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Sammanfattning 

 
 

En god taluppfattning är grunden till matematisk förståelse som eleven skall bygga sina 

kunskaper på. Utan en god grund i taluppfattning uppstår svårigheter för den undervisning 

som lärare vill åstadkomma i skolan. Ett vidare begrepp av taluppfattning är number sense 

som är en känsla för talens storlek och rimligheten i matematikuppgifter. Syftet är att 

undersöka hur lärare arbetar med matematiksvårigheter inom området taluppfattning för att 

utveckla elevens lärande. Undersökningen beskriver hur lärare identifierar elever i 

matematiksvårigheter med tanke på grundläggande taluppfattning. Detta gjordes genom 

kvalitativa undersökningar i form av intervjuer samt studier av åtgärdsprogram gällande hur 

lärare identifierar problemen. Informanterna är sex yrkesverksamma lärare med olika 

matematiska utbildningar inom grundskolans årskurser. Det framkom att den vanligaste 

åtgärden enligt åtgärdsprogram var arbete i liten grupp, vilket enligt forskning är en handling 

som inte gynnar eleven, om undervisningen är oförändrad. Däremot ansåg flesta lärare att den 

bästa metoden för att både upptäcka och avhjälpa svårigheter med taluppfattning var 

resonemang i matematik med eleven. Brist på resurser gjorde att detta var svårt att organisera. 

Lärare angav tidbrist som orsak till att kartläggningar av elevers behov saknades i de flesta 

underlag till åtgärdsprogram.  

  

Nyckelord: Taluppfattning, number sense, åtgärdsprogram, kartläggningar,  
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Inledning 
 

Taluppfattning är ett begrepp som innehåller många olika matematiska områden. Lärare i 

allmänhet pratar ofta om att ”eleven har problem med taluppfattningen”, men vad där det då 

lärare menar? Vilka delar är det eleven har svårt med? Hur gör jag som lärare för att hjälpa 

elever och vilka metoder främjar lärandet? Frågorna är många och de är inte helt lätta att 

svara på heller.  Forskning inom ämnet ska redovisas i uppsatsen främst för att jag själv ska 

ha nytta av detta i min undersökning samt för den intresserade att ta till sig. Även lärares 

uppfattning om vad elevers taluppfattning innebär, samt metoder och arbetssätt i 

undervisningen för att stödja elevens utveckling inom området taluppfattning kommer att 

undersökas i uppsatsen. Vilka åtgärder anser lärare är lämpliga för att stödja de elever som är i 

behov av hjälp i åtgärdsprogram? Föregås åtgärderna av kartläggningar av elevens 

matematikkunskaper inom grundläggande taluppfattning för att eleven ska få ett individuellt 

riktat stöd och eleven utvecklar sitt lärande inom området. Förhoppningen är att denna studie 

ska ge svar på några av de frågor som är intressanta för utvecklingen i matematik kring elever 

i svårigheter med grundläggande taluppfattning.  

Enligt resultat från Nationella utvärderingen
1
 och PISA, 2003 

2
 där man jämför elever från 

årskurs 9 respektive 15 åringar visar det sig att andelen elever i årskurs 9 har fått försämrade 

resultat i matematik jämfört med år 1992. Andelen svagpresterande elever har ökat och 

andelen högpresterande elever har minskat. Utvecklingen borde i stället gå mot att antalet 

elever får bättre kunskaper generellt och att lärandet utvecklas för alla grupper både hög och 

lågpresterande elever. Den nedåtgående trenden kanske kan bero på att elever har brister i 

taluppfattningen redan från lågstadiet och detta inte har rättats till under skolåren. Om 

eleverna lär sig matematik utan förståelse redan på lågstadiet kan de få svårt med 

taluppfattningen och på grund av detta inte klarar målen i matematik då de kommer upp i de 

högre årskurserna. Taluppfattning är grunden till matematisk förståelse och att ha denna bas i 

sin fortsatta utveckling av lärandet i matematik är en förutsättning för att eleverna ska nå 

målen i grundskolan.  

I rapporten Svenska elevers matematikkunskaper i TIMSS 2007 står att elevernas 

taluppfattning och beräkningsprocedurer inte har utvecklats tillräckligt
3
. För att kunna hjälpa 

elever i matematiksvårigheter bör läraren ha kunskap om olika strategier i undervisningen. 

Det är allmänt accepterat att svårigheter i matematik inte kan beskrivas med ett entydigt 

orsakssammanhang. Det är en rad av många olika faktorer som alla leder åt samma håll. 

Därför bör lärare skaffa sig en klar uppfattning om samspelet mellan möjliga orsaker och hur 

dessa orsaker avgör typen och omfånget av elevernas svårigheter.  

Dyskalkyli är ett debatterat ämne och detta område är också intressant eftersom elever i 

matematiksvårigheter kan ha denna funktionsnedsättning. Forskare är oense om dyskalkyli 

existerar eller om det är matematiksvårigheter i kombination med någon funktionsnedsättning 

eller annat problem som eleven har. Har eleven en hjärnskada eller beror det på att 

arbetsminnet inte fungerar eller är det bristen på kunniga pedagoger som är orsaken till att 

elever som har matematiksvårigheter sätts i samband med diagnosen dyskalkyli? 

Dyskalkylins kärnproblem gäller taluppfattning och förmågan att hantera och manipulera tal 

eller storheter på en spatialt utspridd mental tallinje och det är utvecklingen av denna mentala 

                                                 
1
 Skolverket, Nationella utvärderingen i grundskolan 2003. Sammanfattande huvudrapport 251.  

  (Stockholm:Fritzies 2004) s. 62 
2
 Skolverket, Pisa 2003 – svenska femtonåringars kunskaper och attityder i ett internationellt perspektiv. Rapport  

   254. (Stockholm:Fritzies 2004) s.25 
3
 Skolverket () Svenska elevers matematikkunskaper i TIMSS 2007. Skolverkets analysrapport 323.( Stockholm:  

   Fritzies, 2008) s.138 
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tallinje som är avgörande för utvecklingen av räkneförmågan menar Lundberg-Sterner
4
.   

Svårigheter i taluppfattning kan bero på många olika orsaker och forskningen kring detta är 

väl dokumenterad till skillnad mot den om dyskalkyli.    

Speciallärarens roll i arbetet med eleverna är viktig för att kunna kartlägga, genom diagnoser, 

observationer och samtal, vilka svårigheter eleven har. Utforma och genomföra 

åtgärdsprogram, samt sedan föreslå åtgärder för att kunna hjälpa eleven och utveckla 

verksamhetens lärmiljöer genom att förändra undervisningen är också en av speciallärarens 

uppgifter
5
.  Därför känner jag att speciallärarutbildningen i matematik är en viktig resurs för 

eleverna. Klarar klasslärare och de personer som finns ute på skolorna av att identifiera elever 

som har svårt med matematik? Resurserna för den special-pedagogiska verksamheten har 

minskat med närmare 30 % och det innebär att skolor idag saknar specialpedagogisk 

kompetens vilket i sin tur betyder att elever i behov av särskilt stöd inte alltid får den hjälp de 

är berättigade till
6
. Att kartlägga vilka svårigheter eleven har är en viktig uppgift för lärare 

och ett hjälpmedel för att forma undervisningen på det sätt som är lämpligt för eleven. Hur 

sker valet av metoder och arbetssätt för att utveckla lärandet för eleven?  

 Fungerar detta i skolan eller är elever som behöver särskilt stöd hänvisade till ”liten grupp” 

då de har svårigheter med taluppfattning beroende på att det inte finns resurser och att 

klasstorleken är så stor så läraren inte hinner med alla elever ute på skolorna? Syftet med 

undersökningen är att genom intervjuer av yrkesverksamma lärare få svar på dessa frågor.  

Detta hoppas jag sedan att jag kommer att ha nytta av i mitt fortsatta arbete med eleverna, för 

att kunna upptäcka vilka svårigheter de har samt att utveckla metoder för att hjälpa, speciellt 

de, elever som är i behov av särskilt stöd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Lundberg, Ingvar och Görel Sterner. Dyskalkyli – Finns det? (Göteborg:  NCM, Göteborgs  

   Universitet 2009 ) 

   s.6,20 
5
 SFS 2007:638.( Högskoleförordningen.www.notisum.se/Rnp/sls/lag/19800100.htm.) 

6
 Persson, Bengt. Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. (Stockholm Liber.2007) s. 13 
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Syfte  
 

Syftet är att undersöka hur lärare identifierar, kartlägger, dokumenterar och arbetar för att 

stödja elever i matematiksvårigheter inom området taluppfattning för att utveckla elevens 

lärande.  

Frågeställningar 
1. Hur identifierar lärare elevers svårigheter inom området taluppfattning? 

2. Hur uttrycker lärare att elever har svårigheter i matematik inom området i 

kartläggningar och åtgärdsprogram?   

3. Vilka metoder-arbetsätt anser lärarna vara lämpliga för att utveckla elevernas lärande 

gällande taluppfattning? 

4. Vilka motiv finns det till valet av metoder-arbetssätt? 

Avgränsningar 
Jag kommer i mitt arbete att studera åtgärdsprogram från åk 1 till åk 8 under läsåret 08/09 och 

kategorisera dessa efter de svårigheter eleven har inom området taluppfattning.  Arbetet skulle 

bli för omfattande om alla svårigheter inom andra områden också skulle behandlas. 

Bakgrund 
Internationella samt nationella undersökningar visar att elevernas matematikkunskaper 

sjunker samt andelen högpresterande elever minskar i de svenska skolorna. Kursplanen i 

matematik ställer krav på att eleven bland annat skall kommunicera matematik och detta i sin 

tur ställer krav på den utbildning eleverna får.  

Internationella undersökningar 
Enligt TIMSS 2007 visar det sig att svenska elever i årskurs 4 presterar på en lägre nivå i 

matematik än genomsnittet för de EU och OECD-länder som deltar i TIMSS 

undersökningen
7
.  Vidare kan läsas att de elever i årskurs åtta som inte når upp till den mest 

elementära kunskapsnivån ökat från fyra procent till tio procent i matematik mellan åren 1995 

och 2003
8
.  

Elementär nivå enligt TIMSS:  

  

”Elever på denna nivå har viss grundläggande kunskap om heltal och decimaltal, 

de kan hantera de fyra räknesätten samt läsa av enkla grafer”
9
. 

 

Tio procent av eleverna i årskurs åtta når endast till den grundläggande elementära nivån i 

matematik och detta är något som tycks anmärkningsvärt men är ett faktum i dagens 

matematikundervisning. 

