessa resultat. Uppgifterna kan vara både muntliga och 
skriftliga. Vid bedömning på höstterminen i åk. 1 genomförs uppgifterna muntligt och enskilt 
med eleverna. För elever i åk. 2 är uppgifterna på hösten skriftliga. Moment som prövas 
redovisas i tabell 2 och tabell 3 i resultatdelen. 
 

Diamant (Skolverket, 2016d) är ett diagnosmaterial i matematik som är avsett för grundskolan 
och består av 127 diagnoser. Syftet med materialet är formativt och ska kartlägga hur långt 
eleverna kommit i sin matematikutveckling för att kunna planera undervisningen. Skolors och 
klassers frihet att planera den egna undervisningen gör att det inte går att ange i vilken årskurs 
en diagnos ska göras. Diagnos AG1 avser att pröva elevernas grundläggande färdigheter i 
aritmetik som är nödvändiga kunskaper för att kunna arbeta med andra områden inom 
matematiken. I diagnosen finns sex grupper av uppgifter som representerar olika aspekter av 
addition och subtraktion. För att eleverna ska kunna generalisera sin taluppfattning till ett 
större talområde så behöver de kunna hantera dessa räkneoperationer i huvudet med ett visst 
flyt (Skolverket, 2016d). För elever med flyt i räknandet tar det 2-3 minuter att genomföra 
diagnosen. Om elever håller på längre än 6 minuter bör därför diagnosen avbrytas då detta 
tyder på att eleverna inte utvecklat tillräcklig räkneförmåga. 
 
Dagliga rutiner med taluppfattningsövningar är en aktivitet som bedrivs periodvis för att 
stärka elevernas utveckling av talförståelse. Undervisningen ska utmärkas av ett tryggt 
inlärningsklimat där elever vågar pröva nya saker, får misslyckas och lyckas (Shumway, 
2011). De dagliga övningarna på 5-20 minuter, beskrivs av Shumway (2011) som 
uppvärmning inför matematiklektionen och syftar till att eleverna ska få ett dagligt möte med 
tal, talraden, deras relationer, mängder och mönster. Rutinerna skapar möjligheter att lära om 
vid behov med hänvisning till missuppfattningar som kan uppstå, samt att underbygga och 
utveckla kunskaper. Övningarna bygger på att lärare och elever både tränar vissa moment 
men framförallt resonerar om matematik. Genom att dela sina kunskaper med andra utvecklas 
elevens egen förståelse. Målet är att eleverna ska utveckla sin taluppfattning som ligger till 
grund för förståelsen i den fortsatta matematikundervisningen. För att bygga en stark 
gemenskap säger Shumway (2011) behöver tre komponenter ingå i undervisningen och det är 
matte-prat (math talk), att misslyckanden är lärandetillfällen och att eleverna reflekterar över 
sitt eget lärande. Eleverna får lära sig att berätta hur de tänker men också att vara aktiva 
lyssnare och hur de kan stödja varandra. Läraren kan också i samtalen bedöma var eleven 
eller gruppen befinner sig i utvecklingen och vilket som är nästa steg i inlärningen, den 
närmaste utvecklingszonen. Att använda sig av formativ bedömning i undervisningen för att 
kunna planera för både grupp och enskild elev är en utmaning men också det uppdrag som 
läraren har  menar Shumway (2011).  
 
4.4 Etiska överväganden 
Studien har genomförts i enlighet med de forskningsetiska principerna inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2011). Rektor på skolan har tillfrågats för 
att studien skulle kunna genomföras. Läraren informerades på förhand om studiens syfte och 
att medverkan var frivillig samt att deltagandet när som helst kunde avbrytas enligt 
informationskravet. Föräldrar till elever informerades via ett brev (bil.4) till hemmet om syftet 
med studien men också att den bedrevs som en del av vanliga undervisningen. De har också 
informerats om att insamlad data enbart skulle användas i denna studie enligt nyttjandekravet 
och då som ett anonymt resultat enligt konfidentialitetskravet. Föräldrar hade möjlighet att 
kontakta mig om de hade frågor angående studien och användningen av elevresultaten. Före 
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intervjuerna informerades läraren om att deltagandet var frivilligt och tillfrågades om 
samtalen fick spelas in i enlighet med samtyckeskravet. Enligt konfidentialitetskravet ska 
deltagarna inte kunna identifieras och därför refereras det till deltagarna med ordet hen och 
information om skola och kommunens namn utelämnas. Det inspelade materialet kommer inte 
att finnas tillgängligt efter att denna studie är avslutad. I slutet av intervjuerna har informanten 
tillfrågats om det funnits något att lägga till som denne upplevt som viktigt för samtalet 
(Denscombe, 2016).  
 
4.5 Procedur 
Här nedan beskrivs hur insamlandet av data har gjorts samt hur analys av dessa har 
genomförts.  
 
4.5.1 Bedömningsstöd årskurs 1 
Skolverkets bedömningsstöd (2016a) för höst-terminen i årskurs 1 består av underlag till en 
muntlig intervju som görs med en elev i taget. Samtalen genomfördes i ett grupprum i 
närheten av klassrummet och de varade mellan 15-30 minuter. Eleven fick besvara och i vissa 
fall använda konkret material för att lösa de 13 uppgifterna som handlade om taluppfattning.  
I varje elevunderlag markerades huruvida eleven klarade av att lösa uppgiften på L (lägre),  
M (mellan) eller H (högre) nivå. Under femte veckan av undervisningsinsatsen genomfördes 
ytterligare en omgång av intervjuer med alla elever förutom 5 elever som vid första tillfället 
redan visade på nivå H (högre) på alla uppgifterna. Samma underlag som vid första tillfället 
användes vid den andra gången där elevsvaren snabbt visade om elevens taluppfattning 
utvecklats. Vissa elevsvar skrevs ner i kortfattad form då de berättade mycket om hur eleven 
tänkte både om det som var lätt och det som var svårt. 
 
4.5.2 Bedömningsstöd årskurs 2 
Bedömningsstödet för årskurs 2 (Skolverket, 2016a) genomfördes skriftligt av eleverna. För 
att kunna observera och fråga elever hur de löste uppgifter genomfördes det i halvklass med 
nio elever i varje grupp. Eftersom uppgifter på mellan-nivån anses som lägst godtagbart 
valdes den nivån som utgångspunkt. Eleverna hade möjlighet att med ett kryss markera och 
hoppa över uppgifter som ansågs för svåra. Eleverna ombads också att ringa in en lätt uppgift 
med blå penna och en svårare uppgift med röd penna. Båda grupperna arbetade mycket lugnt 
och det fanns möjlighet att fråga dem om kryssade uppgifter, observera deras räknestrategier 
och be dem berätta hur de löst uppgifter. De som blev klara tidigt fick om de ville prova att 
göra liknande uppgifter på en högre nivå (H), vilket sex elever också valde. Dessa resultat är 
inte redovisade i denna studie. Även där hade de möjlighet att kryssa uppgifter som ansågs för 
svåra. Elevsvaren sammanställdes i en tabell och färgmarkerades för att visa på var behoven 
av utveckling fanns. Fem elever som visade på  flera låga resultat fick vid ett senare tillfälle 
genomföra uppgifterna på nivå L (vilka ej är redovisade i denna studie) och muntligt berätta 
vilka svårigheterna var som grund för planeringen av den fortsatta undervisningen. Under 
femte veckan av undervisningsinsatsen fick 12 elever återigen göra samma skriftliga uppgifter 
på nivå M (mellan). Sex elever som klarat alla uppgifter på nivå M (mellan) vid första 
tillfället provade inte detta igen utan gjorde uppgifter på nivå H (hög). Resultat från dessa är 
ej redovisade här då nivå M var godtagbar nivå. Precis som vid första tillfället genomfördes 
uppgifterna i halvklass, alltså med nio elever vid varje tillfälle. Eleverna uppmanades inte att 
hoppa över svåra uppgifter utan pröva att lösa alla. Det fanns tid även vid andra 
genomförandet att fråga eleverna hur de löste uppgifter samt observera deras strategier.  
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4.5.3 Aritmetikdiagnos i årskurs 2 
Eleverna i klass 2 genomförde diagnosen i aritmetik (AG1) från bedömningsstödet Diamant 
(Skolverket, 2016d). Uppgifterna är indelade i sex olika grupper och avser att testa elevens 
additions- och subtraktionskunskaper inom talområde 0-10. Den rekommenderade tiden som 
eleven bör klara testet på är mellan 2-3 minuter för att visa på att den har uppnått en säkerhet i 
räkning och sex minuter är den maximala tid som eleven får för att lösa uppgifterna. Därför 
informerades eleverna om att dra ett streck på papperet när tiden var ute. Eleverna fick kryssa 
uppgifter som de ansåg vara för svåra för att kunna arbeta vidare med de andra. Eleverna hade 
möjlighet att göra uppgifterna i halvklass och de nio eleverna kunde därför sitta mer enskilt än 
vid vanlig klassrumsundervisning. Den som blev klar tidigare fick räcka upp handen och fick 
sedan en uppgift av oss lärare att rita en bild på baksidan av papperet. Vid genomförandet 
fanns klassläraren och jag där för att hjälpa till om eleverna hade frågor och för att observera 
strategier. Vi hade varsin klasslista och markerade med ett F efter namnet om vi såg att de 
räknade med hjälp av fingrarna. Det fanns också möjlighet att till viss del uppskatta tiden för 
hur länge varje elev behövde för att klara alla uppgifterna. Elevresultaten sammanställdes i en 
tabell. Under den femte veckan av undervisningsinsatsen användes samma underlag för att 
göra ett nytt test. Eleverna var medvetna om tidsaspekten vid genomförandet av diagnosen 
och vi hade i undervisningen resonerat om varför det ansågs vara viktigt att kunna hämta fram 
svaren snabbt. Även denna gång kunde diagnosen göras med nio elever i varje grupp så det 
fanns tid för både mig och klasslärare att observera eleverna. De som blev klar tidigare visade 
det genom att räcka upp handen och sedan fick de rita. Med klasslistor noterades elever som 
använde fingrar för att räkna och jag noterade elevernas tider mer exakt denna gång. 
Elevsvaren fördes in i den tidigare tabellen och en jämförelse kunde göras. 
 

4.5.4 Intervju med läraren 
Intervjuer med klassläraren gjordes vid två tillfällen. En gång före undervisningsinsatsen och 
en gång efter densamma. Under arbetsdagen fanns det tid för att sitta ner och genomföra 
ostörda samtal som spelades in med datorprogrammet Audacity. En intervjuguide (bil. 2) 
följdes med kompletterande frågor. Intervjuerna tog ca 25-40 minuter. Kortare muntliga 
reflektioner mellan mig och läraren om innehållet i undervisningen och utförandet förekom 
vid fler olika tillfällen under undervisningsperioden.  
 

4.5.5 Undervisningsinsatsen och loggbok 
Undervisningsinsatsen genomfördes av mig i de båda klasserna med utgångspunkt i elevernas 
resultat vid kartläggning av taluppfattning (Skolverket, 2016a) samt aritmetikdiagnosen 
(Skolverket, 2016d) som gjordes i klass 2. En grovplanering (bil.1), en för varje klass, med 
Shumways (2011) taluppfattningsövningar låg till grund för insatsen och därefter 
kompletterades dessa med dagliga planeringar utifrån vad resonemangen i klasserna gav och 
vilka behov eleverna visade. Rutinen med dagliga övningar på 15-20 minuter under fyra dagar 
av veckan pågick under fem veckor. Med undantag för att det under femte veckan också 
förekom nya kartläggningar och elevenkäter. I klass 1 genomfördes rutinen med halva klassen 
i två omgångar och i klass 2 genomfördes den i helklass. Undervisningsinsatsens mål 
presenterades i början för eleverna. Med eleverna i klass 1 fördes återkommande samtal om 
vad vi skulle öva på och varför. I klass 2 skrev vi och numrerade mål som sattes upp på 
väggen. Eleverna fick tysta fundera över vilket eller vilka mål de ansåg att de ville arbeta mot 
och skrev dessa nummer på insidan av pärmen i ett eget mattehäfte. Med jämna mellanrum så 
återkom vi till detta som en påminnelse om varför vi arbetade med just detta innehåll. 
Eleverna i klass 2 fick också utvärdera dessa mycket kort efter avslutad insats genom att 
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skriva ”kan” eller ”öva mer” efter siffran som representerade det mål som de valt. För att 
utveckla elevernas taluppfattning tog undervisningen sin utgångspunkt i ett arbete med att 
räkna högt på olika sätt på talraden/tallinjen. Detta gjordes i talkör eller med det som vi 
kallade att räkna i cirkel, då eleverna sa ett tal var. Därför kallades undervisningsinsatsen för 
matte-cirkel. Utifrån detta räknande fördes matematiska resonemang om begrepp som udda 
och jämna tal, dubbelt och hälften, före och efter på talraden, tiotalsövergångar och 
positionssystemet. Dessutom resonerades det om räknestrategier, likhetstecknets betydelse, att 
räkna subtraktion på olika sätt, kommutativa lagen, räknesättens samband och att dela upp tal. 
Med prick-kort tränades elevernas förmåga att subitisera och med 10-baskort, rekenrek och 
multilink och annat konkret plockmaterial övades förståelse för begreppen och 
räknefärdigheter. När inledande taluppfattningsövningar var avklarade fortsatte 
matematiklektionen oftast med en förutbestämd övning enskilt eller i par. Till exempel 
spelades spelet ”först till 20” återkommande av eleverna två och två där de måste benämna 
talen i rutorna som de hoppade på i syfte att  lära sig talföljden och talens namn (0-20). I klass 
2 där läraren som jag samarbetar med undervisar i matematik, följdes dessa av en fortsatt 
undervisning med tabellträning, laborativt material, spel och problemlösning för eleverna. I 
klass 1 bedrevs grundläggande undervisning i matematik med spel, övningar och arbete i 
läroboken och där fanns förutom jag också en fritidspedagog. Mina egna reflektioner, 
planering och utvärdering av undervisningsinsatsen i klass 1 och klass 2 gjordes i en loggbok 
samt i de samtal som fördes under denna period med den lärare som jag samarbetade med. 
 