I årskurs fyra är eleverna relativt bättre enligt TIMSS på att tolka och sammanställa data men 

relativt sämre på taluppfattning och aritmetik. I årskurs åtta har eleverna till viss del blivit 

bättre på taluppfattning och aritmetik, men samtidigt har andelen elever som presterar på den 

avancerade kunskapsnivån minskat från tolv till två procent, dessutom ägnas färre timmar åt 

matematik i årskurs fyra än i de andra OECD-länderna
10

.  

                                                 
7
 Skolverket.TIMSS.2007 Svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i ett 

internationellt perspektiv. (Stockholm : Fritzies, 2008). s.8 
8
 Ibid s. 9  

9
 Ibid s.40 

10
 Ibid s.8-10 
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I PISA:s rapport från 2003 där svenska femtonåringars kunskaper och attityder i ett 

internationellt perspektiv undersöks visar det sig att svenska elever är bättre på taluppfattning 

och aritmetik men sämre på uppgifter inom geometri och mätningar. Sveriges värden ligger 

strax över OECD genomsnittet och de flesta länder visar en positiv utveckling dock ej 

Sverige
11

 . 

I den internationella rapport, TIMSS(2008)
12

, som kommit ut i december 2009 visar det sig att 

svenska elevers matematikkunskaper på gymnasienivå har försämrats. Detta kan bero på att 

de grundläggande kunskaperna från grundskolan måste repeteras och lärare inte kan arbeta 

med de aktuella kurserna i den utsträckning som de önskar.  

Nationella undersökningar 
I skolverkets huvudrapport, Nationella utvärderingen av grundskolan, 2003,

13
 står det att cirka 

90 % av eleverna klarar målen i taluppfattning, dock pekar kunskapsutvecklingen generellt på 

ett försämrat resultat och andelen svagpresterande elever har ökat samt andelen 

högpresterande har minskat. Vidare står det att en tredjedel av lärarna upplever att de har 

bristande kompetens i att upptäcka och stödja elever i behov av särskilt stöd och att tillgodose 

elevernas behov med de resurser som finns. Genom att det inte finns resurser så ökar trycket 

på klassläraren att upptäcka och kartlägga en elev om denne har svårigheter och det arbetet 

blir inte gjort i brist på tid. Nivågrupperingar i matematik är också vanliga och enskilt arbete 

förekommer vid de flesta matematiklektionerna och 42 % av eleverna uppger att de aldrig 

diskuterar matematik
 14

.  Lärare måste ha kunskap att tillämpa ett varierat arbetssätt och på 

skolan måste det finnas kompetens att förebygga, kartlägga och åtgärda de svårigheter som 

dyker upp. 

Kursplaner 
Enligt Skolverkets kursplan och betygskriterier skall  

 eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för att fatta väl grundade 

beslut i vardagslivets många valsituationer… 

strävan skall också vara att  

  eleven utvecklar sin tal- och rumsuppfattning samt sin förmåga att förstå och använda 

grundläggande talbegrepp och räkning inom reella tal, närmevärden proportionalitet 

och procent
15

. 

 

 Kursplanen som utökats med mål från tredje skolåret 
16

 tar upp flera punkter där det är viktigt 

att eleverna har en grundläggande taluppfattning klar. Inom ramen för detta är ett av målen att  

 

                              Beträffande tal och talens beteckningar
17

 

 

 Kunna läsa och skriva tal samt ange siffrors värde i talen inom heltalsområdet 0 -1000 

 Kunna jämföra, storleksordna och dela upp tal inom heltalsområdet 0-1000…… 

                                                 
11

 Skolverket.Pisa 2003 – svenska femtonåringars kunskaper och attityder i ett internationellt perspektiv.  

    Rapport 254.( Stockholm:Fritzies, 2004) s. 83  
12

 Skolverket. TIMSS 2008.www.skolverket.se/pressmeddelande/TIMSS advanced,2008. 
13

 Skolverket.  Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, Huvudrapport 251. 

    ( Stockholm : Fritzies.2003)s. 62 
14

 Ibid s. 68. 
15

 Skolverket.  Grundskolans kursplan och betygskriterier. (Stockholm : Fritzies. 2000) s. 26 
16

 Skolverket. Kursplan med kommentarer till mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret i  

    ämnena matematik, svenska och svenska som andraspråk.( Stockholm:  Fritzies, 2009) s.13 
17

 Ibid s.14 

http://www.skolverket.se/pressmeddelande/TIMSS
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 Kunna dela upp helheter i olika delar samt kunna beskriva, jämföra och namnge 

delarna som enkla bråk, 

 Kunna beskriva mönster i enkla talföljder, och 

 Kunna hantera matematiska likheter inom heltalsområdet 2-20 

 

Kursplanen i matematik menar att lärare skall utforma undervisningen så att det finns en 

balans mellan kreativa problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematiska begrepp 

och uttrycksformer. Detta ställer krav på lärare att utbildningen för eleverna skall ge möjlighet 

att kommunicera matematik i nya situationer och söka efter förståelse för att få nya insikter, 

en uppgift som kan vara tillräckligt mäktig för de elever som har det lätt för sig men som 

säkert är en utmaning för de elever som är i behov av särskilt stöd.  

 

Från taluppfattning till inlärningssvårigheter 
Taluppfattning och ett vidare begrepp av detta, number sense, handlar om att eleverna ska ha 

en förståelse över talen och relationerna mellan dessa. Om eleverna ej har utvecklat sin 

förmåga att uppfatta antal samt en känsla för talens storlek får eleven svårigheter att klara av 

matematiken då den blir mer abstrakt.  

Taluppfattning  
Taluppfattning handlar om att kunna se talen genom att ha bilder över vad talen står för, samt 

ha en känsla för storleken av tal för att kunna använda dessa vid beräkningar av olika slag. 

Taluppfattning är ett stort område inom matematik och en viktig byggsten i den fortsatta 

utvecklingen av den matematiska kunskapsutvecklingen menar många forskare och begreppet 

number sense kanske bättre beskriver vad taluppfattning handlar om.  

Lärandet och de metoder som är utvecklande för begreppet taluppfattning är också en viktig 

del i förståelsen av begreppet
18

. För de elever som har specifika räknesvårigheter är det än 

viktigare att lärare utvecklar metoder och organiserar undervisningen så att eleven får den 

hjälp denne behöver för att utveckla en matematisk förståelse av detta abstrakta ämne.  

Barnen måste lära sig att se, samt läsa talen som talet 32 och förstå vad det betyder precis som 

när du läser en text och måste förstå vad det står i den. Anghilieri
19

 beskriver tre olika 

möjligheter som barnen använder 

 Räknar en och en upp till 32 

 Sekvensräkning genom att räkna tio-tal och sedan en och en – 10, 20, 30 , 31, 32 

 Delar på tio-tal och ental, ett tiotal, två tiotal , tre tiotal, ett, två =32 

 

Anghilieri
20

 nämner analysen av McIntosch et al. (1992) där han beskriver tre nyckel
21

 

områden där taluppfattning  spelar en stor roll: 

 

 En känsla för var talen ligger i en linje, en känsla av storlek av siffror, och ett system 

som gör att eleven kan tänka om siffror och relatera dem till något 

 Förståelse för effekterna av räkneoperationer, kunskap om de regler som finns och 

känsla för sambandet mellan olika räkneoperationer 

 Kunna lösa olika problem med hjälp av de kunskaper som finns om olika 

räkneoperationer, kunna välja rätt strategi för att lösa uppgifterna 

                                                 
18

 Ljungblad, Ann-Louise. Matematisk medvetenhet. (Varberg: Argument förlag, 2001) s.118 
19

 Anhilieri, Julia Teching number sense. (Great Britian:  Biddles Ltd, Kings Lynn . 2004). s. 35 
20

 Ibid s.5 
21

 Författarens översättning av de tre nyckelområdena. s. 5 
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Number sense, som är ett vidare begrepp av taluppfattning, definieras enligt Reys
22

  som en 

känsla för tal och deras användningsområde i matematiska sammanhang. Det innebär också 

att eleven ser aritmetiska felaktigheter vid uträkningar och har en känsla av att något inte 

stämmer, eller är korrekt då de använder siffror vid uträkningar. Number sense är inte en 

egenskap som eleven har eller inte har utan det är kunskap som kan läras in genom att lära 

eleven tänka och som måste vara permanent vid alla tillfällen då eleven möter matematiska 

problem. 

Barn som har en känsla för tal ”number sense” behöver inte kämpa med tal som ? - 4 = 5 eller 

100 ÷ 25 = ? utan de kan se siffrorna som är involverade i talen och behöver inte tänka ut 

vilken strategi de ska använda för att lösa uppgifterna
23

. 

Det sätt som siffrorna relaterar till varandra menar, Anghileri och även Reys, och 

möjligheterna till olika kombinationer av dem samt att de siffrorna kan associeras med olika 

operationer spelar en nyckel roll i befästandet av en utvecklande taluppfattning (number 

sense)
24

. Även för de barn som inte har svårt med matematik kan det vara bra att ha en 

helhetstanke som grund i stället för att se småbitar. Istället för att dela upp talraden i t.ex. 5 

och sedan upp till 10 och 20 kan det vara en idé att analysera talen från 20 upp till 100 

direkt
25

. 

Enligt Reys är kanske number sense, som sunt förnuft, en egenskap som beskrivs bäst genom 

att t.ex. titta på olika uppgifter och se lösningen på uppgiften på ett enkelt sätt. Som exempel 

visas en uppgift tagen ur Barbara Reys, Developing number sense in the middle grades:
26

 

 

                   The student with number sense will look at a problem holistically  

                   before confronting the details of the problem.  

                   For example in adding 1 2/3  + ¾  + 1/3, the student 

                   might reorder the addends to 1 2/3  + 1/3 + ¾ and 

                   mentally compute  the sum of 2 ¾. 

                   The student will look for relationships among the numbers  

                   and operations and will consider the context in which the  

                   question was posed. 

                                                                                                      (Reys   s. 4) 

 

Har en elev number sense löser denne uppgiften på ett enklare sätt än en elev som inte har det. 

Teorier och kunskap om lärande kan peka ut vägar och ge läraren verktyg för att förebygga 

svårigheter och bistå elever som är i behov av särskilt stöd . Två kunskapsområden som har 

stor betydelse för elevernas förståelse av matematik och som är sammanvävda med all 

matematisk verksamhet är taluppfattning och problemlösning
27

. 

Ahlberg menar att de tidigaste formerna av barns matematiska tänkande grundläggs genom 

interaktioner med andra människor vid lek och samtal, där begrepp som storlek, form, mängd 

och massa befästs hos barnet
28

. Forskning visar enligt Löwing att barn, redan i låg ålder, har 

en förmåga att bygga upp kunskaper i matematik
29

. Matematiken blir komplicerad och 

barnens tankebanor blockeras om de ej utvecklar en god antalsuppfattning och förståelse för 

talens innebörd. 