4.5.6 Elevenkäter 
Elevenkäterna genomfördes under den femte veckan av undervisningsinsatsen. En enkät 
konstruerades för klass 1 och en för klass 2 (bil.3). Enkäterna prövades i en pilotundersökning 
av två elever i klass 2 som fick till följd att innehållet i dem reviderades något. Till exempel 
ändrades utformningen av någon fråga och påståendena numrerades. Enkäten i klass 1 
genomfördes enskilt med varje elev i samband med den muntliga intervjun som ingår i 
Skolverkets bedömningsstöd (2016a). Jag läste frågorna högt för eleven som fick markera sitt 
svar med ett kryss i passande ruta. För klass 2 genomfördes enkäten i halvklass. De nio 
eleverna vid varje tillfälle fick påståendena lästa av mig och fick sedan markera svaret med ett 
kryss i passande ruta. Vi var två lärare som kunde se att eleverna uppfattade uppgiften rätt.  
 
4.6 Analys av data 
En innehållsanalys gjordes av intervjuerna (Denscombe, 2016). Vid genomlyssning av dessa 
transkriberade det som ansågs ha relevans för studiens forskningsfrågor ordagrant och andra 
delar översattes till ett mer korrekt språk. Den mängd av rådata som ska transkriberas beror på 
hur data ska användas (Denscombe, 2016).  
 
I det bedömningsstöd (Skolverket, 2016a) som användes finns underlag för sammanställning 
av elevernas resultat och dessa användes. För klass 1 gjordes även noteringar i varje enskild 
elevs underlag huruvida eleven klarade av att lösa uppgiften på låg (L), mellan (M) eller hög 
nivå (H). Därefter användes blanketten för att sammanställa elevsvaren och i den 
färgmarkerades de olika nivåerna som eleven besvarat frågan på. Svar på nivå L (låg) 
noterades för planering av undervisningsinsatsen. Vid andra tillfället användes samma 
underlag för att lätt kunna se om en utveckling skett. Även då användes färgmarkeringar. Vid 
det andra tillfället skrevs vissa elevsvar skrevs ner i kortfattad form då de berättade mycket 
om hur eleven tänkte både om lätta och svåra uppgifter.  
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Elevernas resultat i klass 2 vid första bedömningstillfället av taluppfattning sammanställdes i 
ett underlag som följer med materialet. De elevsvar som visade på ett lägre resultat 
färgmarkerades för att på så sätt uppmärksamma vad undervisningen skulle behandla. Vid 
tillfälle två användes samma underlag fast ett nytt ark för att föra in elevernas resultat. Om en 
förbättring i form av fler rätta svar kunde ses markerades detta med en färg i rutan samt antal 
rätta svar per uppgift. 
 
Resultaten vid aritmetikdiagnosens sammanställdes i det underlag som finns i materialet 
(Skolverket, 2016b). Samma underlag användes vid både för- och efter-test. Där markerades 
antal rätt för varje elev vid de två omgångarna samt korta kommentarer om tid och huruvida 
eleverna räknade med hjälp av fingrarna för att lösa uppgifterna.  
 
Elevenkäternas resultat sammanställdes med antal svar under varje påstående och under vilket 
svarsalternativ som eleverna valt. Elevernas kommentarer om vad som varit bäst med matte-
cirkel har sammanfattades också i resultatet.  
 
4.7 Studiens trovärdighet och tillförlitlighet 
Trovärdigheten i denna studie grundar sig på att den precis som Denscombe (2016) beskriver 
har producerats och kontrollerats i överensstämmelse enligt god praxis. Triangulering 
(Denscombe 2016) med både kvalitativa och kvantitativa metoder har använts för att öka 
tilliten till data. Genom att undersökningen har bedrivits ute på fältet för att samla in empiri 
och forskaren varit ”på plats” bidrar detta till studiens trovärdighet enligt Denscombe (2016). 
För att kontrollera tolkningen av intervjusvaren har en så kallad respondentvalidering 
(Denscombe, 2016) genomförts där informanten har fått läsa igenom och godkänna 
intervjudelen i studien. Enkätfrågorna till eleverna har föregåtts av en pilotundersökning. 
Påståendena i enkäten har förklarats och lästs högt av mig för eleverna så att missförstånd 
skulle undvikas. I klass 2 genomfördes enkäten anonymt. I klass 1 genomfördes enkäten med 
var och en av eleverna i samband med den muntlig intervjun i taluppfattning, då alla elever 
inte hade den läsförmåga som krävdes för enkäten. Att de gjorde den enskilt med mig kan ha 
påverkat elevsvaren. Det bedömningsmaterial som kartläggningar av elevernas kunskaper har 
undersökts med baseras på forskning i ämnet. Ingen kontrollgrupp har funnits för att jämföra 
resultat med och detta kan då inverka på studiens trovärdighet. Då jag själv varit en integrerad 
del av datainsamlingen kan studiens tillförlitlighet ifrågasättas. På frågan huruvida denna 
studie skulle kunna genomföras av annan forskare och ge samma resultat har metodavsnittet 
skrivits så utförligt som möjligt för att öka studiens tillförlitlighet. Studien gör inte anspråk på 
att resultaten kan generaliseras till andra elevgrupper då det finns så många faktorer som 
påverkar undervisning och inlärningsmiljöer. Denscombe (2016) menar dock att resultat kan 
vara överförbara till andra fall med till exempel hänvisning till samma ålder eller samma 
kontext som studien bedrivits i.!
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5. RESULTAT 
I följande avsnitt presenteras studiens resultat utifrån forskningsfrågorna. Resultaten av 
elevernas kunskaper genom kartläggning via bedömningsstöd och aritmetikdiagnos 
presenteras både före och efter undervisningsinsats. Det gör även intervju med läraren. 
 

5.1 Vilket resultat för elevernas taluppfattning ger undervisningsinsatsen?  
5.1.1 Bedömningsstöd i årskurs 1 
Före undervisningsinsats 
Före undervisningsinsatsen genomfördes uppgifterna i bedömningsstödet muntligt med var 
och en av de 17 eleverna i klass 1. Eleverna fick visa på vilken nivå de klarade uppgifterna, 
låg (L), mellan (M) eller hög (H) och tretton moment prövades (tabell 2). Elever bör klara 
nivå M på höstterminen i årskurs 1. Resultatet visade en relativt stor spridning av matematisk 
medvetenhet hos eleverna inom en och samma klass. Fem elever visade huvudsakligen hög 
nivå och fem elever visade på övervägande låg nivå. För de sju övriga eleverna var det en mer 
jämn fördelning mellan nivåerna låg/mellan och mellan/hög. Tretton av eleverna i klassen 
hade någon eller flera uppgifter som besvarades på låg nivå. Sammantaget visade resultatet på 
ett behov av en undervisning som stärker och utvecklar elevernas taluppfattning. 
 

När det gäller ramsräkning var det många elever som kunde räkna upp till 100 och några hade 
förståelse för talraden även därefter. De visade säkerhet vid byte av nytt tiotal och då speciellt 
vid övergången mellan 19 och 20 samt mellan 29 och 30 som anses svåra på grund av 
oregelbundenheten i språket. Eleverna med annat språk än svenska visade goda färdigheter i 
räkneramsan trots att de inte varit i Sverige särskilt länge. För sju av eleverna var det dock 
svårt att räkna upp till 50 (nivå M) som anses vara den nivå som eleverna behöver klara på 
höstterminen i ettan. Ett par elever kunde enbart räkna till 15-16 och tvekade också vid 
övergången från 10 till elva. Fem elever kunde räkna till 29 men visste sedan inte vad som 
kom varav ett par av dem därefter räknade tjugo-nio, tjugo-tio, tjugo-elva. Övergången mellan 
29 och 30 har visat sig särskilt svårt för barn (Häggblom, 2013).  
 
På frågan om vilket tal som kommer före och efter ett givet tal på talraden hade fyra elever 
mycket svårt att tolka dessa begrepp men visade även att de inte var säkra på talraden. Att 
kunna känna igen och namnge talen mellan 0-10 är den nivå som beskrivs som godkänd i 
bedömningsstödet för årskurs 1 på hösten. Här var det fyra elever som visade en lägre nivå 
och kunde inte namnge talen mellan 7-10. Elever med annat modersmål än svenska visade på 
goda kunskaper att känna igen och namnge tal.  
 

Att talen mellan 10 och 20 är svåra för elever är väl känt och detta visade sig stämma för 
elever i både klass 1 och klass 2. Detta är heller inte ovanligt enligt forskare då talens namn 
skiljer ut sig och ramsan ord inte följer en tydlig regelbundenhet (Häggblom, 2013; McIntosh, 
2008). Här kan läsningens teknik också ställa till problem när talet ska skrivas då det låter tre 
först i både 13 och 31. För andra tal kan det vara talspråket som göra att det blir ett problem 
för eleverna att lära sig talens namn. Det visade sig speciellt för de nyanlända då det inte hörs 
någon större skillnad i svenska talspråket på ändelserna i talen ”femti” och femton.  
 
Hälften av något var ett begrepp som flera elever kände till och visade att det förstod detta 
med konkret material. Begreppet dubbelt var det däremot enbart fem elever som visade 
förståelse för. Här togs förstås den språkliga aspekten i beaktande när det gäller de nyanlända. 
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När antalskonstans prövades genom att 6 föremål lades ut och räknades samt sedan spreds ut 
var det sju elever som räknade om föremålen. Ytterligare något som noterades var svårigheten 
för flera elever att dela upp talet 5. Då hälften var ett begrepp som var bekant för många blev 
detta ett problem när de skulle dela upp fem föremål då de jämställde uttrycket ”dela upp” 
med att dela lika. Några elever blev hjälpta av att jag påpekade att de inte behövde dela lika 
medan fem elever fortsatt menade att det bara gick att dela upp talet fem i 2 och 3.  
 
Att subitisera med hjälp av tärningsbilder visade sig alla elever klara och de hade också en 
god förmåga att uppskatta ett antal av elva föremål som de snabbt fick se. 
 
Tabell 2. 
  
Antal elever i klass1 på respektive nivå, enligt bedömningsstöd (Skolverket, 2015), före och 
 efter undervisningsinsats.  

 (n=17) 
 
 
Efter undervisningsinsatsen 
Efter undervisningsinsatsen genomfördes ytterligare en bedömningsintervju med alla eleverna 
(tabell 2). Då undersöktes i vilken mån undervisningen hade utvecklat elevernas talförståelse. 
Elever som tidigare hade klarat uppgifter på nivå L (låg) klarade nu nivå M (mellan) alltså 
godkänd nivå och även i vissa fall nivå H (hög). De flesta som vid första tillfället svarat på en 
nivå M hade nu utvecklat kunskaper på nivå H. Resultatet visade på att alla eleverna 

 
Moment som prövas 

 
Nivå L (låg) 

 
Nivå M (mellan) 

 
Nivå H (hög) 

 Före      
 

Efter Före Efter Före Efter 

Ramsräkna  
 

7 2 4 4 6 11 

Räkna uppåt 
 

5 0 5 6 7 11 

Räkna nedåt 
 

5 1 8 5 4 11 

Talet efter 
 

4 1 4 5 9 11 

Talet före 
 

4 2 4 5 9 10 

Antalskonstans 
 

7 0 10 17 - - 

Subitisera/uppskatta 
 

0 0 5 - 12 - 

Namnge tal 
 

4 1 5 5 8 11 

Fler 
 

1 0 7 3 9 14 

Färre 
 

0 0 9 7 8 10 

Dela upp tal 
 

7 0 4 9 6 8 

Hälften 
 

5 0 6 8 6 9 

Dubbelt 
 

12 5 0 6 5 6 
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utvecklades inom några eller nästan alla områden. Alla elever som ramsräknade på den lägre 
nivån och mellan-nivån utvecklade sitt räknande. De visade en större säkerhet för talföljder, 
talens namn och tiotalsövergångarna. Framförallt var det ordningen och talens namn mellan 
10-20 som utmärkte. Fortfarande fanns två elever som inte kunde räkna upp till 50 (nivå M) 
dessa elever stannade vid 29. Ingen prövade att räkna vidare med att säga tjugo-nio, tjugo-tio, 
tjugo- elva men visste inte att efter 29 kom 30. Att räkna uppåt eller nedåt med start från olika 
tal visade de flesta elever att de behärskade bättre. Dessutom märktes en skillnad i säkerheten 
att räkna bakåt från 20 till 10. 
 
Begreppen efter och före, med hänvisning till vilket tal som kommer före respektive efter ett 
bestämt tal upplevdes fortfarande vara svårt för några elever. När eleverna fick visuellt stöd 
genom att jag tecknade en tallinje och visade med händerna före och efter visade det sig dock 
att de kände till talens ordning på talraden mellan 0-10 men inte kunde skilja på begreppen. 
Vad gäller antalskonstans visade resultatet att ingen elev räknade om de antal föremål som 
först låg tätt tillsammans för att sedan spridas ut. Att namnge tal var dock fortsatt svårt för 
många och där var godtagbar nivå att kunna känna igen talen 0-10 vilket alla klarade. Talen 
mellan 10 och 20 och hela tiotalen mellan 10 och 100 blandades fortfarande lätt ihop. 
Eleverna kunde vara säkra på vissa tal och missade på andra.  
 
Förståelsen för att tal kan delas upp i olika kombinationer, så kallade talkamrater ökade hos 
alla elever. Några hade också memorerat vissa talkombinationer och kunde snabbt hämta fram 
svar ur minnet medan de flesta använde fingrarna för att räkna. På en fråga om hur många 
stenarna skulle bli om jag lade dit tre till i raden av tretton stenar var det en elev som både 
räknade stenar och fingrar för att komma till rätt resultat. Begreppet hälften var ett uttryck 
som alla elever kunde förklara vad det betydde vid detta tillfälle. Förståelsen för dubbelt hade 
ökat hos flera elever.  
 
Här följer utdrag från fem olika samtal med elever efter undervisningsinsats där frågor ur 
bedömningsstödet i taluppfattning ställs till elever i årskurs 1. Detta visar på hur olika långt 
elever har kommit i processen att utveckla taluppfattning. (L är lärare, E är elev). 
 

!! L: Hur räknar du om du har 13 och får 3 fler?  
E1: Det blir 16. Jag tänkte på de små talen att 3+3 =6 och sedan tänkte jag på ton-
talen, 13+3 är 16. 
!

!! L: Hur visste du så snabbt vad hälften av 10 är?  
E2: Jag har sett det så ofta på fingrarna när jag var liten så jag bara vet att det är 5. 
 

!! (Eleven vet vad hälften av 6 och 8 är) 
L: Vad är hälften av 10?  
E3: Hm… (eleven tänker) 
L: Kan du visa mig på något sätt hur mycket 10 är?  
E3: (eleven tänker)  
L: Hur många fingrar har du?  
E3: (eleven räknar fingrarna) Oj det här var ju nästan jätte-enkelt. Om man har 10 
fingrar och tar bort en hand då är det ju 5. 
 

!! L: Jag har 7 stenar, du får se 3, hur många har jag i andra handen?  
E4: Fyra för jag vet att 3+3=6 så då blir det 1 till. 
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!! (Eleven vet vad hälften av 6 och 8 är) 
L: Vad är hälften av 10 då?  
E5: Hm…. Är 10 alla fingrarna? 
L: Ja.  
E5: Då blir det 5. 
 

5.1.2 Bedömningsstöd i årskurs 2 
Det skriftliga bedömningsstödet för årskurs 2 genomfördes med nio elever varje gång. På så 
vis fanns tid för att observera och fråga eleverna om hur de tänkte och gjorde för att lösa 
uppgifterna. Deras markeringar av svåra och lätta uppgifter var också en till en god hjälp vid 
bedömningen. Bedömningsstödet prövade uppgifter på nivå M (mellan) som anses vara den 
nivå som elever bör klara höstterminen i årskurs 2. Det var nio moment som prövades. 
 
 
Tabell 3. 
 
Antal elever i årskurs 2 som klarat alla uppgifter resp. delar av skriftliga uppgifter på  
nivå M (mellan) före undervisningsinsats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Före undervisningsinsats 
Resultatet av bedömningsstödet i årskurs 2 visade på att eleverna hade i huvudsak god 
taluppfattning (tabell 3). De flesta eleverna hade förståelse för räknesätten addition och 
subtraktion, talens grannar 0-20, storleksordna tal mellan 0-100 och att sätta ut tal på tallinjen 
mellan 0-100. Det som noterades under bedömningstillfället var dock att trots det goda 
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Klarat alla 
uppgifter 

Klarat delar av 
uppgifter 

Räknar rutor i 
tiotals-stavarna 

Ritar/skriver 
hur man löst 
uppgiften 

Talraden  
före/efter 

 
15 

 
3 

 
 

 
 

 
Tals värde 

 
13 

 
5 

 
10 elever 

 
 

 
Tallinje 

 
12 

 
6 

  

 
Dela upp tal 

 
13 

 
5 

  

 
Storleks- 
Ordna tal 

 
 

16 

 
 

2 

  

 
Beräkna 
addition 

 
 

13 

 
 

5 
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subtraktion 

 
 

11 

 
 

7 

  

 
Likhets-
tecknet 

 
 

12 

 
 

6 

  

 
Problem-
lösning 

 
9 

 
9 

  
6 elever 

(n=18)     
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resultat som siffrorna i tabellen uttrycker observerades att många elever löste uppgifterna 
omständligt och tog mycket lång tid på sig. De fick också beskriva hur de kommit fram till 
svaren och detta bekräftade att de inte hade utvecklat förståelse och goda räknestrategier. 
Många elever använde fingrarna vid subtraktion och räknade ”ta-bort” även om talen låg nära 
varandra som till exempel 8-7. Flera använde sig heller inte av den kommutativa lagen när det 
gäller addition vilket innebar att 1+7 blev en svår uppgift. Att bestämma ett tals värde med 
hjälp av tiotalsstavar (markerade med 10 rutor) och entalskuber visade sig vara problematiskt 
för många elever. Tio elever valde att i större eller mindre omfattning räkna alla rutor i 
tiotalsstavarna och därigenom räknade några fel. De litade inte på att antalet rutor var tio trots 
att staplarna var lika höga. Eleverna beskrev för oss hur de gått tillväga i den speciella 
uppgiften och detta kunde också bekräftas av alla blyertsprickar i underlaget. Förståelse för 
likhetstecknet visade några elever att de klarade på mellan-nivån men när de prövade en högre 
nivå var det inte lika självklart. För flera elever var uppgifter där förståelsen för likhetstecknet 
är avgörande för att lösa uppgiften inte helt lätta. Detta syntes också då flera elever hade 
markerat dessa uppgifter som svåra i underlaget. Problemlösningsuppgiften på slutet valde 
många elever att inte göra. Sammantaget visade resultatet att fem elever visade på mycket låg 
nivå och ytterligare sju elever visade svårigheter för vissa delar i bedömningsstödet. Sex 
elever klarade alla uppgifter.  
 
Tabell 4. 
 
Sammanställning av skriftliga uppgifter årskurs 2, nivå M (mellan), efter undervisningsinsats. 
Bedömningsstödet gjordes med de 12 elever som ej klarat alla uppgifter vid första tillfället. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Efter undervisningsinsats 
Vid det andra tillfället med skriftligt bedömningsstöd på nivå M (mellan) för årskurs 2 
genomfördes detta enbart med de 12 elever som inte klarat några eller flera av uppgifterna 
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under första omgången. De sex elever som klarat alla uppgifter vid första tillfället gjorde 
alltså inte åter samma bedömningsstöd efter undervisningsinsatsen. Samtliga elever som inte 
klarat alla uppgifter på nivå M under det första försöket hade utvecklat sin talförståelse och de 
klarade nu fler uppgifter (tabell 4). I klass 2 där undervisningen bland annat behandlat olika 
sätt att räkna subtraktion på, tals värde, tallinjen och likhetstecknets betydelse syntes en klar 
förbättring inom dessa områden. Framförallt märktes förbättringen i uppgifter som att räkna 
med tio-tal och ental där eleverna snabbt såg att det var bilden föreställde tiotal och ental. 
Dock fanns det ett par elever som fortsatt räknade rutorna i tiotalsstavarna. Att sätta ut tal på 
tallinjen visade sig vara enklare liksom att beräkna med med subtraktion då vi kunde notera  
att de löste uppgifterna snabbare. Eleverna använde inte heller fingrarna som hjälp för att 
räkna i samma omfattning. Resultatet visade på en ökad förståelse för likhetstecknet. De 
uppmanades också att skriva hur de tänkte när de löste problemlösningsuppgiften och flera 
provade nu att göra uppgiften och visade också hur de löste den.  
 
 
Tabell 5. 
 
Resultat för 5 elever i matematiksvårigheter i klass 2, före och efter undervisningsinsats 

(n=5) 
 
 
Det som också noterades vid första tillfället var att fem elever (varav tre SUM-elever) hade 
stora svårigheter inom flera moment i bedömningsstödet. Tre av dem valde bort flera 
uppgifter som de ansåg vara för svåra. De tog mycket lång tid på sig för att lösa uppgifterna 
och räknade på fingrarna vid de flesta uppgifterna. Problemlösningsuppgiften var alltför svår 
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då den behandlade ett högre talområde med både tiotal och ental. Eleverna fick genomföra 
bedömningsstödet på nivå L (låg) och i samtal med eleverna visade det sig att att det fanns 
svårigheter inom olika områden men att flera var gemensamma. Att beräkna med framförallt 
subtraktion men även addition var svårt och det var inte särskilt många talkombinationer som 
var automatiserade. Inte heller förståelsen för likhetstecknet var klar. De inte tillräckliga 
kunskaper om positionssystemet och att bygga tal med tiotal och ental. Dela upp tal 
uppfattades som att dela lika och därför ställde det till problem när de udda talen skulle delas 
upp. Ett par elever kunde ej namnen på talen mellan 10-20. Efter undervisningsinsatsen 
prövade dessa elever återigen uppgifter på nivå M (mellan) och visade nu goda framsteg. 
Deras resultat ingår även i tabell 4 (ovan) men för att urskilja deras framsteg presenteras 
resultatet nedan i tabell 5. De hade utvecklats inom alla moment utom problemlösning (tabell 
5). Två av eleverna behövde dock fortsatt mycket stöd.  
 
5.1.3 Diagnos i aritmetik, AG1 
 
 
Tabell. 6 
 
Resultat vid aritmetikdiagnos i årskurs 2 samt observationer, före och efter undervisningsinsats.!!

(n=18) 
 
 
Före undervisningsinsats 
Resultatet (tabell 6) av fördiagnos i aritmetik (Skolverket, 2016d) visade att 12 elever av 18 
använde fingerräkning vid subtraktion och även många vid addition. För en elev resulterade 
fingerräkningen i att hen svarade med ett stegs fel på nästan alla subtraktionsuppgifter. Att 
barn i förskolan och elever i det första skolåret räknar på fingrarna är helt naturligt då de på så 
vis utvecklar taluppfattning och räkning (Lundberg & Sterner, 2009; Häggblom, 2013). 
Elever får dock inte fastna i att räkna på fingrarna menar Engström (2007) då detta hindrar 

! Antal!klarade!uppgifter!
max!36!

Räknar!på!fingrar! Använd!tid!(max!6!min.)!
Före!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Efter!

! Före! Efter! Före! Efter! >6! ≈6! 2V5!min.! >6! ≈6! 2V5!min.!
Elev!1! 13! 26! x! x! x! ! ! x! ! !
Elev!2! 27! 29! x! x! x! ! ! x! ! !
Elev!3! 15! 26! x! ibland! x! ! ! x! ! !
Elev!4! 22! 25! V! V! x! ! ! x! ! !
Elev!5! 16! 18! x! x! x! ! ! x! ! !
Elev!6! 35! 36! x! V! ! x! ! ! x! !
Elev!7! 18! 36! x! V! x! ! ! ! ! x!
Elev!8! 36! 36! V! V! ! x! ! ! x! !
Elev!9! 25! 32! x! ibland! x! ! ! ! ! x!
Elev!10! 36! 36! V! V! ! x! ! ! ! x!
Elev!11! 35! 35! x! V! ! x! ! ! ! x!
Elev!12! 30! 28! x! x! x! ! ! x! ! !
Elev!13! 36! 36! V! V! ! ! x! ! ! x!
Elev!14! 21! 36! x! V! x! ! ! ! ! x!
Elev!15! 36! 36! V! V! ! ! x! ! ! x!
Elev!16! 26! 25! x! x! x! ! ! x! ! !
Elev!17! 33! 34! x! V! x! ! ! ! ! x!
Elev!18# 36! 36! V! V! ! ! x! ! ! x!
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dem från att utveckla sin räkneförmåga och kan ge dem matematiksvårigheter. Att ensidigt 
använda fingrarna för att räkna uppåt eller nedåt hindrar eleverna från att bli medvetna om  
tals relationer och att se sambanden i matematiken vilket elever med god taluppfattning gör 
(Anghileri, 2006; Engström, 2007; Löwing 2008; Shumway; 2011).  
 