                                                 
22

 Reys, s. 3  
23

 Anghileri, s. 1 
24

 Anghileri, s. 4  
25

 Ljungblad. Matematisk medvetenhet  s.43 
26

 Reys. s.4 
27

Ahlberg, Ann.  Lärande och delaktighet. (Lund Studentlitteratur, 2001) s.27 
28

 Ahlberg, s.28 
29

 Löwing, Madeleine. Grundläggande aritmetik. (Lund Studentlitteratur. 2008. ) s.39 
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Antalskonservation 
Innan barnet kan konservera antal har det ingen bra grund att bygga på. McIntosh 

30
 

nämner Piaget som menar att då barnet kan konservera antal blir de inte förvånade då de 

räknar ett antal föremål flera gånger och resultatet blir detsamma. För relativt få elever som 

ännu inte kan konservera antal är det viktigt att läraren skapar aktiviteter för att utveckla 

barnets förståelse för antalskonversation. Piaget har fått kritik för den metod han använt vid 

konservering av antal och blivit ifrågasatt om uppgiften verkligen var meningsfull. Frågorna 

kan ha varit konstiga så att barnen inte begrep dem och barnen gissade sig fram. Då 

försöksledaren lagt ut ett antal brickor på rad och sedan spritt ut dem ger barnen ett nekande 

svar om det finns lika många brickor på bordet. Barnet förväntar och tror att det ska vara olika 

svar, och därför är de inte säkra på vad de ska svara på grund av att de blir förvirrade av 

försöksledarens avsikt med frågan
31

. För barn som inte klarar av att konservera antal är det 

relativt meningslöst att gå vidare och genomföra enkla beräkningar eftersom de inte har någon 

uppfattning om antal
32

. Det är lärarens uppgift att skapa aktiviteter som utvecklar barnens 

förståelse för antalskonservation genom att tidigt redan i förskolan ställa frågor till barnet som 

uppmuntrar i att räkna antal och tänka kring tal
33

. 

 

Enligt Lundberg, Sterner innefattar räkneförmågan förståelse av antalsord, ett,två, tre och 

siffror 1,2,3 och relationerna mellan dessa men de menar också i likhet med andra forskare 

(McIntosh, Ahlberg, Adler ) att det Piaget bedömer som viktigast är att barnet kan  

antalskonservation
34

.  Genom att lägga fram 10 knappar på rad och sedan öka avståndet 

mellan knapparna ska barnet se att antalet är lika. Klarar det inte detta så har barnet som 

Piaget kallar bristfällig konservering av antal. Anghileri visar också på att det är viktigt att 

barn har ett ”pärlband” där de kombinerar tio pärlor på olika sätt för att på det sättet lära sig 

att se antalet och att ge fem av pärlorna en annan färg
35

. I slutet av förskoletiden har barnet 

oftast lärt sig detta och kan vidareutveckla sin aritmetiska förmåga. Utvecklingen av 

talbegreppet går från enkel uppräkning till insikt om tals storlek, mönster och 

positionsvärden
36

 . 

Förståelse av talbegrepp, reflektivt tänkande och abstraktion 
Många barn har svårt att koppla samman talsymbolerna, siffrorna, med räkneorden. Det kan 

bero på bristande erfarenheter, men kan också vara begreppsligt svårt. Barn kan vara osäkra 

på vad vi har talsymboler till och vad de betyder
37

.  Då barnen kommer till sin första 

matematiklektion har de redan en uppfattning om eller en bild av tal och den bilden påverkar 

deras sätt att uppfatta talens storlek och de olika räknesätten de ska lära sig
38

. 

                                                 
30

 McInotsh, Alistair. Förstå och använda tal – en handbok  (Göteborg: Nationellt centrum för 

matematikutbildning, 2008). s.17 
31

 Hwang, Philipoch Björn Nilsson. Utvecklingspsykologi, från foster till vuxen. (Stockholm:  Natur och kultur.. 

1995 )s. 214 
32

 Kilborn, Wiggo. Didaktisk ämnesteori i matematik. Del 1. Grundläggande aritmetik. (Malmö : Hermods. 

1992) s. 18 
33

 McInotsh, .s.16 
34

 Lundberg Ingvar och Görel Sterner. Räknesvårigheter och Lässvårigheter.under de första skolåren – hur  

hänger de ihop? (Stockholm : Natur och kultur, 2008) s. 66. 
35

 Anghileri,  s.29 
36

 Ibid s. 69 
37

 McInotsh, Alistair s.19 
38

 Unenge Jan . Matematikdidaktik för grundskolan. (Lund : Stundetlitteratur. 1998) s. 21 
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 Enligt Ahlberg menar forskare att det finns två komponenter som är viktiga då det gäller att 

förstå den kardinala innebörden i ett särskilt räkneord
39

. Det första är kunskap om att talet ska 

referera till en bestämd mängd och det andra är kunskap om det exakta antal som ett ord 

refererar till (dess kardinala mening).  

Då barn lär sig den kardinala principen av tal räknar de objekt en efter en för att ge det sista 

objektet i gruppen antalet för hela gruppen och därmed har de denna princip klar för sig
40

. 

Ett exempel taget ur Unenge, Matematikdidaktik för grundskolan
 41

, får illustrera hur barnet 

tänker om kardinaltal och ordninaltal. Där är det ett barn som får till uppgift att duka fram 

glasen till ett bord som är dukat med fyra tallrikar och bestick.  

 

                        

 Om barnet tänker i kardinaltal plockar barnet fram ett glas i taget – Bildar par 

(…..) 

  Barnet som tänker med ordinaltal räknar först antalet tallrikar, får det till fyra                     

                       och räknar sedan fram fyra glas.” 
                             (Unenge, s.22) 

 

Forskare som Ahlberg och Kilborn menar att, enligt Gelman och Gallistel (1983), det som 

bygger förståelsen för räkning är fem fundamentala principer där de två senare är direkt 

relaterade till kunskap om talsekvensen
 42

 .   

 

4. Principen om bestämda räkneord stipulerar att räkneorden har en bestämd ordning 

och ska paras ihop med ett enda föremål när man ska räkna antalet i en mängd. 

Varje räkneord följs av ett bestämt annat räkneord. 

5. Antalsprincipen eller kardinalsprincipen innebär att vid en uppräkning, där ett 

föremål paras med ett räkneord, anger det sist nämnda räkneordet antalet i 

mängden.                                                        (Ahlberg, s. 30)    

 

Löwing
43

  menar också att dessa fem principer utgör en nödvändig grund för att barn ska 

kunna lära sig taluppfattning och om de inte har principerna färdigutvecklade då de kommer 

till skolan har de mycket små möjligheter att förstå och abstrahera vad som händer under en 

matematiklektion. Förskolan har här en viktig uppgift att uppmärksamma detta så att de kan 

bygga upp grunderna för en god taluppfattning. De elever som menar att de inte förstår 

matematik har inte lärt sig att uppfatta talkombinationer och omstrukturera tal på ett effektivt 

sätt menar Ahlberg
44

. 

Piaget är en förgrundsgestalt inom en stor del av den forskning som berör hur barn utvecklar 

förståelse av talbegrepp och lär sig aritmetiska färdigheter enligt Ahlberg
45

. Han menar enligt 

Ahlberg att barns logiska förmåga har sina rötter i den matematiska förståelsen och att i 

samklang med annan begreppslig förståelse utvecklas barns förståelse av tal och räkning. 

Barnet måste genom reflektiv abstraktion urskilja diskreta enheter och tillskriva talen mening. 

Detta konstruktivistiska tänkande är att barn under längre tid och i olika situationer ska 

                                                 
39

 Ahlberg, s. 29 
40

 Anghileri, s.30 
41

 Unenge s. 22 
42

 Ahlberg, s.30 ; Kilborn,Wiggo. Didaktisk ämnesteori i matematik. Del 1. Grundläggande aritmetik.( Malmö:  

    Hermods ,1992). s. 10 
43

 Löwing.  s. 45. 
44

 Ahlberg s. 31 
45

 Ahlberg, s .33 
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hantera manipulativt material och räkna enheter. Kvantifiering och numeriskt tänkande är 

grundad i konstruktionen av tal och enheter och tal är en avgränsad månghet – en enhet av 

enheter. Så småningom övergår den kunskapen till abstrakt och logiskt tänkande – reflektiv 

abstraktion enligt Ahlberg
46

. 

Likadant som ett språk och dess ord exponeras i den omgivning det lilla barnet befinner sig i, 

är det med matematik och taluppfattning eller ett vidare begrepp av detta ”number sense”. Om 

barnet får höra siffror och tal redan som liten och associera det till något realistiskt är det 

lättare att bygga upp en god taluppfattning
47

. Matematik undervisningen börjar redan i 

hemmet under barnets låga ålder och förskolan har en viktig uppgift i att se om barnet har de 

rätta förkunskaperna i matematik.  

Positionssystemet 
Vårt hindu-arabiska talsystem bygger på att gruppera och räkna i tio-tal och att också ange rätt 

position vilket gör det möjligt att skriva olika tal med hjälp av bara tio symboler. För barn 

som ska lära sig detta ska det gå relativt fort, någonting som tog mänskligheten lång tid att 

utveckla 
48

. ”Uppfinningen” av nollan gör det möjligt att skriva tal med det så kallade 

positionssystemet. Det dröjde länge innan någon kom på att kalla det som betecknas som 

ingenting för nollan. Att betona övergången från talet nio till tio är viktigt i undervisningen 

eftersom det inte behövs nya siffror för att visa talet tio
49

. 

Elever kan ha svårigheter med att tänka sig att en grupp med tio föremål behandlas som en  

enhet och uttryckas med symbolen 1
50

. Som exempel kan elever ha svårighet att i talet 14 

förstå vad siffran 1 betyder. När eleven väl är medveten om detta är det enklare att förstå tio-

talsövergångar och andra tvåsiffriga tal. 

Om det ska vara möjligt för dem att utan svårigheter vidareutveckla förståelsen av tal inom 

högre talområden, måste de ha god kunskap om de grundläggande talbegreppen
51

. 

En förutsättning för att elever ska lära sig matematik är att de har en bra taluppfattning och för 

att hjälpa eleverna att bygga upp en god taluppfattning måste deras lärare vara medvetna om 

strukturen i talens byggnad
52

. En annan av förutsättningarna menar Löwing är att de får en 

sådan känsla för hur talen är uppbyggda att de kan operera med dessa, utan att reflektera över 

detta. Löwing menar att i en sådan taluppfattning ingår att behärska talens ordning och dess 

grannar, att behärska positionssystemet med basen 10 samt 10- och 100-övergångar, att 

behärska de grundläggande räknelagarna som den kommutativa, associativa samt distributiva 

räknelagen samt att behärska tals uppdelning i termer och faktorer och kunna avgöra tals 

storleksordning. 
  