Lärare frågade också eleverna om hur de tänkte till exempel vid tal som 1+8 och fick då 
information om att några inte använde sig av kommutativa lagen. Tre av eleverna som inte 
visade att de använde sig av fingerräkning tog ändå mycket lång tid på sig och en elev hann 
enbart 20 uppgifter av 36 på sex minuter. Likhetstecknets betydelse var heller inte befäst för 
flera elever då de skulle räkna med öppna utsagor. Många hann inte till dessa uppgifter men 
liknande fanns i det första bedömningsstödet (Skolverket 2016a) och upplevdes som svåra då. 
En elev gjorde additionstalen men inga subtraktionstal då de ansågs vara för svåra. Av 18 
elever var det 7 som gjorde alla uppgifter inom tiden av sex minuter. Alla elever hann med 
hälften av uppgifterna. Addition visade sig enklare än subtraktion och öppna utsagor.  
 
Efter undervisningsinsats 
Vid efterdiagnos klarade alla utom två elever fler uppgifter än vid första försöket. Dessutom 
var det fler elever som klarade av att göra uppgifterna inom den föreskrivna tiden på 6 
minuter, men flera gjorde uppgifterna inom 2-4 minuter. Två elever klarade 50 % fler 
uppgifter vid det andra tillfället. Det var en markant skillnad i vilken utsträckning eleverna 
använde fingrarna som hjälpmedel för att räkna i andra omgången. De flesta som 
fortsättningsvis räknade på fingrarna gjorde det i mindre omfattning medan 3 elever i princip 
gjorde det i samma utsträckning som innan. 
 
5.2 Hur upplever läraren undervisningsinsatsen? 
Två intervjuer, före och efter undervisningsinsatsen, genomfördes med läraren som deltagit i 
studien. Läraren är 41 år och har arbetat 18 år i yrket. Hen är utbildad till grundskolelärare i år 
1-7 med svenska och SO som inriktning. Hen har undervisat på alla stadier men 
huvudsakligen i årskurserna 1-3. 
 
5.2.1 Före undervisningsinsats 
När läraren ska beskriva sin undervisning i matematik så framkommer det omgående att hen 
upplever sig själv som mycket läromedelsbunden. Olika områden i matematiken är svårare att 
undervisa i än andra och därmed blir läromedlet en trygghet för läraren. ”Jag skulle ha behövt 
varit säkrare på mig själv” och ”inte varit så beroende av boken” är kommentarer som läraren 
uttrycker om sin undervisning. Samtidigt ger hen uttryck om en önskan till förändring då hen 
menar att ”låsningen till boken” kan göra att elevers svårigheter inte upptäcks i tid och att 
boken styr innehållet i undervisningen. Men för att en sådan förändring ska ske menar läraren 
att hen behöver mer kunskaper i ämnet och i didaktiska frågor i matematikämnet. 
 
Matematiklektionerna börjar ofta med en genomgång tillsammans med eleverna beskriver 
läraren vidare. För att göra alla delaktiga i den kan till exempel skrivplattor användas så att 
eleverna har möjlighet att besvara frågor och lösa uppgifter. Mer visuellt än laborativt 
material används som stöd för elevens abstrakta tänkande. Till exempel genom att läraren ritar 
och skriver för att förklara uppgifter. Klimatet i klassen beskrivs av läraren som öppet 
eftersom eleverna törs vara med i olika aktiviteter och hen upplever att det är tillåtet att göra 
fel. När genomgången inför matematiklektionen är avslutad delar eleverna oftast upp sig i två 
grupper då det finns en möjlighet till detta genom att en resursperson från fritids arbetar i 
klassen. Eleverna arbetar då i läroböckerna och ibland med något övningsmaterial. 
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I klassen menar läraren finns en stor spridning av elevernas kunskaper. En handfull elever 
behöver extra utmaningar och lika många behöver mycket hjälp eller har uttalade 
matematiksvårigheter. Sedan finns det andra som arbetar på och där undervisningen fungerar 
men ibland kan dessa elever visa svårigheter i olika moment. Färdighetsträning är något som 
de elever med matematiksvårigheter oftast inte hinner med tillräckligt mycket anser läraren. 
Att undervisa elever med matematiksvårigheter (SUM-elever) enskilt eller i liten grupp är för 
tillfället inte aktuellt enligt läraren. Hen uttrycker att det skulle bli svårt att gå undan med en 
elev och låta resten av eleverna ha tillgång till enbart en lärare. Det skulle bli ”en oerhörd 
snedbelastning” menar läraren. Därför delar man klassen i två grupper istället. 
 
Eleverna i svårigheter uppmärksammas under lektionerna då lärarna går runt i klassrummet 
för att hjälpa till. Lärarna observerar vilka elever som behöver hjälp ofta och med vad för att 
få en uppfattning om svårigheterna. På frågan om det behövs ytterligare resurser i klassen för 
att tillgodose elevernas behov menar läraren att det finns det men att det inte är enkelt att få. 
På lång sikt uttrycker hen att det vore bättre med mer egen utbildning och handledning istället 
för mer personal i klassrummet. Det kommer ju nya elever så för framtida behov behöver 
läraren få mer kunskaper i och om att möta elever i matematiksvårigheter. 
 
Läraren säger att även den egna upplevelsen av skolmatematiken speglas i undervisningen. 
Hens erfarenhet är att det undervisades i matematik ”som om det bara fanns ett rätt sätt att 
lösa uppgifter på” och detta resulterade i att när man inte kom ihåg hur man gjorde så gick det 
inte att lösa uppgiften. ”Just det här att man kan faktiskt titta på uppgifterna och tänka efter” 
och att det finns fler sätt än ett att lösa uppgiften på uttrycker läraren som en viktig kunskap 
som hen har med sig in i sin egen undervisning. 
 
Något som läraren tycker är särskilt viktigt när det gäller matematik är att ha ett gott 
självförtroende i ämnet. Det är ett stort hinder menar hen och då speciellt för tjejer som inte 
tror att de kan och detta hindrar dem från att utveckla sina kunskaper i matematik. Dessutom 
uttrycker läraren vikten av att träna och nöta in grundläggande kunskaper så att de sitter 
säkert. Med tanke på det kommande samarbetet som den här studien bygger på ser läraren det 
som en fördel att två pedagoger ska kunna uppmärksamma elevernas kunskaper och deras 
behov. Dessutom vill läraren gärna utbyta tankar med någon om hur undervisningen kan 
utformas. Hen menar att ”lärare jobbar alldeles för isolerat” och borde ta mer hjälp av 
varandra. 
 
5.2.2 Efter undervisningsinsats 
När läraren ska berätta om upplevelsen av undervisningsinsatsen så uttrycker hen det i mycket 
positiva ordalag. Mer specifikt finns en upplevelse hos läraren att alla elever har utvecklats 
och då främst när det gäller att resonera med andra om matematik. Eleverna har också 
utvecklats i att använda sig av de kunskaper de fått i undervisningen om till exempel 
uppdelning av tal och tallinjen i nya uppgifter. Självförtroendet har stärkts i gruppen liksom 
lusten för matematik menar hen. ”Känner du dig säkrare och börjar få förståelse” säger 
läraren ”då stärker det självförtroendet”. De har fått ”nöta in kunskaper” och har en ”stabilare 
grund att stå på”. Under den här tiden har inte läroboken varit med i undervisningen och det 
säger läraren har varit skönt. Detta har gett mer tid för resonemang och nu har de blivit vana 
vid att dela sina tankar med varandra. 
 
Vad elevernas framsteg beror på är svårt att veta menar läraren. Det kan vara undervisningens 
betoning på repetition av grundläggande taluppfattning som gör att tidigare kunskaper 
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utvecklats och ”fallit på plats”. Det kan också bero på att eleverna har fått resonera matematik 
och utvecklat räknestrategier. Oavsett så visar eleverna i varje fall att undervisningen främjat 
deras taluppfattning och resonemangsförmåga. ”Man ser ju otroliga framsteg hos elever som 
kanske inte känt någon tilltro i matematiken och nu kan de sitta och redogöra för hur de tänkt 
och det är häftigt” uttrycker läraren. Något annat som läraren också noterat är att eleverna 
refererar mer till talraden nu när de ska räkna och detta förenklar för dem.  
 
Med en jämförelse mellan hur en förändrad klassrumsundervisning och en mer traditionell 
specialundervisning passar eleverna i matematiksvårigheter bäst blir svaret att det är olika för 
olika elever. En elev menar läraren är i behov av mer enskilt stöd medan tre andra elever som 
visar svårigheter har utvecklat sina matematiska förmågor i den förändrade 
klassrumsundervisningen. För vissa elever uttrycker läraren farhågor om kunskaperna som de 
utvecklat är bestående. Med tanke på resurstillgången i skolan så har ändå det här arbetssättet 
varit positivt då det ”gett fler elever tillgång till stödet” menar läraren i en jämförelse med att 
specialläraren skulle ha haft enskild undervisning eller undervisning i liten grupp. ”Jag tror att 
det har varit bästa sättet att använda resursen på….alla får ut någonting av det” säger läraren. 
            
I ett gemensamt resonemang mellan oss lärare om vilka förändringar som kan bli nödvändiga 
för att utveckla undervisningsinsatsen i framtiden nämns bland annat gruppstorleken. Behovet 
av att öka talutrymmet för alla elever finns då de matematiska samtalen upplevs främja 
elevernas lärande. Dessutom kan det matematiska innehållet anpassas än mer till elevers 
individuella behov menar informanten. Med tanke på att projektet nu är avslutat får läraren 
svara på frågan om det finns något som hen kommer att förändra i sin fortsatta 
matematikundervisningen. På det svarar läraren att även om hen kommer att gå tillbaka till 
läroboken så kommer de matematiska samtalen att få ta mer plats. Dessutom menar hen att 
det fokuserade arbetet på talen 0-10 och talraden är metoder som hen tar med sig till framtida 
klasser. 
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5.3 Vilka erfarenheter av undervisningen uttrycker eleverna? 
 
5.3.1 Elevenkäter i klass 1 
 
Tabell 1. Enkätresultat i klass1 

 
Resultatet på enkäten i klass 1 visar att eleverna huvudsakligen känner sig säkra på de 
områden som undervisningsinsatsen berört. Att räkna framåt på talraden, förståelse för ± 1 
och att berätta för andra är moment som många upplever sig säkra på. Att räkna bakåt på 
talraden, dela upp tal, förståelse för matematik-ord och att lyssna på andra är moment där det 
finns en större spridning bland svaren. Fyra elever uppger att uttrycken före och efter på 
talraden inte är helt enkla. På påståendet om hur undervisningsinsatsen upplevts så svarar 16  
elever bra och en elev säger ganska bra. Eleverna fick också uttrycka muntligt vad de tyckte 
var det bästa med undervisningen. Där varierade elevsvaren från att allt var bra till att olika 
moment nämndes som att räkna i kör, räkna runt i cirkel, räkna på talraden, gömma i 
händerna, klura på tal, spela spel och skaka asken. ”Att vi får lära oss grejer som att 4 och 4 är 
åtta” sa en elev var det bästa. 
 
 
 
  

 
 

Stämmer bra Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
lite 

Stämmer 
inte alls 

1.! Jag kan räkna framåt på talraden  15 2   

2.! jag kan räkna bakåt på talraden 7 8 2  

3.! Jag kan starta på olika tal och räkna framåt 

och bakåt 

 

14 

 

2 

 

1 

 

4.! Jag kan dela upp talen 2-10 12 4 1  

5.! Jag vet vilka tal som kommer före och 

efter på talraden 0-10  

 

13 

 

1 

 

2                  

 

1 

6.! Jag vet hur man räknar +1 och -1 14 2 1  

7.! Jag förstår några matte-ord som 

udda/jämna, hälften, lika med 

 

9 

 

6 

 

 

 

2 

8.! Jag kan berätta för andra hur jag tänker om 

tal och att räkna. 

 

13 

 

3 

 

1 

 

9.! Jag kan lyssna på hur andra tänker om tal 

och att räkna. 

 

12 

 

5 

  

10.! Jag tycker att det är bra att ha matte-cirkel. 16 1   

(n=17) 
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5.3.2 Elevenkäter i klass 2 
 
Tabell 2. Resultat på enkätfrågor i klass 2 

(n=18) 
 
 
Resultatet på elevenkäten i klass 2 visar även här på att eleverna känner sig rätt säkra på de 
moment som undervisningsinsatsen berört. Även här kan en spridning av elevsvaren noteras 
vid vissa moment. Starka områden är räkna framåt och bakåt på talraden, bygga tal med tiotal 
och ental, förståelse för likhetstecknet och att lyssna på andra. Påståenden om att dela upp tal 
och att räkna addition och subtraktion visar på sämre resultat bland eleverna. På påståendet 
om hur mattecirkel utvecklat elevernas kunskaper svarar 12 elever bra och 6 elever ganska bra 
medan 14 elever tycker att matte-cirkel varit bra. På frågan om vad som varit det bästa med 
mattecirkel säger någon att allt varit bra och sedan nämns framförallt tabellträning i addition 
och subtraktion, att öva talkamrater, räkna i kör och på talraden, spela spel och 
problemlösning. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

Stämmer bra Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
lite 

Stämmer 
inte alls 

1.! Jag kan räkna framåt och bakåt på talraden 
och vet vilka tal som kommer före och 
efter (0-100) och att ta 2-, 5- och 10-steg  

 
12 

 
5 

 
1 

 

2.! Jag kan dela upp talen mellan 2-10 och kan 
många talkamrater utantill. 

 
9 

 
8 

  
1 

3.! Jag kan bygga tal med tiotal och ental. 
 

14 1 2 1 

4.! Jag vet vad likhetstecknet betyder. 
 

15 2 1  

5.! Jag kan ha nytta av talraden när jag räknar. 
 

12 5 1  

6.! Jag känner mig säker på att räkna med plus 
och minus. 

 
10 

 
6 

 
1 

 
1 

7.! Jag kan berätta för andra hur jag tänker om 
tal och att räkna. 

 
12 

 
3 

 
3 

 

8.! Jag kan lyssna på hur andra tänker om tal 
och att räkna. 

 
14 

 
2 

 
2 

 

9.! Jag tycker att matte-cirkel har gjort att jag 
kan mer om talraden, tal och att räkna. 

 
12 

 
6 

 
 

 

10.!Jag tycker att det har varit bra att ha matte-
cirkel%

         

14 

 

4 
% %
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5.4 Hur kan en undervisningsinsats som utvecklar elevernas talförståelse 
utformas?  
 
5.4.1 Egna reflektioner 
En undervisningsinsats som stärker elevernas taluppfattning kan utformas på olika sätt. I den 
här studien valde jag att utgå ifrån Shumways (2011) modell. Utifrån resultaten av denna 
studie kan konstateras att modellen lämpar sig väl för att utveckla elevers taluppfattning. 
Under studiens gång har loggbok förts i syfte att dokumentera egna reflektioner kring vilka 
moment i undervisningen som fungerat särskilt bra och det som fungerat mindre bra. 
Loggboken har även syftat till att komplettera den initiala grovplaneringen (bil.1). Här nedan 
följer en överblick av det som jag uppmärksammade under forskningsprocessen. 
  
Efter någon veckas undervisningsinsats började rutinen bli inarbetad och mitt intryck var att 
de flesta eleverna såg fram emot detta. Jag noterade att eleverna i klass 1 skyndade sig att 
ställa fram stolarna i ringen när det var dags för mattecirkel och när jag kom till klass 2 satt 
eleverna redan i en ring på stolarna och väntade. Den största utmaningen var att möta alla 
elevers behov då jag valt att genomföra undervisningsinsatsen med hela klasserna. Det blev 
därför en trevande start trots kartläggningarna i taluppfattning och aritmetikdiagnosen då det 
var svårt att hitta rätt nivå på uppgifterna i början.  
 
Eftersom undervisningen var upplagd på ett annat sätt än den vanliga behövde alla vänja sig 
vid formatet. De dagliga rutinerna bestod framförallt av att räkna högt framåt och bakåt och 
med olika steg i taget. Detta visade sig vara ett moment där många elever behövde träning i. 
Aktiviteten behövde dock varieras för att utveckla en del elevers grundläggande räknande 
men också för att utmana andra elever som kommit längre i sin taluppfattning. Detta var dock 
ett efterfrågat moment bland många av eleverna. Dessutom förekom samtal om räknelagar, 
symboler och räknestrategier. Undervisningen krävde en trygg miljö för att alla skulle våga 
resonera. Därför påpekades från början tydliga regler för samtalen. Det vill säga att ge 
kamraten tid att fundera, nicka och visa att man lyssnar, samt på ett bra sätt säga om man inte 
höll med i resonemanget. Jag upplevde att eleverna i båda klasserna accepterade och följde 
reglerna för samtalen på ett bra sätt.  
 
Mina reflektioner angående de muntliga övningarna, samtalen och resonemangen var att de 
löpte friare för varje gång i båda klasserna. Med andra ord, det var ett moment som 
utvecklades till att fungera bra. Även den elev som avstod från alla beräkningsuppgifter i 
första omgången av bedömningsstödets räkneuppgifter ville en dag förklara sina 
räknestrategier för de andra. Jag noterade att det i både klass 1 och klass 2 fanns de som 
snabbare funderade ut vad de ville säga och att en del oftare ville förklara hur de tänkte. För 
att ge fler möjlighet att komma till tals och att lugnt fundera ut ett svar bestämdes därför att 
det ibland inte behövdes någon handuppräckning utan att jag skulle säga ett namn på en elev 
som skulle svara. Dock kunde man då ta en kompis till hjälp eller avstå från att säga något. 
Detta fungerade bra och huruvida man skulle begära ordet eller tilldelas frågan varierade med 
hänsyn till olika uppgifter.  
 
Mina funderingar var ofta om SUM-eleverna (i klass 2) fick den undervisning de behövde på 
grund av gruppens storlek. Detta var svårt att avgöra mitt i undervisningsinsatsen. Resultatet 
vid andra kartläggningen visade dock på att deras kunskaperna utvecklats på ett mycket 
positivt sätt. De kunde nu talens namn mellan 10-20, storleksordna dessa och hade utvecklat 
förståelse för räknesätten addition och subtraktion och använde vissa räknestrategier.  
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Efter den dagliga rutinen med taluppfattningsövningar så fanns ett varierat material i olika 
svårighetsgrader under den resterande delen av lektionen. Eleverna i klass 2 valde själva 
uppgifter vilket fungerade bra. Jag noterade att eleverna valde väldigt olika och de som hade 
goda matematiska kunskaper tog inte nödvändigtvis de svåraste uppgifterna. Eleverna fick 
också vissa favoriter men valde enligt mig klokt då det var sådant som de behövde öva på. Då 
fanns också tid för mig att sitta ned hos SUM-eleverna för ett mer individuellt resonemang.  
 
Att eleverna i klass 2 reflekterade över sitt eget lärande visade de också då de uppmanades att 
välja något eller några av målen som vi hade bestämt för undervisningsinsatsen. Dessa skrev 
de in i sina matematikhäften. Vid studiens slut fick de mycket enkelt med ett ”kan” eller ”öva 
mer” utvärdera hur de nått målet. Jag reflekterade över att de valda målen stämde bra överens 
med mina egna tankar om vad eleven behövde utveckla.  
 
I klass 2 användes ingen lärobok under dessa veckor utan materialet bestod av spel, 
problemlösningsuppgifter och färdighetsträning av tabeller på många olika sätt. Jag 
uppmärksammade att ingen av eleverna frågade efter boken. 
 
För eleverna i klass 1 inleddes undervisningen med presentation om vad som skulle övas och 
eleverna fick fundera på hur de tyckte att de behärskade de olika momenten. Vilket de klarade 
bra. Därefter följdes de inledande övningarna av spel, arbete med konkret material, 
sifferträning samt med vissa sidor i läroboken som ett kompletterande material. Jag upplevde 
att arbetet med läroboken mer styrdes utifrån vad gruppen behövde och rutinerna med 
taluppfattningsövningarna än att det som förut var läroboken som styrde innehållet.  
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6. DISKUSSION OCH ANALYS 

I det här avsnittet diskuteras och analyseras resultaten utifrån de frågeställningar som studien 
haft som syfte att besvara. Därpå följer en metoddiskussion och avslutande reflektioner.   
 
6.1 Syftet med studien 
Syftet med studien var att beskriva hur en undervisningsinsats med rutiner i att öva 
taluppfattning stärker och utvecklar elevernas tidiga talförståelse. Med stöd av resultaten vid 
kartläggningar, samtal med elever och läraren, observationer samt elevenkäter i de båda 
klasserna så gör jag bedömningen att alla elever utvecklar sin taluppfattning under denna 
undervisningsperiod. Några mer än andra. För några elever har undervisningsinsatsen 
påverkat den matematiska utvecklingen i en mindre omfattning och dessa elever har ungefär 
samma resultat efter undervisningsinsatsen som före densamma. Hur undervisningen ska 
utveckla alla elever i ämnet är ett dilemma som lärare har. Lunde (2011) skriver om response 
to intervention (RTI) och menar att vissa elever i matematiksvårigheter inte svarar på 
undervisningen. Han menar att det då är viktigt att granska densamma för att se hur den 
behöver förändras för att få avsedd effekt. För en del elever är insatsen för kort och behöver 
följas upp och för vissa kan det vara att den inte varit nog individuellt anpassad. I vilken mån 
elevernas resultat skulle ha utvecklats på samma sätt i den vanliga undervisningen är förstås 
en fråga man kan ställa som inte går att svara på då ingen kontrollgrupp har funnits att 
jämföra med. Vilka bestående kunskaper som eleverna har utvecklat kommer att visa sig vid 
framtida kartläggningar och är förstås av intresse för den här studien. Studien gör inte 
gällande att resultaten kan generaliseras till andra grupper då förutsättningar och 
inlärningsmiljöer är så olika. Slutsatser kan dock dras att den modell som används i denna 
studie lämpar sig väl för att stärka elevers taluppfattning. Det finns behov hos de flesta elever 
av att undervisningen repeterar och fördjupar grundläggande kunskaper i matematik. 
 
6.2 Vilket resultat för elevernas taluppfattning ger undervisningsinsatsen? 
Att elever kommer till skolan med en stor spridning i matematiska kunskaper bekräftades då 
elevernas kunskaper kartlades genom bedömningsstödet i taluppfattning (Skolverket, 2016a)  
för årskurs 1. Det fanns elever som visade god taluppfattning och väl utvecklade 
räknefärdigheter  medan andra elever visade att de inte hade den talförståelse som är 
nödvändig. Vid en jämförelse av elevers taluppfattning i klass 1 före och efter 
undervisningsinsatsen kan det konstateras att samtliga elevers resultat förbättrades inom några 
eller nästan alla områden. I synnerhet stärktes elevers förståelse för antalskonstans, 
uppdelning av tal och ramsräkning. Vidare tycks undervisningsinsatsen även gett resultat för 
begreppen ”talet före” och ”talet efter” men inte i lika stor utsträckning som i övriga områden. 
I klass 2 visar resultatet att fler klarar alla uppgifter och särskilt inom momenten att sätta ut tal 
på tallinjen och att beräkna med subtraktion. Efter undervisningsinsatsen är det också färre 
elever som räknar med hjälp av fingrarna och eleverna klarar att lösa fler räkneuppgifter. 
Vidare kan också konstateras att SUM-eleverna klarar att lösa fler uppgifter och att de 
utvecklar kunskaper inom grundläggande områden såsom talens ordning och att beräkna i ett 
utvidgat talområde. Sammantaget understryker resultatet att ett regelbundet arbete med 
taluppfattning stärker elevernas matematiska förmåga. Följande avsnitt analyserar djupare 
resultatet av undervisningsinsatsens delkomponenter.  
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6.2.1 Räkneramsan 
För att kunna förstå räknandets idé och operationer med tal behöver elever ha vissa 
matematiska färdigheter. Att till exempel kunna ramsräkna uppåt till 50 eller mer visar att 
elever har utvecklat förståelse för mönstret i talraden och att de vet vilken ordningsföljd talen 
kommer i Häggblom (2013). När eleverna i klass 1 skulle ramsräkna visade sig detta mycket 
svårt i början för ganska många elever och framförallt när de skulle starta från olika tal och 
räkna framåt eller bakåt. Då måste de tyst räkna från början av ramsan för att sedan högt 
fortsätta från givet tal. Detta kan tyda på att eleverna uppfattar ramsan som en helhet och inte 
har insett att den kan delas upp i ord som vart och ett står för ett tal som är kopplat till ett visst 
antal (Häggblom, 2013). Konsekvenser av detta kan förstås bli att skolmatematikens språk 
och införandet av siffror blir oerhört svårt för dessa elever. Att eleverna utvecklade just 
ramsräknandet har möjligtvis sin grund i att undervisningsinsatsen fokuserade särskilt på detta 
område. Dock fanns fortsatt elever som upplevde svårigheter med övergångarna mellan 10 
och 11 samt mellan 29 och 30 vilket kan bero på räkneramsans språkliga struktur. Att veta 
vilket tal som kommer efter 29 har visat sig vara speciellt svårt för barn (Häggblom, 2013).  
 