Specifika inlärningssvårigheter  
”Dyskalkyli är ett defektorienterat uttryck”

53
 menar Olof Magne. Ordet syftar på 

räknefärdighet, ett medel, och är inte ett mål för matematikundervisningen. Behövs en 

definition egentligen för elever som har svårt med matematik? undrar Magne. Han menar att 

det läggs för stor vikt vid individen och de defektologiska uttalandena om elevernas 

                                                 
46

 Ahlberg, s.33 
47

 Anghileri,  s. 125 
48

 McInotsh, s. 23 
49

 Unenge, s.25 
50

 McInotsh, s.24 
51

 Ahlbergs.28 
52

 Löwing,. s.39 
53

 Magne, Olof. Att lyckas med matematik i grundskolan. (Lund : Studentlitteratur1998.) s. 20 
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egenskaper. I stället borde elevernas upplevelse av miljön och det sociala nätverk som eleven 

befinner sig i vara det centrala för elevens lärande och behov
54

. 

Dyskalkyli är en fråga som engagerar, lärare, forskare och föräldrar har säkert någon åsikt i 

detta som Magne säger är ett ”defektorienterade uttryck” och det är intressant att ta reda på 

lite mer om detta ämne och om det har någon koppling med de svårigheter som elever har 

med taluppfattning. Elever kan ha många inlärningssvårigheter men det finns inte utrymme att 

beskriva allt i denna undersökning. Finns någon koppling mellan dyskalkyli och 

taluppfattning är av intresse för min egen del samt om fingerräknandet som en del elever 

brukar sig av högt upp i åldrarna är tecken på bristande taluppfattning. Är det 

inlärningssvårigheter eller beror det på annat?  

  

Butterworths hypotes är att det finns en avgränsad funktionsenhet i hjärnan, sannolikt i 

hjässloben, som är specialiserad för antalsuppfattning och att dyskalkyli har att göra med 

denna enhet
55

. Det behöver inte betyda att alla elever med matematiksvårigheter har 

dyskalkyli utan det finns många olika inlärningssvårigheter som kan bero på andra orsaker
56

. 

Sterner-Lundberg menar att det krävs omfattande övning för att etableras. Många barn med 

räknesvårigheter har kanske haft bristfällig undervisning eller försumlig skolgång. De menar 

också att en elev som har en outvecklad taluppfattning eventuellt inte har fått tillräcklig 

övning i ämnet och behöver inte ha dyskalkyli. 

Ljungblad berättar i sin bok ”Att räkna med barn, med specifika räknesvårigheter” om Maria, 

som i ena stunden inte klarar av 5 + 3 men i nästa stund klarar betydligt svårare uppgifter. 

Barn med dyskalkyli har enligt Ljungblad ett annorlunda sätt att tänka och fundera kring 

problem eftersom de inte bygger ihop kunskaper på varandra, smådelarna i matematiken till 

helheter, förrän kanske på mellanstadiet
57

.  

 

Ljungblad menar att ingen elev är hjälpt av en diagnos däremot ska varje barn med respekt 

mötas för sin svårighet. En diagnos löser inte barnets problem och sett ur barnets perspektiv 

finns det inget som heter dyskalkyli eller allmänna eller specifika matematiksvårigheter. Hon 

menar att det kanske är vi vuxna som är i specifika svårigheter eftersom vi inte förstår 

barnens olikheter i matematikutvecklingen
58

.  

Ljungblad menar att elever med specifika matematiksvårigheter inte får individuell träning i 

den utsträckning som de skulle behöva. Hon anser att det är svårare för en elev att få sina 

behov, som att träna specifika problem, tillgodosedda i storgrupp 
59

. 

Om en pedagog har elever med specifika matematiksvårigheter bör denna föra noggranna 

anteckningar över vad eleven kan eller inte riktigt behärskar. Om något moment lämnas till 

senare bör detta också finnas med för att pedagogen ska kunna återkomma till detta vid ett 

senare tillfälle
60

.  Någon enkel dyskalkylidiagnos finns inte enligt Lundberg-Sterner men det 

finns diagnostiska strategier som kan möjliggöra att ringa in de problem eleven har och det 

viktiga är att eleven får den hjälp denna behöver i skolan
61

. Forskare bör leta efter andra 
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 Ibid. S.21 
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 Butterworth, Brian. The mathematical brain.( London:  McMillan, 1999). s. 337.  
56

 Lundberg, Ingvar och Görel Sterner. Räknesvårigheter och Lässvårigheter.under de första skolåren – hur  

    hänger de ihop? (Stockholm : Natur och kultur.2008) s.65 
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s. 77 
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orsaker än neurologiska för misslyckanden i matematik och idag är den matematiska 

prestationsförmågan dåligt utredd, menar Magne
62

. 

Sjöberg menar i sin avhandling att det inte är troligt att dyskalkyli är huvudförklaring till att 

många elever har problem med matematik. Under arbetets gång framkom en hel del orsaker 

till elevernas matematikproblem men det som överraskade Sjöberg mest var den låga 

arbetsinsats som eleverna hade under lektionerna
63

.  

Att räkna på fingrarna är enligt Ahlberg karaktäristiskt för äldre barn som har svårt med 

matematik
64

. Även Lundberg- Sterner menar att barn med räknesvårigheter fortsätter med det 

primitiva fingerräknandet eftersom de har svårt att lära in talfakta
65

. De anser också att den 

bristfälliga förmågan att lära in talfakta  kanske är en motsvarighet till de avkodnings -

svårigheter vid läsning som utmärker dyslexi
66

. Enligt Lundberg-Sterner visar det sig om 

eleven har svårigheter i matematik om eleven har problem med att lära in vanliga talfakta utan 

fortsätter alltför länge av att vara beroende av fingerräkning.  

Forskare som Noel, Gracia- Baffaluy & Noel, har enligt Lundberg- Sterner uppmärksammat 

problemet med att fingeragnosi (svårighet att identifiera de egna fingrarna) kan vara kopplat 

till bristfällig räkneförmåga. Ett träningsprogram håller på att utarbetas av dessa forskare 

enligt Lundberg- Sterner men metoden måste upprepas för att kunna rekommenderas men det 

verkar i alla fall vara så att barns benägenhet att räkna på fingrarna verkar vara naturligt och 

detta ska inte undertryckas
67

.  

Elever med räknesvårigheter har problem med att lagra siffror och sifferkombinationer i 

långtidsminnet för att sedan plocka fram dem. Bristfälligt beräkningsflyt dvs. att snabbt och 

säkert kunna plocka fram överinlärda eller automatiserade tabellkunskaper förefaller 

karakterisera dem som har matematiksvårigheter
68

. 

 

Perspektiv på lärande 
Teorier och kunskap om lärande kan peka ut vägar och ge läraren verktyg för att förebygga 

svårigheter och bistå elever som är i behov av särskilt stöd . Två kunskapsområden som har 

stor betydelse för elevernas förståelse av matematik och som är sammanvävda med all 

matematisk verksamhet är taluppfattning och problemlösning
69

. 

Barn bygger inte upp en grundläggande taluppfattning av sig själva. Det är läraren som 

långsiktigt måste planera de strategier som är lämpliga för eleven att kunna praktisera 

kunskapen menar Löwing
70

. Kring detta finns olika teorier och de som jag främst kommer att 

beskriva är teorier av Piaget, Vygotskij och Dewey främst för att deras synsätt stämmer in på 

den forskning som detta arbete beskriver. Piaget har åsikter om att eleven ska bemötas där den 

befinner sig och Vygotskij talar om en högre utvecklingszon, medan Dewey har en teori om 

att eleven ska arbeta laborativt för att få en bättre matematisk medvetenhet. Teorierna av 

Dewey och Vygotskij tillsammans med Säljös sociokulturella teorier är uppfattningar där 

lärandet sker i samspel med andra.  
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Konstruktivistiskt perspektiv 
Piagets teori om lärande handlar om att ta hänsyn till vad eleverna redan vet och vad de bör 

lära sig. Det kan liknas vid en processförståelse där det är en ständig samverkan mellan 

anpassing till omgivningen (ackommodation) och omgivningens anpassning till individen 

(assimilation)
71

. Den som är centralt i Piagets teori är att han uppfattar lärandet som en 

jämviktsprocess där individen försöker bevara sin jämvikt genom att anpassa sig till 

omgivningen och att omgivningen anpassar sig till individen, adaption. Den konstruktivistiska 

uppfattningen som Piaget företräder innebär att människan genom lärande och kunskap själv 

konstruerar sin förståelse av omvärlden. Piaget skiljer också mellan den dynamiska och den 

strukturella aspekten av lärandet. ”Varför” frågor är knutna till den dynamiska aspekten av 

lärandet, vad det är som driver lärandet framåt, medan den strukturella aspekten handlar om 

lärandets innehåll och benämns som ”Hur” frågor
72

.  För lärare är det viktigt att etablera 

lärande med förståelse. Förståelse är inte enkelt att definiera men två typer av förståelse har 

direkt anknytning till matematik. Det första är när eleven reproducerar det den lärt, kallad 

”instrumental understanding” och det andra är ”relational understanding” där kunskap 

uppkommer från hur eleven räknar ut något och varför den proceduren fungerar
73

.  

 

Illers tar upp David Kolbs teori om lärande som är en vidareutveckling av Piagets teori. Kolb 

identifierar fyra elementära former av kunskap där den assimilativa och ackommodativa är 

hämtade från Piaget och där den konvergenta och divergenta kunskapen är hämtad från 

intelligens och kreativitets forskaren J. P Guilford.  Konvergent (entydig)  kunskap innebär 

slutledningsförmåga och divergent (mångtydig) kunskap är det vi kallar kreativitet och 

mångfald.  Både de assimilativa och de ackommodativa processerna kan antingen vara 

övervägande konvergenta eller divergenta. I en lärandeprocess i matematik är det viktigt att 

eleven får den hjälp denne behöver för att utvecklas i båda riktningarna, en bra 

slutledningsförmåga samt kreativa utmaningar för ett ökat lärande, allt i ett samspel med den 

omgivning eleven befinner sig i
 74

. Gudrun Malmer tar också upp konvergent och divergent 

tänkande i sin bok,  Matematiksvårigheter och dyslexi 
75

 och menar att en elev med divergent 

tänkande ofta inte förstår läraren utan måste lita på sin konstruktiva förmåga och lösa 

problemen själv efter andra okonventionella regler. 