6.2.2 Talraden och tallinjen 
Att använda tallinjen i undervisningen ska inte ses som ett pedagogiskt trick skriver Lundberg 
och Sterner (2006) utan det handlar om en grundläggande funktion i hjärnan där tallinjen 
stödjer elevens matematiska utveckling. Enligt flera forskare som (Wirth & Johansson,2007; 
McIntosh, 2008; Shumway, 2011) är en undervisning som tar sin utgångspunkt i räknandet 
och talraden främjande för elevernas taluppfattning. Detta bekräftades i studien då eleverna i 
båda årskurserna utvecklade räknandet på olika nivåer både med och utan visuellt stöd av 
tallinjen. Vidare utvecklade de förståelse för räkneramsans enskilda ord, talföljder, 
tiotalsövergångar, talens grannar och udda och jämna tal. De blev också mer och mer 
förtrogna med att räkna framåt och bakåt med start på olika tal. Detta är en förutsättning för 
arbetet med grundläggande räknefärdigheter i addition och subtraktion (Anghileri, 2006). 
Räknandet stärkte också elevens förståelse för att räkna både framåt och bakåt kunde göras 
med 2, 5 eller 10 i taget (huvudsakligen i klass 2). Denna aktivitet förbereder eleverna för 
multiplikationsräkningen och kan utveckla elevers räknande om de fastnat i ”en och en-
räkning”. När vi ber elever räkna föremål är det nämligen lätt att de tror att vi alltid menar 
räkna dem en och en (Anghileri, 2006; Shumway, 2011). Vad som också uppmärksammades i 
resultatet var att ett återkommande arbete med talraden 0-20 utvecklade elevernas förmåga att 
benämna och storleksordna talen mellan 10 och 20 speciellt de som inte kommit så långt i sin 
taluppfattning i klass 1 och för SUM-eleverna i klass 2. 
 
6.2.3 Subitisera, talkamrater och kommutativa lagen 
Att kunna subitisera, det vill säga snabbt uppfatta antal utan att räkna föremålen ett och ett, 
visade alla elever att de kunde med hjälp av tärningsbilder. Subitisera hjälper elever att 
utveckla inre talbilder (Sayers & de Ron, 2015). För att förstärka och utveckla detta hos 
eleverna användes ofta prick-korten (bil.1) i undervisningen. Eleverna utvecklade förmågan 
att med en snabbtitt på korten uppfatta antalet prickar i fler mönster än enbart tärningens. De 
kunde också  beskriva för varandra hur de uppfattat antalet, till exempel ” jag såg 3 och 4 
prickar och vet att det blir 7”. Genom att vända på kortet (i de fall då prickarna kunde ses som 
två mängder) kunde ett resonemang om kommutativa lagen föras med eleverna vilket i sin tur 
också stärkte deras förståelse för antalskonstans. Prick-korten och 10-bas-korten (bil.1) 
synliggjorde också hur tal kan delas upp och tränade på så vis talkamrater vilket kan ha 
bidragit till att eleverna både i klass 1 och klass 2 kunde fler kombinationer i additions- och 
subtraktionstabellerna.  
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6.2.4 Räknefärdigheter 
Flera elever i årskurs 1 visade vid den initiala kartläggningen att de inte var klara över 
antalskonstans vilket Gelman & Gallistel (1978) beskriver som en av de nödvändiga 
principerna för att förstå räknandets idé. När föremålen spreds ut räknade eleverna om dessa. 
Detta visar att eleverna inte förstått att antalet föremål är desamma oavsett från vilket håll de 
räknas och att storleken på föremålen inte spelar någon roll för antalet vilken är en nödvändig 
kunskap för att utveckla räknefärdigheter och förståelsen för kommutativa lagen (McIntosh, 
2008 Häggblom, 2013). Resultatet visar att alla elever klarar detta moment efter 
undervisningsinsatsen. Vad som kunde noteras i klass 2 var att flera elever redan före 
undervisningsinsatsen hade utvecklat goda räknestrategier framförallt när det gäller addition. 
Vid uppgifter med subtraktion under aritmetikdiagnosen använde dock 12 av 18 elever 
fingrarna till hjälp för att lösa uppgifter. En eleven räknade ±1 fel på många av uppgifterna 
vilket inte är ovanligt då eleven inte vet vilket tal den ska börja på (Engström, 2007). Ett av 
målen med undervisningen var därför att den skulle utveckla bättre räknestrategier hos 
eleverna.  
 
På eftertestet däremot var det färre elever som använde fingrarna. Detta kan tolkas som att 
eleverna utvecklat bra räknestrategier eller att eleverna inte ville visa att de använde fingrarna. 
Där får tiden som aritmetiktestet gjordes på och antal uppgifter som eleverna klarade 
betydelse för hur resultatet ska tolkas. Resultatet visar på att de flesta av eleverna gjorde testet 
på kortare tid eller gjorde fler uppgifter på eftertestet. Detta indikerar att eleverna utvecklat 
bättre räknestrategier. Detta kan tyda på att resonerandet om räknelagar och räknestrategier 
samt användningen av laborativt material har gett effekt. Det fanns även elever som fortsatte 
att använda fingrarna som räknehjälp och där var kanske eleverna inte mogna ännu för det 
mer abstrakta räknandet (Lundberg & Sterner, 2009).Viktigt blir dock att följa upp dessa 
elevers taluppfattning som Engström (2007) med flera anser är anledningen till dåligt 
utvecklade räknestrategier. För fortsatta framgångar i ämnet krävs att elever har goda 
räknefärdigheter och kan räkna med ett visst flyt och inte behöver lägga så stor tankekraft vid 
beräkningar i mer komplexa uppgifter (Löwing, 2008). Även elever som tycks gör alla 
uppgifter utan svårigheter bör fortsättningsvis uppmärksammas av läraren då de finns de som 
räknar med fingrarnas hjälp men snabbare och mer diskret. Detta är viktigt då forskning visar 
att det finns elever med missuppfattningar och dåliga strategier som klarar den tidiga 
matematikundervisningen men där senare svårigheter visar sig (Bentley, 2012; McIntosh, 
2008; Engström, 2007).  
 
6.2.5 Elever med speciella utbildningsbehov i matematik 
För SUM-eleverna kan vissa framgångar skönjas som ett resultat av undervisningsinsatsen. 
Samtidigt kan också konstateras att det behövs mer undervisning i grundläggande 
taluppfattning och framförallt under en längre tid. Elever måste få tid för lärande menar 
Lundberg & Sterner (2009) och skriver att TOT-principen (time on task) håller än. Det vill 
säga att ju mer tid som ägnas åt en uppgift desto större är chansen att bli bra på det man övar. 
Tyvärr är ju Läroplanens (Skolverket, 2011a) centrala innehåll och kunskapskrav för år 3 rätt 
omfattande och detta kan i värsta fall leda till att lärare har för bråttom med moment så att 
elever inte hinner befästa kunskaperna. Värt att notera är dock att två av SUM-eleverna hade 
god resultatutveckling på aritmetikdiagnosen (tabell 6). Även om dessa elever inte nådde 
målet att göra uppgifterna på den maximala tiden av sex minuter så ökade elev 1 antalet rätt 
genomförda uppgifter med 50% och elev 3 klarade 40% fler av uppgifterna efter 
undervisningsinsats. Det som framförallt noterades i undervisningen var att SUM-elevernas 
kunskaper i grundläggande matematik utvecklades. Att ha kunskaper om talens ordning, 
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kunna dela upp tal, se relationer och samband mellan räknesätten och ha en medvetenhet om 
likhetstecknets innebörd är nödvändiga kunskaper för att ha fortsatt framgång i 
ämnet(Löwing, 2008).  
 
6.2 Hur kan en undervisningsinsats som utvecklar elevernas taluppfattning  
utformas? 
Den här studien har även haft som syfte att undersöka hur en undervisningsinsats som stärker 
elevers lärande kan utformas. Lärare behöver förstå den inverkan de har på elevers resultat 
skriver Hattie (2012). Timperley (2013) menar att lärares professionella utveckling ska styras 
av det elevresultat som behöver uppnås. För detta behöver undervisningen utvärderas och 
lärare behöver utveckla sina teoretiska och didaktiska kunskaper för att låta elever möta en ny 
undervisning (Timperley, 2013). I den här undervisningsinsatsen höjdes elevresultaten vilket 
är mycket positivt. För att ytterligare utveckla undervisningen i framtiden framkom i intervjun 
att vi båda tyckte att gruppstorleken i klass 2 kan vara för stor då samtalen och resonerandet 
tar tid. Detta märkte vi då det var lätt att dra över tiden som vi hade bestämt till max 20 
minuter. Att sätta en maxtid var viktigt för att alla elever skulle orka hålla fokus. Dessutom 
kan ytterligare individualiseringar efter inledande taluppfattningsövningar göras för att främja 
elevers lärande. En sådan förändring innebär även den att grupperna inte är för stora då detta 
kräver att ytterligare uppföljning av individuella elevresultat görs.  
 
I elevernas resultat genom kartläggningarna i de båda klasserna kunde ett behov av att stödja 
elevernas taluppfattning och räknefärdigheter observeras. Detta hade säkert kunnat göras i den 
vanliga undervisningen och då ske individuellt och under en längre tid. En av fördelarna med 
denna kortare undervisningsinsats i helklass var att den lyfte oklarheter och missuppfattningar 
som flera elever kunde vara hjälpta av att reda ut. Elevers kunskaper är inte alltid lätta att 
bedöma och i ett skriftligt test, men även i ett muntligt, är det ibland svårt att se om elevers 
felsvar är tillfälliga eller systematiska. Vad som ytterligare upplevdes vara en fördel är att 
denna undervisningsinsats fokuserar på grundläggande matematik som är nödvändig för den 
senare matematikundervisningen. Om undervisningen för vissa elever tidigare varit för grund 
eller att det inte ägnats nog mycket tid åt olika moment gavs det nu ett tillfälle för att repetera, 
befästa och fördjupa kunskaper. En undervisning som går för fort fram drabbar framförallt de 
elever med sämre förutsättningar och för vissa elever är det tid som behövs för att de ska 
utveckla goda kunskaper (Lundberg & Sterner, 2009).  
 
Anledningen till att denna modell valdes baseras på Shumways (2013) teori om att det i 
skolan finns rutiner i syfte att skapa en förutsägbarhet och trygghet för eleverna. Att göra 
taluppfattningsövningar till en rutin kan fylla samma syfte. Undervisningsinsatsen 
genomfördes under fyra dagar i veckan under fem veckor. Den skedde på samma tid och plats 
under dessa dagar. Eleverna visste att det var dags för matte-cirkel och satte sig på sina stolar 
på bestämda platser i ringen. Detta hade till följd att ovidkommande funderingar och frågor 
hos eleverna undveks, som till exempel vem som skulle sitta bredvid vem eller vilken tid det 
var mattecirkel. Inte bara det yttre omständigheterna var förutsägbara utan även till viss del 
innehållet. Eleverna visste att det handlade om talraden och att räkna och framförallt att de 
tillsammans skulle resonera om matematik och delge sina tankar för varandra. Min slutsats är 
att rutinen var en god hjälp för att skapa en undervisningen där eleverna kunde fokusera på 
innehållet i högre grad än på yttre omständigheter. De förutsägbara och igenkännandet menar 
Shumway (2013) får dock inte bli tråkigt och oengagerat utan måste utmana eleverna och 
innehålla utvecklingsmöjligheter vilket innebar en utmaning för mig som lärare. Det 
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omväxlande arbetet mellan räkneövningar och korta resonemangen i rutinen upplevde jag 
dock vara ett bra upplägg eftersom alla elever aktiverades. 
 
Kommunikationen i klassrummet anser jag är det som mest utvecklade elevernas matematiska 
förmågor då de fick sätta ord på sin kunskap. Vilket enligt Vygotsky (Säljö, 2013) är 
nödvändigt för att bearbeta kunskaper. Undervisningen utformades med gemensamma samtal, 
begreppsutveckling och diskussioner. Det är i samspelet och i kommunikationen med andra 
som lärandet sker enligt Vygotsky (Säljö, 2013) och enligt Lgr. 11 ska undervisningen 
utveckla elevernas matematiska resonemang och begreppsförståelse. Elevernas förmåga att 
kommunicera matematik med varandra, argumentera och att beskriva begrepp utvecklades 
allteftersom. Min erfarenhet av aktiviteten var att detta var något som de tyckte om att göra. 
De allra flesta ville berätta för de andra om sina iakttagelser och räknestrategier. I klasserna 
fanns också nyanlända där det fanns ett stort behov av att utveckla språket genom att sätta ord 
på kunskaper och att få förståelse för matematiska begreppen. Både med tanke på den 
språkliga mångfald som finns i klassrummen men också med tanke på kommunikationens roll 
för att förstå matematiken och för att inte utveckla svårigheter är samtalet nödvändigt 
(Bentley, 2012; Hansson, 2011; Häggblom, 2013; Kling-Sackerud, 2012). Det visade sig 
också att även elever som visade på en god taluppfattning och räkneförmåga hade behov av 
att utveckla förståelse för begrepp och uttryck. Något som både min informant nämnde och 
som även jag noterade var att eleverna efter ett par veckors övande av att resonera 
räknestrategier inte alltid presenterade den enklaste lösningen. Några elever beskrev i rätt 
komplicerade resonemang om hur uppgifter kan lösas. Kanske för att både imponera på och 
utmana både lärare och kamrater. I de gemensamma resonemangen kunde dock elevers 
förståelse uppmärksammas av oss lärare. Vilket gav underlag för den fortsatta planeringen av 
undervisningen. Det var också i samtalet med var och en av eleverna i årskurs 1 som elevers 
brister i taluppfattningen snabbt kunde upptäckas vilket är nödvändigt för att så tidigt som 
möjligt ge eleverna goda förutsättningar för lärandet. Något som uppmärksammades av mig 
var att även om goda räknestrategier och förståelse för begrepp uttrycktes av eleverna under 
lektionerna så var detta inte en garanti för att eleven använde kunskaperna vid eftertesterna. 
Detta visar på komplexiteten för lärare att förstå och veta vad eleven faktiskt kan.  
 