Enligt Piaget bör barnets intresse och nyfikenhet för omvärlden vara utgångspunkt för 

lärande. Genom att väcka barnets intresse blir ansträngningen för att arbeta större än om det 

enbart sker av plikt. Om barnet handlar genom egen motivation blir effektiviteten större och 

resultatet bättre
76

. Piaget anser att man pedagogiskt bör lägga vikt vid att barnet tillägnar sig 

allt genom sin egen aktivitet och att aktiviteten ska utgå från barnets intresse.  

Sociokulturellt perspektiv 
Social samvaro, utbyte av tankar och handlingar främjar aktiviteten och att pedagogernas roll 

är att främja detta genom utmaningar inte av programmering och inlärning av aktuell 

kunskap
77

. Samspelet i undervisningen är  central för Vygotskij, som beskriver att barnet går 

från ett socialt, men inte individuellt, tillstånd mot en utveckling av det av det egna jaget på 

grundval av det sociala samspelet. Piaget däremot menar att utvecklingen går från det 

individuella mot det sociala samspelet på basis av individuella erfarenheter. Vygotskij
78 

                                                 
71

 Illers, Knud .Lärandet i mötet mellan Piaget, Freud och Marx. (Lund Studentlitteratur. 2001) s. 28. 
72

 Ibid s. 27  
73

 Anghileri s. 7 
74

 Illerss.39 
75

 Malmer, Adler s. 49 
76

 Jerlang, Espen . Utvecklingspsykologiska teorier. (Stockholm: Liber  2008) s.229 
77

 Ibid s. 230 
78

 Ibid s. 249 



 

17 
 

menar också att barnet befinner sig i olika utvecklingszoner och att det barnet kan på egen 

hand är en zon. Uppgiften för pedagogen är att ta eleven vidare till nästa zon för att stimulera 

lärandet genom att låta eleven lösa uppgifter som pekar framåt. Risken med detta är att det 

inte är vad barnet själv vill utan att det blir en alltför styrd inlärning från pedagogens håll. 

Säljö menar att lärande och utveckling äger rum genom mänsklig kommunikation – ett 

sociokulturellt perspektiv- där kommunikation och språkanvändning är det centrala och utgör 

länken mellan barnet och omgivningen
79

. Arbete i liten grupp eller enskilt med lärare är 

kanske inte den bästa metoden för att utveckla lärandet hos eleven utan det är metoderna som 

bör förändras.  

Holistiskt perspektiv 
John Dewey skriver i pedagogiska ämnen att det är viktigt att ge den enskilda eleven utrymme 

fri växt och utveckling. Han menar att arbete med praktiska problem som eleven möter i 

vardagen är av större betydelse än det förlegade ämnesindelade lärostoffet som finns i skolan 

idag
80

. Deweys tänkande är holistiskt och många läsare plockar ut de bitar av hans textflöde 

allt efter vad de anser vara intressant. Hans uttryck ”Learning by doing” har bara förekommit 

i en av hans texter däremot skriver han om ”intelligent action” oftare och detta uttryck 

återspeglar en syn på människan som är aktiv gentemot sin omvärld, och att människan ska 

leva som hon lär, men också att hon ska reflektera över sina handlingar. I detta ligger en 

kunskapsvärdering. Dewey anser liksom Säljö och Vygotskij att individen utvecklas i samspel 

med sin omgivning, lär sig sociala regler och förstå sammanhang.  Dewey ställer stora krav på 

lärarens ämnesmässiga och pedagogiska kunskaper. Utbildningen för eleven skall enligt 

Dewey vara målinriktad där individens intresse och aktivitet bör styra arbetet så att det 

stimulerar, breddar och fördjupar elevens utveckling
81

.
 
 Traditionell pedagogik i motsats till 

progressiv är dikotomier där att tvinga på uppifrån ställs mot att uttrycka och utveckla 

individualiteten.  

Då eleverna lär sig exempelvis tio-kompisar skall detta inte ses som en drillövning där eleven 

lär sig något utantill för att det är läraren som bestämmer utbudet under lektionen just då. Det 

måste finnas en förståelse bakom övningarna för att eleven ska kunna tillgodogöra sig 

övningarna. Eleven kan tappa tron på sin förmåga att lära sig något överhuvudtaget om denne 

får en känsla av att inte duga, inte förstå. För att möta nya utmaningar måste eleven ha ett 

kognitivt mod att möta nya utmaningar med tillförsikt. För att ge sig i kast med räkningen får 

inte eleven vara fylld av missmod eller uppgivenhet eftersom detta kräver att man mobiliserar 

mental energi och fokuserad uppmärksamhet menar Lundberg-Sterner
82

.  

Ljungblad skriver i sin Bok Matematisk medvetenhet om att barnets grund inom matematik 

måste formas genom att barnet får leka, laborera och utforska. Medvetenheten kommer då 

barnet har en inre bild och inte behöver lägga kraft att hålla bilden kvar utan kan lägga kraft 

på att försöka förstå det matematiska problemet i stället
83

. Genom att redan i förskolan, under 

lek, bygga upp en matematisk medvetenhet som följer eleven från förskolan upp i högre 

klasser (en röd tråd) måste lärare ta ett gemensamt ansvar för att ge eleven en individuell 

inriktning som bygger upp den matematiska utvecklingen
84

. 

All matematik är abstrakt om barnet inte har de inre bilderna klar för sig. Ta siffran 5 – den 

finns inte! Det är en abstrakt symbol för någonting liksom att 7 – 2 är 5.  Man kan inte träna 

tio-kompisar eller multiplikationstabellerna om det inte fungerar och barnet inte lär in. 
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Kanske det finns andra moment som läraren tillsammans med barnet kan utveckla om detta är 

för abstrakt. Som Vygotskij menar, titta på den närmaste utvecklingszonen för barnet och 

kanske där hitta åtgärder som är lämpliga just då
85

. 

Åtgärdsprogram 
 

Ett åtgärdsprogram bör utgå ifrån elevens behov och innehålla en medveten planering och 

utvärdering av de särskilda stödåtgärder som sätts in för att hjälpa eleven. Programmet ska 

omfatta hela elevens skolsituation från individ, grupp och organisationsnivå. I 

åtgärdsprogrammet ska kunna utläsas vad man vill åstadkomma samt vilka metoder man vill 

arbeta med. Eleven och föräldrarna ska vara delaktiga i upprättandet av åtgärdsprogrammet 

och det är viktigt att tänka på att elevens starka sidor kommer med för att stärka 

självuppfattning och självtillit i det fortsatta arbetet
86

. Åtgärdsprogrammet har en central roll i 

skolans arbete och skall syfta till att säkerställa att en elevs behov av särskilt stöd tillgodoses 
87

. De behov som eleven har ska styra utformningen av åtgärdsprogrammet och ska ses som 

en konkret uppföljning av en elevs utveckling inom olika områden
88

. Det är bra om de 

svårigheter eleven har upptäcks tidigt för då kan det stöd som skolan kan ge i form av extra 

resurser eller andra åtgärder sättas in tidigt i utbildningen. Ju tidigare stöd sätts in, ju snabbare 

kan en negativ utveckling hejdas och ju mindre insatser krävs i regel. En erfarenhet som kan 

dras av Skolverkets undersökningar är att stödet ofta sätts in för sent
89

. 

Ljungblad menar att för en elev i matematiksvårigheter ska ett åtgärdsprogram skrivas under 

hela skoltiden och utvärderas med jämna mellanrum. Åtgärdsprogrammet ska kombineras 

med lärarens dagliga planering
90

.  

Åtgärdsprogrammen skall alltid föregås av en pedagogisk kartläggning där elevens hela 

skolsituation analyseras för att tydliggöra vilka behov och insatser som ska sättas in. De 

pedagogiska utredningarna skall självfallet dokumenteras för att finnas med som underlag vid 

utformandet av åtgärdsprogrammet
91

.  

Skolans verksamhet präglas av offentlighet och insyn. Åtgärdsprogram faller också under 

offentlighetsprincipen där uppgifter kan offentliggöras om det inte innebär skada eller lidande 

för den enskilde. Sekretess skall gälla för uppgift om enskild persons förhållanden, om denne 

lider men eller någon i personens omgivning tar skada
92

. 

Kartläggning 
Om det uppmärksammats att en elev är i behov av särskilt stöd ska behovet utredas och det är 

rektors ansvar att en utredning sker. Skolan måste skaffa fram ett underlag för att förstå 

elevens behov och varför eleven har svårigheter i skolan och sedan sätta in åtgärder för att 

tillgodose elevens behov
93

. Ibland kan en kartläggning göras snabbt av undervisande lärare 

men i vissa fall krävs en mer grundlig utredning då elevens hela skolsituation behöver 

kartläggas och analyseras
94

. 

  

                                                 
85

 Ibid s. 46  
86

 Skolverket Kursplaner och betygskriterier. SKOLFS 2008:25( www.skolverket.se.)  
87

 Skolverket. För arbete med åtgärdsprogram, Allmänna råd och kommentarer. (Stockholm:  Fritzies. 2008)s. 6 
88

 Larsson-Swärd,  Gunnel. Åtgärdsprogram för barn i behov av särskilt stöd.( Lund :Studentlitteratur. 1999).    

    s.38 
89

 Skolverket. Kursplaner och betygskriterier  SKOLFS 2008:25 
90

 Ljungblad, Matematisk medvetenhet  s. 135 
91

 Skolverket.  Att arbeta med särskilt stöd med hjälp av åtgärdsprogram. (Stockholm:  Liber distribution 2001) 
92

 Svensk författningssamling SFS (1980:100) Sekretesslag 7 kap. § 9. 
93

 Skolverket.  För arbete med åtgärdsprogram, Allmänna råd och kommentarer.  s.12 
94

 Ibid s. 13 



 

19 
 

För att få fram riktlinjer för det fortsatta arbetet kan det vara bra att på individuell nivå 

kartlägga en enskild individs starka och svaga sidor. Effekten av redan insatta åtgärder kan 

också bedömas genom diagnostiska prov för att då se om eleven kan gå vidare eller om det 

krävs mer arbete inom det speciella området
95

. Det kan ibland ta upp till en termin innan en 

pedagog börjar förstå vilka svårigheter en elev har och hur denne fungerar. Om problemen 

känns för stora kan det vara på sin plats med en utredning som görs av läkare eller psykolog
96

. 
Kartläggning kan också föregås av diagnoser som klassläraren gör tillsammans med eleven 

både muntligt och skriftligt. Diagnoserna kan ses som en lägesbild över den enskilda elevens 

kunnande och vara del i den prognos för elevens möjligheter framför allt med att nå målen i 

skolår 9
97

. Alistair McIntosh
98

 har i sin handbok Förstå och använda tal skrivit om hur lärare 

kan använda handboken för att diagnostisera svårigheter genom att göra översiktstester och 

därefter ha uppföljande samtal med elever. Handboken ger också förslag på en medveten 

undervisning för att undvika att skapa missuppfattningar och för att hjälpa elever ur 

svårigheter. Diagnoser som finns i läroböcker används också av lärare kontinuerligt efter 

olika arbetsområden i matematik för att kontrollera om något avsnitt behöver ytterligare 

träning för någon elev.  

 

Metoder för att utveckla lärande 
Det finns många olika metoder för att utveckla lärandet och att ta upp alla vore en näst intill 

omöjlig uppgift men en del metoder som utvecklar taluppfattning eller number sense beskrivs 

i följande avsnitt av arbetet.  

Klassrumsdiskussioner 
Elever vill ha möjligheter att diskutera sina egna strategier då de löser uppgifter och ta del av 

andras. För läraren är det viktigt att i dessa diskussioner ta reda på om elevens förklaringar 

visar på en god taluppfattning eller om det bara är en reproduktion av en lösningsstrategi som 

inte är förankrad hos eleven
99

. För att skapa möjligheter för detta är det lämpligt att läraren 

skapar öppna diskussioner i klassrummet kring olika matematiska problem där eleven får 

uttrycka sig muntligt för att förklara olika begrepp som kan dyka upp.  Att dela in eleverna i 

grupper slumpmässigt eller av sociala skäl betyder inte att det gynnar lärandet
100

. 

I klassrum där number sense är prioriterad är eleverna aktiva deltagare som delar hypoteser, 

resonemang och slutresultat med andra och de får möjlighet att forma sina egna strategier att 

hitta lösningar till uppgifterna. Läraren får också en roll av handledare till att söka kunskap i 

stället för den som bara ger svar. Det finns inte bara ett rätt svar utan en massa olika 

lösningsmodeller som eleverna själva kommit fram till. Betoningen förskjuts fån produkt till 

process
101

. 

Utvärdering av number sense gör läraren genom att lyssna på eleverna och observera vad de 

gör tillsammans med klasskamraterna för att se hur deras lärande fortskrider. Denna process 

är mer kvalitativ än den kvantitativa utvärdering läraren gör med ett vanligt skriftligt test eller 
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med diagnoser. En diskussion i liten grupp tillsammans med eleverna visar mer av den 

förståelse eleven har än ett test
102

.   

Ofta har eleverna svårt att förstå algoritmer och de regler som rör matematik om de inte har en 

god uppfattning kring talens storlek och betydelse. Number sense blir värdefullt för eleven om 

läraren också är medveten om betydelsen av att ha en god taluppfattning, number sense. 

Eleverna bör engageras i meningsfulla aktiviteter som stärker detta genom att siffror och 

relationerna mellan dessa ses som en praktisk användning i livet utanför skolan. 

Klassrumsklimatet är viktigt i detta och läraren har en stor uppgift i att skapa ett klimat som 

ger eleven möjlighet att undersöka, fråga, verifiera och ge eleven redskap att själv finna 

svaren på frågorna samt kunna diskutera detta i klassen
103

.  

 

Material som utvecklar lärande. 
Många matematiklärare är bundna till läromedlen och elever räknar i sina böcker under 

lektionerna enligt undersökningar i Nationella utvärderingen av grundskolan 2003
104

.  

Ljungblad
105

 menar att det skulle vara fördelaktigt om materialet i stället vore tunna 

grundläggande böcker för varje skolår för gemensamt arbete och diskussioner för att 

kompletteras med temahäften och fördjupningsböcker utifrån olika nivåer. Detta torde ge en 

större variation till individualisering för att nå eleverna på den nivå de befinner sig. 

I de lägre årskurserna kan det vara bra att helt utgå från eget material och inte alls använda 

läromedel utan endast ha det som extrauppgifter till de elever som arbetar snabbt och vill ha 

mer att göra. Med eget material kan läraren anpassa uppgifterna till den klass som denne 

undervisar i för att bättre kunna möta eleverna på den nivå som de befinner sig.  

Laborativt material används till elever som har matematikproblem enligt Ljungblad,  

men arbetar eleven bara rent mekaniskt eller har eleven förståelse för det hon gör
106

. 

Materialet är ofta uppfunnet av vuxna som redan ser helheten i matematiken. Ofta 

representeras materialet av pengar, klossar, pärlor eller stavar. För barnet kanske en stav inte 

är något annat än en stav som inte representerar något matematiskt. Steget från att gå från det 

abstrakt matematiska och överföra det i någon laborativ redovisning, att i sin tankevärld förstå 

det man gjort är det svåra. Om eleven tagit det steget fungerar vilket material som helst. För 

att detta ska förankras i elevens tankar är det viktigt för läraren att fundera över vad man vill 

åstadkomma med det laborativa materialet. Samtal med barn som har svårt med laborativt 

material och svag antalsuppfattning är att föredra eftersom det då finns tillfälle att diskutera 

matematik och analysera talens relationer med varandra. Ett exempel som är hämtat från 

Ljungblads bok Matematisk medvetenhet
107

 visar på hur en elev arbetar med klossar och ska 

visa att 2 – 2 = ?. Eleven lägger ut två klossar i första högen och sedan minustecknet och två 

klossar i den andra högen. Sedan tar hon bort två klossar och två är kvar. 2 – 2 måste bli två! 

Den eleven har inte förstått hur arbetet med klossar ska kunna lösa det matematiska problemet 

med hjälp av klossarna. 

 

Räknestrategier 
Skriftlig huvudräkning med mellanled är utvecklande för taluppfattningen men man måste ha 

den grundläggande taluppfattningen, ( se avsnitt taluppfattning)  befäst  och behärska 

positionssystemet för att klara skriftlig huvudräkning. Huvudräkning och överslagsräkning 
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kan ses som ett komplement till miniräknare. Är svaret rimligt? är en fråga som eleverna ska 

reflektera över
108

.  

Anghileri liksom Ljungblad menar att en miniräknare kan vara användbar för att hjälpa 

eleverna att relatera siffror till symboler och ord för att ge en praktisk kunskap i användandet 

av alla slags siffror. Räknaren bör ha en display där eleven ser vad den slår in för att kunna 

följa uträkningarna som görs. Till användandet av räknare kan läraren ställa frågor och eleven 

kan söka fram svar som t.ex. kommer räknaren att visa 100 om du räknar ihop dessa tre tal?
109

 

Genom att använda miniräknare kan eleverna vara ivriga att utforska tals egenskaper i ett 

undersökande arbetssätt. Då kan de koncentrera sig på processen att ställa upp en lösning och 

på svarets betydelse och dra slutsatser, snarare än på hur det räknas ut
110

.  

Madeleine Löwing och Wiggo Kilborn har under flera år forskat kring taluppfattning och 

grundläggande aritmetik och kommit fram till att ett problem för att utveckla en god 

huvudräkningsstrategi och skriftlig huvudräkning är brister i taluppfattning och aritmetik. För 

den elev som har en god taluppfattning och goda kunskaper i de fyra räknesätten har mycket 

goda möjligheter att utveckla bra huvudräkningsstrategier. Dessa elever ser på problemet i sin 

helhet och väljer en helt annan strategi än algoritmräkning. Genom att först inspektera 

uppgiften som ska lösas väljer han/hon en strategi som är mest effektiv för tillfället, den som 

ger minst deloperationer och som belastar arbetsminnet minst. För att kunna detta måste 

eleven ha utvecklat en god taluppfattning och stor säkerhet att använda räknelagar och 

räkneregler
111

.  När eleverna och läraren diskuterar olika huvudräkningsstrategier är det 

viktigt att läraren låter eleverna med egna ord beskriva hur de tänker. Det kan vara risk att 

läraren hämmar elevernas spontanitet vid berättandet genom att kräva korrekta matematiska 

begrepp men bör givetvis så småningom successivt höja nivån för att på ett korrekt 

matematiskt sätt beskriva de olika strategier som används
112

.  

Att skriva ner ett problem i matematik för kan vara ett sätt att bli medveten om sitt tänkande. 

Eleverna bör uppmuntras att göra detta eller att tänka högt och att grafiskt illustrera problemet 
113

. Denna åsikt har också Barbara Reys, som menar att genom att ge eleverna möjlighet att 

diskutera matematik med andra samt att skriva ner matematiska problem som de har ger dem 

förutsättningar att förstå hur matematiken de läser om i skolan kan implementeras i det 

verkliga livet utanför. Detta kräver att läraren under matematiklektionerna integrerar tal – 

lyssnande – läsning – och skrivning
114

.  

Metakognitiv medvetenhet och kontroll är också en viktig egenskap för nödvändiga 

matematikkunskaper, de ger inte bara eleven olika strategier utan ger också möjlighet att 

använda dessa strategier på ett rimligt sätt. Förmågan att kunna olika strategier kallas 

metakognition medan procedurerna visar sig på den kognitiva nivån genom att eleven 

reflekterar över den strategi de valt. Som exempel på meta-kognitiv förmåga är talet 19 lättast 

att hitta genom att lägga till 20 och subtrahera 1 , medan talet 12 fås bäst genom att addera 10 

och lägga till 2, Detta är ett par exempel som visar på förmågan att förstå de siffror som ingår 

i talen
115

.  
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Elevgruppering  
Genom en-till-en undervisning, en lärare och en elev, blir den effektiva undervisningstiden 

TOT (Time on Task) bättre i synnerhet för elever med inlärningssvårigheter. Eleven kan med 

en sådan undervisningsform få omedelbar bekräftelse och läraren kan direkt fånga elevens 

uppmärksamhet och korrigera det som blivit fel och ge vägledning för goda strategier
116

. 

Genom en-till-en undervisning, menar även Lundberg-Sterner, blir engagemanget större hos 

eleven och TOT- tiden blir mer effektiv
117

.  

Skolan idag har ofta grupperingar av elever efter förmåga. I åtgärdsprogram kan det läsas att 

eleven behöver arbeta i ”liten grupp” eller att eleverna genom diagnoser vid skolstarten 

grupperas efter de resultat de har presterat. Wallby et.al menar att nivågrupperingar kan 

medföra att elever missgynnas p.g.a. sociala och kulturella förhållanden därför att ens 

bakgrund kan avgöra hur de bedöms
118

. Eleven kan också hamna i fel grupp eftersom det kan 

visa sig att en elev kanske har svårt inom ett område i matematik men klarar sig bra inom 

något annat. För högt eller för lågt ställda förväntningar från eleven samt självkänsla och 

självbild påverkas om eleven identifierar sig med de som ej kan.  Skolverkets inspektörer har 

sett att nivågrupperingar har fått stor spridning enligt Wallby et al. och varnar för att detta kan 

leda till att ambitionsnivån sänks och att eleverna får mindre intellektuell stimulans. De menar 

också att nivågrupperingar kan bidra till en negativ självuppfattning hos eleverna. Ett resultat 

av en forskning som Robert Slavin (professor vid Johns Hopkins universitetet i Baltimore, 

USA) gjort så finns det inget stöd för att nivågrupperingar har någon positiv effekt på lärandet  

menar Engström
119

.  Tvärtom visar det att effekten är noll, att svaga elever varken blir bättre 

eller sämre och begåvade elever presterar inte sämre för att de går i en heterogen klass. 