Ibland tycker jag mig märka att elever håller fast vid sin övertygelse eller sina strategier trots 
att undervisningen lär något annat. De vill inte så gärna överge de metoder som de vant sig 
vid och som de anser fungerar bra. Kanske beror det på att felaktiga strategier har lärts in från 
början och att det krävs stora ansträngningar för dem att lära om. Kanske är det också en 
trygghet för eleven med svag taluppfattning att hålla fast vid sitt sätt att tänka för då kan 
eleven hantera matematiken. Tyvärr kan det, precis som Bentley (2012) och Engström (2007) 
beskriver det fungera i den tidiga matematiken men längre fram i undervisningen visa det sig 
vara strategier som är ohållbara och detta kan då leda till svårigheter i ämnet.  
 
Att utforma en undervisning som tillgodoser mångas behov är förstås en utmaning och 
framförallt när det gäller elever som har goda matematiska kunskaper. Det är lätt att 
undervisningen för dessa hamnar på en alldeles för låg nivå. Med tanke på detta var det 
viktigt att ha uppföljningsuppgifter med olika svårighetsgrad men också att utmana dessa 
elevers tänkande i de gemensamma övningarna och resonemanget. Resultatet visar att elever 
med god taluppfattning också utvecklades då de i svårare uppgifter kunde använda sig av 
grundläggande kunskaper som undervisningen behandlat. Trots att det i grupperna var olika 
nivåer på kunskaperna skedde ett gott erfarenhetsutbyte mellan eleverna. Att till exempel med 
egna ord förklara varför man inte håller med en klasskamrat i dennes resonemang stärkte 
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elevens egna lärande. Fördelen med stor grupp finns i att det blir en mångfald av tankar som 
presenteras och att alla har mycket att lära av varandra. 
 
Innehållet i undervisningen med utgångspunkt i att räkna på talraden på olika sätt valdes för 
att stödja elevers förståelse för talföljder, hjälpa dem att se talsystemets uppbyggnad och att 
visa på mönster, relationer och samband (Shumway, 2011; Löwing, 2008; Lunde, 2011). Allt 
detta som ligger till grund för att utveckla en god taluppfattning. Det konkreta material som 
används i undervisningen ska stödja och utveckla elevers abstrakta tänkande (Rystedt & 
Trygg, 2010). Jag upplevde att det konkreta materialet (bil.1) som enligt modellen används i 
undervisningen var till en god hjälp för elevernas abstrakta tänkande. Eleverna valde ofta att 
använda detta som stöd i sitt tänkande. En lärarledd undervisning som främjar elevernas 
lärande kännetecknas av att den prövar olika undervisningsmetoder, skapar trygghet och ett 
dialogklimat, uppmuntrar erfarenhetsutbyte mellan elever och använder formativ bedömning 
Minten, 2013). Med stöd i elevenkäter och resultaten från bedömningsstöden så tyder detta på 
att undervisningens utformande upplevdes positivt av eleverna och att den främjade elevernas 
taluppfattning. 
 
6.3 Hur upplever läraren undervisningsinsatsen? 
Vid analys av hur elevernas taluppfattning stärkts i klass 2 visar bedömningsstödet och 
aritmetikdiagnosen på ett förbättrat elevresultat. Vilket också bekräftas av informantens 
observationer som menar att både kunskaperna och självförtroendet i matematik stärkts i 
gruppen. Som nämnts tidigare så gäller detta i varierande grad i gruppen. Resultaten visar på 
att insatsen för en del av eleverna tycks ha hjälpt dem att överbrygga vissa svårigheter som de 
haft i matematiken. När de nu får ytterligare kunskaper så utvecklas de i sitt matematiska 
tänkande och bland annat använder de effektivare räknestrategier. Som min informant 
uttryckte detta, ”det verkar som om kunskaper har fallit på plats hos vissa elever”. En del av 
eleverna hade enligt läraren svårigheter i matematik inom olika områden och ytterligare några 
låg mer eller mindre i riskzonen för att utveckla matematiksvårigheter. Det sammanlagda 
resultatet kan tolkas som att undervisningsinsatsen stärkt deras taluppfattning. Eftertestet i 
aritmetik visar dock tydligt på att dessa elever utvecklat effektivare räknestrategier. Detta kan 
bekräfta vad forskning visar om vikten av att tidigt upptäcka elevers svårigheter så att de inte 
blockerar det fortsatta lärandet (Bentley, 2012; McIntosh 2008).  
 
I ramsräknandet och de matematiska resonemanget samt i samtal och observationer blev 
elevers kunskaper synliga. De visade hur de tänker och vilka strategier de använder i 
matematiken. Något som i det tysta räknandet aldrig kan bli synligt (Hansson, 2011). Läraren 
uttrycker sig mycket positivt om de matematiska samtalen som modellen bygger på. Hen 
menar att de matematiska samtalen i den fortsatta undervisningen kommer att få ta mer plats.  
Att eleverna så gärna delade sina tankar med varandra och som informanten uttryckte det 
”vande sig” vid detta ses som en stor framgång. Resultatet av studien visar dock att 
talutrymmet i helklass är begränsat och att samtal tar tid vilket kan kräva en förändring i 
gruppstorlek. 
 
Undervisningsinsatsen hade som mål att elevernas resultat skulle förbättras och detta menar 
Timperley (2013) är anledningen till varför utvecklingsinsatser ska göras. Vidare menar hon 
att det är viktigt att utvärdera dessa insatser för att se vad det var som påverkade elevernas 
resultat och varför. I en sådan här begränsad studie är det svårt att dra slutsatser om den 
påverkan som insatsen har på elevernas kunskapsutveckling. Dock visar studien på en 
förbättring av elevresultaten i varierande grad vid kartläggningen efter undervisningsinsatsen 
och det är bara i ljuset av dessa resultat som den här studien kan ses. Det är dock glädjande att 
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en klar förbättring noterats hos vissa elever, däribland SUM-eleverna och elever som visade 
på svårigheter i vissa moment. Informanten menar att man ser goda framsteg hos elever som 
inte känt någon tilltro i matematik. Hen menar dock att det finns elever som är i behov av mer 
enskilt stöd. Vad vi som deltagit i studien inte vet är om det är bestående kunskaper eller om 
det beror på det fokus som området behandlas med som gör att elevernas resultat förbättras. 
En uppföljning av elevresultaten är därför nödvändigt. Det minskade fokus på läroboken 
upplevs av informanten som mycket positivt men hen menar också att den är ett gott stöd i 
den ordinarie undervisningen. Resultatet blir, menar hen, att den dock inte bör styra 
undervisningen lika mycket som tidigare.  
 
Det som läraren framförallt tar med sig är vikten av att elever får sätta ord på sina kunskaper 
och tydliggöra för andra hur de tänker och samtidigt få kunskaper på fler sätt än genom 
läraren. Med tanke på tillgång till resurser för att tillgodose elevers enskilda behov har det här 
arbetssättet gett fler elever tillgång till stöd uttrycker informanten. Dessutom framgår att den 
läroboksstyrda undervisningen går att förändra och att läraren uttrycker sig positivt om detta.  
 
6.4 Vilka erfarenheter av undervisningen uttrycker eleverna? 
I sammanställningen av elevernas resultat i de båda klasserna framgår att det fortfarande finns 
områden i matematiken som upplevs svåra av eleverna. Områden som framförallt utmärker 
sig i årskurs 1 är att räkna bakåt på talraden, förståelse för begrepp i matematiken och att dela 
upp tal. Vilket också stämmer överens med det som jag uppfattar vid bedömningen av 
elevernas kunskaper vid den andra kartläggningen. I årskurs 2 är det beräkna och förståelsen 
för likhetstecknet. Detta visar tydligt på behovet av repetera och låta elever få befästa 
kunskaper samt att ha uppmärksamhet på vilken framgång den egna undervisningen har på 
elevernas matematiska utveckling. Dessutom blir det tydligt hur olika elevers behov av tid är 
för att utveckla förståelsen i matematik (Lundberg & Sterner, 2009). Enligt min upplevelse 
visar de flesta eleverna goda insikter i sina egna styrkor och svagheter när de uttrycker sig i 
enkätsvaren.  
 
Enkäten visar sammanfattningsvis att eleverna upplever undervisningsinsatsen positivt och 
övervägande antal elever uttrycker att de har förståelse i de matematiska områden som 
undervisningsinsatsen berört. Naturligtvis ska här tilläggas att eleverna i klass 1 gjorde 
enkäten tillsammans med mig och att de då kanske inte tyckte att de kunde uttrycka sig fritt. 
Detta var dock inte min upplevelse. Även under och efter lektionerna kunde positiva 
kommentarer höras om undervisningsinsatsen. Vad jag inte frågade eleverna om i klass 2 är 
hur de upplevde det skriftliga bedömningsstödet och diagnosen i aritmetik. Deras inställning 
till bedömningar och diagnoser kunde möjligen ha inverkat på deras resultat vid 
genomförandet. 
 
6.5 Metoddiskussion  
De olika metoderna som användes i studien hade som syfte att på olika sätt undersöka 
forskningsfrågorna. Att jag själv varit den som utfört undervisningsinsatsen kan naturligtvis 
påverka hur resultatet beskrivs och tolkas. Genom att använda bedömningsstöd och diagnoser 
som huvudsaklig grund för att redovisa elevresultat har detta kunnat göras så objektivt som 
möjligt. Vid intervjuer görs alltid ett selektivt urval av de frågor som forskaren väljer att lyfta. 
Genom att följa en intervjuguide och att göra en respondentvalidering har en så rättvis bild 
som möjligt av informantens tankar försökt att göras. Att göra elevenkäter med så unga elever 
är inte enkelt då de kanske inte helt har förståelse för frågorna. Dessutom finns en 
medvetenhet om att lärare har en stor påverkan på elever och detta kan leda till att de har 
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försökt att svara som de tror att jag vill. Enkätfrågorna och de olika svarsalternativen kan 
också tolkas på olika sätt av eleverna. 
 
6.6 Avslutande reflektion 
Den forskning som finns om betydelsen av grundläggande taluppfattning för elevers fortsatta 
lärande i matematik, visar att det är nödvändigt att under hela skoltiden uppmärksamma och 
följa upp elevers utveckling inom detta område. Taluppfattningen hos elever utvecklas genom 
hela skoltiden och detta innebär att en undervisning som fokuserar på taluppfattning är viktig 
på alla stadier i matematikundervisningen för att ge alla elever så goda förutsättningar som 
möjligt att lyckas med matematiken (McIntosh, 2008; Reys & Reys, 1992; Lunde, 2011).  
 
Dock är det viktigt att i de första skolåren kartlägga elevers kunskaper för att ge elever så 
goda förutsättningar som möjligt i matematiken. Att tidigt uppmärksamma brister i elevers 
taluppfattning är viktigt då detta kan ställa till bekymmer för att förstå skolmatematiken 
(Häggblom, 2013; Lundberg & Sterner, 2009; Lunde, 2011). Beslutet om ett obligatoriskt 
bedömningsstöd i årskurs 1 är därför en åtgärd som kan få goda konsekvenser om resultaten 
följs upp med adekvata insatser. En åtgärdsgaranti som föreslås i SOU 2016:59 kan vara en 
väg att gå för att förebygga matematiksvårigheter. Den kan bli ett stöd för lärare att inte vänta 
och se hur elevens kunskaper utvecklas utan tidigt göra insatser. Att likvärdigheten i svensk 
skola har sjunkit är ytterligare en anledning till varför åtgärder behöver sättas in så tidigt som 
möjligt.  
 
Eftersom forskning har visat att tidiga undervisningsinsatser ger positiva effekter på elevernas 
resultat längre fram (Mazzocco & Thompson, 2005; Sterner, 2015; Jordan, 2010) så vore det 
intressant att undersöka hur ett liknande arbete med korta dagliga taluppfattningsövningar i 
förskoleklass kan göra barnen mer förberedda för skolmatematiken. Med hänvisning till den 
obligatoriska kartläggningen av elevers taluppfattning och uppföljning av dessa vore en 
longitudinell studie vara av intresse. Den bör utforska vilken effekt ett arbete med att stärka 
elevers taluppfattning i de tidiga skolåren har på elevernas lärande i förlängningen. 
 