Engström menar att det spelar ingen roll vem man sitter bredvid om undervisningen inte 

förändras. 

Metod   
I detta arbete har jag valt att göra kvalitativa intervjuer med lärare och även studerat hur lärare 

uttrycker sig i åtgärdsprogram vad gäller elever i matematiksvårigheter med huvudsyftet 

grundläggande taluppfattning.  

Kvalitativ ansats   
Genom att använda mig av kvalitativa metoder i form av intervjuer vill jag undersöka lärares 

uppfattning om de forskningsfrågor om identifiering av elevernas svårigheter inom området 

taluppfattning samt hur lärare uttrycker sig i kartläggningar och åtgärdsprogram. Jag vill 

också i forskningsfrågorna få veta vilka metoder – arbetsätt som utvecklar lärandet samt 

motivet till att välja olika metoder. Genom att göra kvalitativa intervjuer byggs ny kunskap 

upp, där intervjun är en relation mellan två personer som samtalar om ett gemensamt ämne
120

. 
Den kvalitativa metoden är lämplig i de undersökningar av lärares åsikter inom 

problemområdet taluppfattning som gjorts i detta arbete. Valet att göra en kvalitativ 

undersökning i form av en intervju grundar i att bättre kunna visa hur lärare tänker och 

upplever sin livsvärld
121

. Det är också viktigt vid tolkningen av texterna att intervjuaren har 
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omfattande kunskap om temat för intervjun för att kunna identifiera nyanser i det som 

kommer fram vid intervjun. Kunskap i detta fall kommer från den bakgrund som intervjuaren 

själv har i form av arbetslivserfarenhet och det bakgrundsfakta som ligger till grund för 

arbetet. I en intervju går det att omformulera frågorna direkt om någonting är oklart till 

skillnad från en enkät där det endast är de svar du får som ska tolkas.              

Genom studier av åtgärdsprogram har jag fått en samlad bild över hur många elever som har 

problem med taluppfattning på en skola i Norrlands inland. Jag har genom kvalitativa studier 

gjort en klassificering
122

 av de åtgärdsprogram som innehåller lärares beskrivningar över 

elever som har svårigheter inom problemområdet taluppfattning samtidigt har jag undersökt 

hur lärare, i åtgärdsprogrammen, formulerar de svårigheter som eleverna har.   

Intervjuer      
Jag vill genom kvalitativa intervjuer av sex verksamma lärare undersöka vad de anser att 

grundläggande taluppfattning ska innehålla. Undersökningen görs med frågor som är öppna 

där respondenten får god tid på sig att svara på de frågor som ställs för att få mer uttömmande 

svar
123

. Genom en intervju kan jag som intervjuar också komma med tilläggsfrågor för att få 

fram nyanser i det informanterna säger.  
Huvudsyftet på frågorna ska ligga på taluppfattning och vad lärare anser att detta begrepp 

innefattar samt hur de identifierar elever som har svårigheter inom området taluppfattning och 

även hur de arbetar med taluppfattning, speciellt med tanke på de elever som har svårigheter 

med detta. Även lärares metoder och varför de valt just dessa metoder är frågor som finns 

med i intervjuguiden. Frågor om kartläggning av eleverna finns med samt hur uppföljningen 

av kartläggning ser ut på skolan och om det resulterar i åtgärdsprogram för eleven.  

Frågorna finns i den intervjuguide som ligger som bilaga i arbetet ( se bilaga 1).  

 

Kvalitativa undersökningar av åtgärdsprogram 
Genom att studera åtgärdsprogram ville jag se  hur många elever som har svårigheter med 

matematik och i hur stor andel av dessa som grundläggande taluppfattning uttrycks som 

problemområde. Det är också av intresse för undersökningen att ta reda på hur kartläggningen 

ser ut som följer med i åtgärdsprogrammen och hur lärarna beskriver elevens svårigheter. Hur 

utrycker lärare de svårigheter eleverna har i åtgärdsprogrammen och vilka åtgärder föreslår de 

för att hjälpa eleverna.  

Studiens genomförande 
Jag började med att studera åtgärdsprogram för att ta reda på hur många det fanns i matematik 

och hur många av dessa som upprättats för svårigheter med grundläggande taluppfattning. För 

att kunna studera elevernas åtgärdsprogram kontaktade jag rektor som gav klartecken för 

detta. Jag fick hjälp av skolans assistent med att ta fram alla åtgärdsprogram som fanns att 

tillgå från klass 1 till 8 läsåret 2008-2009. De åtgärdsprogram som var relevanta för mitt syfte 

d.v.s  de åtgärdsprogram som var upprättade för elever som hade matematiksvårigheter och 

dessutom svårigheter med grundläggande taluppfattning studerades noggrant. Jag förde 

anteckningar om vad som stod om hur lärare uttrycker svårigheter med taluppfattning i 

åtgärdsprogram samt vilka mål och metoder lärare föreslår för att hjälpa eleverna. Hemma 

sammanställdes de data jag fått in i ett Word-dokument och i tabeller i Exel. Då jag studerade 

åtgärdsprogrammen upptäckte jag att det var många av eleverna som undervisades i liten 

grupp . 
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Informanterna fick också veta via e-mail (se bilaga 2) om vad undersökningen och intervjun 

skulle handla om så att de var lite förberedda på typen av frågor som kunde dyka upp. För att 

informanterna bättre skulle kunna planerna in intervjun i deras dagliga arbete fick de också 

veta hur lång tid intervjun skulle ta
124

. Vid en planerad undersökning är det bra att kontakta 

överordnande, i detta fall rektor för att informera undersökningen och vad den ska handla 

om
125

. Rektor kontaktades med brev via e-mail (se bilaga 3) och denne gav klartecken till att 

göra undersökningen på skolan under lärarnas arbetstid. Det är viktigt att de informanter som 

är påtänkta för en intervju får veta det i god tid för att kunna planera in det i arbetet.    

Intervjuerna genomfördes på skolan där lärarna arbetar och tiden för intervjun bestämdes flera 

veckor i förväg. Vid en intervju är det lättare att komma in i de lokala jargongerna och dagliga 

rutiner om intervjun håller till i den miljö där undersökningen ska genomföras
126

.  

Intervjuerna spelades in på mobiltelefon för att sedan föras över till dator och lagras som en 

fil på cd. Jag gjorde en pilotintervju
127

 innan de egentliga projektintervjuerna för att få klarhet 

i om de första intervjufrågorna var bra eller om de måste formuleras annorlunda och det 

visade sig att så var fallet. Syftet med en pilotintervju är att få reda på om informanterna 

tolkar frågor och svar på det sätt som frågekonstruktören tänkt för att få fram det som är syftet 

med undersökningen eller om de lägger en annan innebörd i svaren
128

.  

Urval av informanter och åtgärdsprogram 
Urvalet av informanterna var ej slumpmässigt, utan dessa var tillfrågade med tanke på att de 

skulle representera hela grundskolans, alla stadier
129

  för att veta vad de anser att 

matematiksvårigheter, främst taluppfattning beror på. Jag ville också veta hur de identifierar 

elever med svårigheter inom problemområdet samt vilka metoder-arbetssätt som de har för att 

utveckla lärandet inom området grundläggande taluppfattning. Informanterna var sex 

yrkesverksamma lärare med olika matematiska utbildningar men inom grundskolans årskurser 

samt med olika arbetsuppgifter. De arbetar som klasslärare, speciallärare (resurs) och även 

som specialpedagog.  Detta för att få en så bred bild av lärares olika uppfattningar och 

arbetssätt samt metoder kring grundläggande taluppfattning.  För att inte röja lärarnas identitet 

har jag endast numrerat dessa som Lärare 1, Lärare 2 , Lärare 3, Lärare 4, Lärare 5 och Lärare 

6.  

Har undersökt åtgärdsprogram i de klasser som fanns på den aktuella skolan under läsåret 

08/09. Klass 9 finns ej med i undersökningen eftersom dessa åtgärdsprogram var 

undanplockade för att en del gått över till gymnasieskolan. Totalt är det 30 stycken elever från 

klass 1 till 8 som har ett åtgärdsprogram i matematik och dessa är med i undersökningen.  

Databearbetning och analys 
För att få fram uppgifter till undersökningen har jag studerat antalet åtgärdsprogram på den 

aktuella skolan samt undersökt hur lärare utrycker sig i åtgärdsprogram och gjort följande 

klassificeringar. De klassificeringar av åtgärdsprogram som analyserats är indelade i hur stor 

andel av de elever som har åtgärdsprogram i matematik som har svårigheter med 

grundläggande taluppfattning. Kortsiktiga mål respektive långsiktiga mål samt lärares 

metoder för att nå mål är ytterligare en klassificering som gjorts. Sedan har resultaten skrivits 

i ett Word dokument samt ett diagram över resultatet som visar hur många av eleverna som 

har åtgärdsprogram, och hur många av dessa elever som undervisas i liten grupp har gjorts i 
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Exel och förts över till Word dokumentet. Då jag analyserat den kvalitativa delen av 

undersökningen av åtgärdsprogrammen avseende hur lärare uttrycker sig i åtgärdsprogram har 

jag skrivit ut den delen och sedan sammanfört uppgifterna med min avslutande analys där 

teorier kopplas samman med resultat.  

Genom att lyssna på det inspelade materialet flera gånger har jag transkriberat intervjuerna 

och främst de delar som svarar på forskningsfrågorna om hur lärare identifierar elever med 

svårigheter i taluppfattning samt hur de uttrycker detta i åtgärdsprogram och kartläggningar. 

Även frågor om metoder och arbetssätt samt valet till detta är svar som jag skrivit ner för att 

kunna analysera det som lärare berättat. Jag har med en hel del citat från intervjuerna av större 

intresse med tanke på syfte och forskningsfrågor och de finns med i rapportdelen under 

rubriken resultat.  I de flesta fall då jag tolkat svaren har en meningskoncentrering av det 

inspelade materialet gjorts. Meningskoncentrering innebär att långa uttalanden kortas ner i 

kortare formuleringar där den väsentliga innebörden av det som sagts omformuleras i några få 

ord
130

. Meningskoncentreringen har gjorts med tanke på att få svar på forskningsfrågorna och 

svar som är relevanta för undersökningen. Intervjuguiden ( se bilaga 3) har gjorts med tanke 

på forskningsfrågorna och dessa har brutits ner till konkreta frågor, en operationalisering
131

.  