Att förändra undervisningen och möta alla elevers behov är varje lärares ansvar. Åtgärder ska 
vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och därför är det nödvändigt att 
forskningsfält och skolor samarbetar. För att bedriva skolutveckling som höjer elevernas 
resultat behöver lärare få de förutsättningar som behövs. Genom ett kollegialt samarbete på 
skolorna kan förändringar göras som är nödvändiga för elevernas lärande. Den 
aktionsforskning som jag genomfört i samarbete med en lärare får ses som ett försök att 
förändra undervisningen för att utveckla elevers kunskaper och skolans verksamhet i positiv 
riktning. Den viktigaste uppgiften som matematiklärare har är att undanröja hinder som kan 
leda till att elever får framtida matematiksvårigheter. En del av detta kan vara att tidigt 
uppmärksamma elevers olika förutsättningar och fokusera på att ge dem de verktyg de 
behöver i grundläggande taluppfattning.  
 
“Even the best curricula provide nothing more than a set of tools. It is the teacher in the 
classroom who brings these tools to life, who decides how and when to use them, and for what 
purposes” (Griffin, 2004, s. 179). 
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Bilaga 1. 
 

Mattecirkel, planering  i klass 1 och 2 
 

Den här planeringen är ett stöd för undervisningen men är anpassningsbar utifrån gruppen och 
eleven. Strukturen på undervisningen är denna: 
 

•! Dagliga rutiner med räkneövningar i kör och i cirkel 
•! Snabbtitt/först till 20 
•! Kort genomgång/minilektion, ett matematiskt begrepp. 
•! Pararbete med spel, övningar, problemlösning eller huvudräkning/enskild övning 

 
De dagliga räkneövningarna är tagna ur boken Number sense routines av Jessica F. Shumway 
(2011). 
 
Räkneövningarna anpassas efter gruppen, utifrån vad de kan och vad de behöver utveckla. 
Räknandet sker med eller utan visuellt stöd. Visuellt stöd kan ges med talraden/tallinjen, 
taltavlor eller att talen som sägs skrivs på en tom tallinje. Räknandet sker i kör eller runt i 
cirkeln som barnen sitter i och där varje elev säger ett tal medan de andra lyssnar och räkna 
tyst. Eleverna resonerar tillsammans med läraren om strategier och tal. De får också uppskatta 
tal, till exempel vilket tal kommer den sista personen att säga när vi räknat runt i cirkeln. 
Rutinen tar ca 20 min. Shumway (2011) beskriver övningarna som uppvärmningsövningar 
inför matematiklektionen. 
 
Varierande moment i att räkna i kör/cirkel 

•! Räkna uppåt från 0-10, 0-20, 0-30 (obs vad händer efter 29?) 
•! Räkna från 0-100, stanna upp vid 10-talsövergångarna en kort stund 
•! Räkna bakåt från 10-0, 20-0 
•! Räkna framåt och bakåt med 10-hopp på hela 10-tal 0-100 eller högre tal 
•! Räkna med 10-hopp framåt och bakåt med start från olika tal 
•! Räkna med 5-hopp, 0-100 
•! Räkna med 2-hopp, jämna/udda tal 0-10, 0-20, 10-20 
•! Räkna framåt, starta på …. och sluta på …. 
•! Räkna bakåt, starta på …. och sluta på …. 

 
Återkommande övningar sker med prick-korten eller 10-blocken (med det starka fem-talet) 
där eleverna genom att bara få se kortet i ett par sekunder ska uppskatta antalet prickar. Sedan 
får de berätta hur de tänkte för de andra och vi ser om det var fler som tänkte på samma sätt 
eller annorlunda. Eleverna kan också para ihop rätt talkort med antalet prickar på prick-kortet 
eller 10-blocket. !0-block används också för att lära 10-kamrater.  
 
Återkommande spelar eleverna, i par, först till 12/20 (Klass 1) eller först till 20 (Klass 2). 
Spelet är från boken Dyskalkyli- finns det? (Lundberg & Sterner, 2009). När eleverna flyttar 
spelpjäsen måste de säga talen på talraden och inte räkna antal steg.  
 
!
!
!
!
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#

#

#

#

#

#

vecka! Klass!1! Klass!2!
v.!39!
!
!
!
!
!
!
!
Begrepp:!

•! Känna!igen!talen!0V10!och!visa!
antal!med!fingrar!

•! Det!starka!5Vtalet,!romerska!V!
•! Dela!upp!talet!5!med!multilink!
•! Gömma!i!händerna,!strategier!
•! Färglägg!kulor!som!visar!

uppdelningen!
Udda!och!jämna!tal0!hälften!

•! Mönster!i!talraden!
•! Tal!och!siffror!
•! Likhetstecknets!betydelse!med!

övningsblad!
•! ±!1,!±2!på!tallinjen!med!

övningsblad!
!
!
Kommutativa!och!associativa!lagen!

v.!40!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Begrepp:!

•! Dela!upp!tal!med!multilink!
•! Gömma!i!händerna,!strategier!
•! Skaka!asken!
•! Rita!uppdelningen/färglägg!

kulor/!skriv!med!siffror!
•! Läsa!textuppgifter!för!

eleverna.!De!löser!med!
konkret!material!(stenar)!ritar!
representationen!och!
översätter!till!siffror!och!
symboler.!

Likhetstecknet,!större!mindre!än!

•! Dela!upp!tal,!undersök!med!
multilink,!skriv!uppdelningen!
med!siffror!!

•! Dela!upp!tal!m.!multilink.!Skriv!
talfamiljerna.!!

•! Problemlösning/textuppgifter!
(fingerfemman).!Rita,!använd!
rekenrek,!skriv!med!symboler!

!
!
!
Subtraktion0!skillnad!

v.!41!
!
!
!
Begrepp:!

Aktiviteter!som!v.!40!
!
!
!
Dubbelt!

•! Dela!upp!tal!
•! Problemlösning/textuppgifter!
•! Talblock/Winnetkakort!

!
Lika!nästan!lika!tal!

v.!42!
!
!
Begrepp:!

Aktiviteter!som!v.!40!
!
!
Skillnader!mellan!tal,!±1!

Aktiviteter!som!v.!41!
!
!
Talfamiljer!

v.!43!
!
!
Begrepp:!

Aktiviteter!som!v.40!
!
!
Talfamiljer!

Aktiviteter!som!v.41!
!
!
Talfamiljer!
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Vad#vi#tränar#i#åk#1 

•! Ramsräkna!0V50/100!(inom!högre!talområden)!
•! Räkna!uppåt/räkna!nedåt!
•! Talens!grannar,!före!och!efter!0V10/20/100!(inom!högre!talområden)!
•! Antalskonstans!
•! Uppskatta!tal!med!prickVkorten!
•! Namnge!tal!0V20/100!
•! Fler!och!färre,!Addition!och!subtraktion!±!0,!±1,!±2!(0V10)!
•! Dela!upp!tal!0V10!
•! Hälften!och!dubbelt!
•! Kombinera!tal!och!antal!0V10!!
•! Positionssystemet,!tiotal!och!ental!(12=10+2,!30=10+10+10)!
•! Kommutativa!lagen!
•! Räkna!uppåt!med!start!från!den!högre!termen!
•! Udda!och!jämna!tal!
•! Likhetstecknet!

!
Vad#vi#tränar#i#åk#2#

•! Säkerhet!för!talraden/tallinjen!0V100!(0V1000)!
•! Räkna!med!flyt,!addition!och!subtraktion!0V10!(0V20)!
•! Kommutativa!lagen!
•! ±1,!±2,!lika/nästan!lika,!räkna!med!start!från!den!högsta!termen!
•! Dela!upp!tal!0V10/20!
•! Talfamiljer,!samband!addition!och!subtraktion!
•! Tals!värde;!tiotal!och!ental!(13=!10+3,!37=!30+7)!
•! Likhetstecknet!
•! Problemlösning/textuppgifter!

!

!

MATERIAL:!Rekenrek,!PrickVkort,!10VbasVkort,!talrad,!ental!och!tiotal,!stenar!och!tärningar,!

Winnetkakort,!talblock!och!spel.!

!

!!! !!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!
!

Bilaga 2. 
 

Intervjuguide 
 

Inledande frågor 
•! Hur många år har du i yrket? 
•! Ålder? 
•! Vilken utbildning har du? 

 

Före undervisningsinsats 

•! Beskriv hur matematikundervisningen i stort ser ut i klassen? 

•! Vilka olika behov i matematikundervisning finns i klassen? 

•! På vilka sätt kan SUM-elevernas behov mötas?  

•! Vilka ytterligare behov av resurser behövs i klassen för att tillgodose elevernas behov? 

•! På vilket sätt kan du individualisera matematiken? 

•! Vilka resurser finns på skolan för att möta SUM-elevernas behov? 

•! Vad tänker du om det undervisningsförsök vi ska göra? 

•! Vad är god taluppfattning? 

•! Hur undervisar du i taluppfattning? 

•! Vilka svårigheter upplever du att elever har? 

 

Efter undervisningsinsats 

•! Hur har du upplevt undervisningen? (vad har varit bra/sämre)? 

•! Hur tror du att taluppfattningen stärkts i gruppen? 

•! Vad tänker du om matematik och kommunikation? 

•! Tror du att undervisningsinsatsen har hjälpt SUM-eleven? 

•! Kan du se några förändringar hos eleverna? 

•! Hur tror du eleverna uppfattat undervisningen? 

•! Elevernas självförtroende i matematik? 

•! Finns det något du tar med dig? Kommer du att förändra något? 

•! Hur skulle fortsättningen kunna se ut? 

 

!

!
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!

Bilaga 3. 
Enkätfrågor till elev i klass 1 

Sätt ett kryss i den ruta som du tycker stämmer bäst. 

 

 

 

 

 

Stämmer 

bra 

Stämmer 

ganska bra 

Stämmer 

lite 

Stämmer 

inte alls 

1.! Jag kan räkna framåt på talraden  

 

    

2.! Jag kan räkna bakåt på talraden 

 

    

3.! Jag kan starta på olika tal och räkna 

framåt och bakåt 

    

4.! Jag kan dela upp talen 2-10 

 

    

5.! Jag vet vilka tal som kommer före 

och efter på talraden 0-10  

    

6.! Jag vet hur man räknar +1 och -1 

 

    

7.! Jag förstår några matte-ord som 

udda/jämna, hälften, lika med 

    

8.! Jag kan berätta för andra hur jag 

tänker om tal och att räkna. 

    

9.! Jag kan lyssna på hur andra tänker 

om tal och att räkna. 

    

10.!Jag tycker att det är bra att ha 

matte-cirkel. 

    

Det bästa har varit: 
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Enkätfrågor till elev i klass 2 

om matte-cirkel 

 

 

 

 

 

Stämmer 

bra 

Stämmer 

ganska bra 

Stämmer 

lite 

Stämmer 

inte alls 

1.! Jag kan räkna framåt och bakåt på 

talraden och vet vilka tal som 

kommer före och efter (0-100) och 

att ta 2-, 5- och 10-steg  

    

2.! Jag kan dela upp talen mellan 2-10 

och kan många talkamrater utantill. 

    

3.! Jag kan bygga tal med tiotal och 

ental. 

    

4.! Jag vet vad likhetstecknet betyder. 

 

    

5.! Jag kan ha nytta av talraden när jag 

räknar. 

    

6.! Jag känner mig säkrare på att räkna 

med plus och minus. 

    

7.! Jag kan berätta för andra hur jag 

tänker om tal och att räkna. 

    

8.! Jag kan lyssna på hur andra tänker 

om tal och att räkna. 

    

9.! Jag tycker att matte-cirkel har gjort 

att jag kan mer om talraden, talen 

och att räkna med dem. 

    

10.!Jag har tyckt att det har varit bra 

med matte-cirkel 

 

    

Det bästa har varit:     
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Bilaga 4. 
xxxxx 160919 

 

Hej! 

Jag heter Maria Roos och utbildar mig till speciallärare i matematik vid Umeå Universitet. 

Den här terminen är min tredje och sista på utbildningen och därför ska jag göra ett 

examensarbete. I samarbete med xxxxx kommer jag att göra en undersökning i ämnet 

matematik i klass 1 och klass 2 under fem veckor av höst-terminen. Elevernas matematik-

kunskaper kommer att undersökas före och efter undervisningsperioden. Syftet med 

undersökningen är att se hur lärare kan utveckla undervisningen och elevernas 

matematikkunskaper. Klassernas resultat kommer enbart att användas i denna studie och 

redovisas helt anonymt liksom enkätfrågor som ska besvaras anonymt av eleverna. Jag 

hoppas att ni samtycker till att resultaten får användas i min studie. Om ni har frågor kring 

detta så kan ni maila mig på adressen nedan.   

 

 

Med vänlig hälsning 

Maria Roos 

xxxxx 

 

!

!

!

!

!

!

!

!

 