Jag har studerat lärares svar på frågorna i intervjuguiden genom att kategorisera svaren med 

syfte att få svar på forskningsfrågorna. Eftersom jag har så få informanter har jag inte 

grupperat dessa efter deras sysselsättning eller vilka klasser de arbetar i utan det finns en 

sammanfattning i avslutningen till varje frågeområde av de svar som är av intresse för 

undersökningen. Under bearbetningen av data som jag fått vid intervjuerna har jag analyserat 

svaren genom att jag lagt ut alla utskrifter på ett bord och tittat på hur lärare svarar på de 

frågor som jag har i intervjuguiden. För att läsaren ska kunna urskilja vem sagt det som finns i 

citat är dessa beskrivna som lärare 1, 2, 3, 4, 5 och 6.  

Då jag analyserat svaren har jag tittat på hur lärare uttrycker sig i de olika frågorna i 

intervjuguiden och vilka åsikter de har med tanke på de teorier om lärande som finns med i 

min undersökning och hur valet av metoder och arbetssätt i arbetet med taluppfattning ökar 

lärandet för eleven samt gjort kopplingar till teoridelen. Detta har jag gjort med tanke på 

forskningsfrågorna och syftet med undersökningen. Analysen av de data jag fått in i 

intervjuerna presenteras under rubriken diskussion. 

 

Reliabilitet och validitet samt generalisering 
Genom att göra en kvalitativ forskningsintervju kan reliabiliteten ifrågasättas eftersom  

forskare menar att resultaten kan ha kommit fram genom ledande frågor eller att antalet 

intervjupersoner är för få.
132

  Ett sätt att öka reliabiliteten är att spela in intervjuerna  för att 

kunna tolka svaren och lyssna om du som intervjuare ställer ledande frågor
133

.  Genom att 

citat från inspelningarna finns med i arbetet ökar detta reliabiliteten i arbetet. Validitet i en 

kvalitativ intervju innebär att det är viktigt hur frågorna är ställda.  Intervjufrågorna bör utgå 
från forskningsfrågorna men göras om för att få tematisk kunskap i det som undersöks samt 

dynamiskt bör frågorna stimulera till ett positivt samspel mellan aktörerna i intervjun
134

. I 

frågan om validitet genom studiet av åtgärdsprogrammen är det de uppgifter som finns 

nerskrivna i dessa som jag presenterar under rubriken resultat. Det är sällan intervjustudier 

bygger på representativa urval på motsvarande sätt som enkätstudier eftersom det vanligaste 

är att intervjuer omfattar ganska få personer. Det är således svårt att generalisera resultaten i 
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en intervjustudie i statistisk mening men resultaten brukar ändå generaliseras i de fall som 

studerats. Vad som kommer fram i intervjuer sägs ändå representera någon mer allmän aspekt 

som också gäller andra människor i motsvarande situation 
135

. 

 Genom undersökningen av åtgärdsprogrammen har jag upp noterat och sammanställt hur 

lärare uttrycker sig i dessa. Reliabiliteten och validiteten i detta kan ifrågasättas eftersom det 

inte finns bevis på att det som uttrycks i åtgärdsprogrammen är det som utförs på skolan. I 

vardagen generaliserar vi mer eller mindre och vi gör oss förväntningar om vad som kan 

hända i liknande situationer längre fram om något liknande händer
136

.  

Etiska överväganden  
I min undersökning har jag följt de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet anvisar 

vad det gäller information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande
137

.   

Informanterna kontaktades tre veckor innan intervjun för en förhandsinformation genom e-

mail där jag förklarat syftet med undersökningen samt var denna ska publiceras
138

. De 

forskningsetiska principerna enligt Vetenskapsrådet har som syfte att skydda individen genom 

att forskare som använder sig av informanter i sina rapporter inte ska behöva känna att deras 

identitet blir röjd om de inte vill det. För att inte röja identiteten av de informanter jag haft till 

intervjun, kommer jag i examensarbetet numrera lärarna eftersom jag annars tror att de 

kommer att kunna identifieras. De har svarat och gett sitt samtycke till intervjun
139

. Jag lovat 

informanterna att inspelningarna ska förstöras då arbetet är klart och godkänt. Jag har även 

förklarat vilka etiska regler, enligt Vetenskapsrådet, som gäller vid detta arbete för 

informanterna innan intervjun.  

För att få tillgång till åtgärdsprogrammen har jag kontaktat rektor och talat om syftet med 

undersökningen och bestämde vid samtalet en tid då jag skulle komma upp på skolan för att 

titta på åtgärdsprogrammen. Åtgärdsprogrammen fick jag inte ta med mig med hänsyn till den 

sekretess som råder enligt rektor och hon var väldigt tydlig med att elevens namn eller skola 

ej fick finnas med i arbetet. Detta är helt riktigt eftersom det finns etiska regler för detta.  

Dock är det så att åtgärdsprogram är, som jag tidigare påpekat, offentliga handlingar under 

offentlighetsprincipen där uppgifter kan offentliggöras om det inte innebär skada eller lidande 

för den enskilde. Däremot ska sekretess gälla för ”uppgift om enskild persons förhållanden, 

om denne lider men eller någon i personens omgivning tar skada”
140

. 

 

Resultat 
Skolan som är med i undersökningen är en F-9 skola i Norrlands inland. Det fanns 286 elever 

på skolan under läsåret 08/09. Åk. 9 är ej med i undersökningen eftersom de 

åtgärdsprogrammen var undanplockade och i den klassen gick det 25 elever. Förskolan är inte 

heller med eftersom det inte fanns några åtgärdsprogram i matematik i den gruppen av elever 

och studien berör endast årskurserna 1-8. Resultatdelen börjar med den kvalitativa intervjun 

och sedan följer redovisningen av åtgärdsprogrammen.   

                                                 
135

 Solberg, Peter & Britt-Marie.  Kunskapens former, Vetenskapsteori och forskningsmetod ( Stockholm: Liber.   

     2001)s. 120 
136

 Kvale,  s. 209 
137

Vetenskapsrådet.  Forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning   

      ( Stockholm: Vetenskapsrådet, 2002). www.vr.se 
138

 Kvale s.107 
139

 Vetenskapsrådet. (2002)  Forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning   

      Stockholm . (www.vr.se) 
140

 SFS (1980:100) Sekretesslag 7 kap. § 9. 



 

27 
 

Svårigheter inom området taluppfattning 
Lärarna anser att området taluppfattning är ett mångfasetterat begrepp inom matematiken. För 

att en elev ska ha en god grundläggande taluppfattning bör eleven förstå talens innebörd och 

ha en uppfattning om positioner samt att eleven har en uppfattning om ental, tiotal, hundratal 

och i de högre årskurserna även en uppfattning om decimaltalen. Eleven skall även kunna 

storleksordna tal. Lärarna menar också att alla delar i matematiken innehåller taluppfattning. 

En del av lärarna säger att  

 

”Jag tänker att man ska ha en uppfattning om storlek. Vad 3;an i 130 står för. 

Vad trean står för om jag ser talet 300, 3000. Se skillnad på storlekar. De flesta 

har det men några kan det inte”.                                        (Lärare 1 ) 

 

 

”Största delen är positioner, och förstå delarna även att kunna uttala tal inte bara 

skriva dem”                               (Lärare 2) 

 

”Börjar alltid med upp till talet fem. Kan utöka till tio sedan.  Jag släpper en 

mängd klossar och de ska se att det är fem. De får ej räkna dem. Det finns barn 

som räknar så här : 1,2,3,4,5. De ser att det inte är 5. Om du sprider ut klossarna 

så tror de att det är en annan ordning.  En del kan räkna tio gånger och tror att 

det är ny ordning. De har ej förståelse. En del räknar från noll hela tiden .”  

          (Lärare 3) 

 

.  ”Jag försöker trycka  på att ”Titta med ögonen”  Vad ser du ? Elever som inte 

kan fastnar i fingerräkning. Ett annat exempel är 15 -5 =11. De backar och ser 

inte samband mellan 5 och 10. Då ser jag att de inte kan”. 

                                (Lärare 4) 

 

Att taluppfattningen skall vara befäst för eleverna redan från lågstadiet betonar flera av 

lärarna.  

Taluppfattningen är en grund som all matematik bygger på och det är ytterst viktigt att 

grunden är klar då eleven ska kunna lära sig matematik som blir mer abstrakt ju högre upp i 

årskurserna de kommer anser alla lärare. Finns inte byggstenarna kan allt raseras.  

 

”Om man inte kan det från låg så ligger de efter hela tiden. Gör vi inte något åt 

det tidigt, vi måste tänka på vad vi ska jobba med, så kan de inte”.   

                           (Lärare 1) 

 

”För en god taluppfatting ska du kunna dela in i 5 delar 10 delar och sortera. Det 

finns de om inte kan det. Då har vi missat något. Det är många som passerar 

lågstadiet som missar mycket.                                               (Lärare 1) 

     

”Man kan lära sig mycket utantill matten utan att ha förståelse.  Mycket av 

matematiken är förståelse när de kommer in i mogen ålder, förståelsen är en 

mognad.  När det kommer är det en aha-upplevelse. Men kan lära sig mycket 

utan att förstå det men att lära sig se talen och se samband är viktigt. En del 

barnen kan lära sig det först högt upp i åldrarna.” 

                                (Lärare 3) 
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”Taluppfattningen måste vara ”klar” redan från lågstadiet. De har byggt med 

stavar men aldrig förstått vad de gjort. De har lärt sig det utantill.”   

                             ( Lärare 6) 

 

 

Ramsräkning menar många av lärarna att eleverna bör kunna på lågstadiet samt att förstå att 

siffran 7 är sju klossar, kunna lägga fram det, att kunna en mer en mindre. Att eleven kan 

talets grannar till sju, att det är sex och åtta, genom att förstå vad som kommer före eller efter 

ett tal, anser lärarna är viktigt. Att eleven ”ser” tallinjen och har en uppfattning om storleken 

på siffrorna. Lärarna menar att de elever som inte har förståelse inom taluppfattning får stora 

problem med matematiken under hela grundskolan eftersom allting bygger på att eleven kan 

detta. En lärare beskriver det som 

 

 ”Man kan inte bygga taket förrän man har grunden på huset klar. Då rasar allt.”  

           ( Lärare 3) 

 

En lärare som arbetar med barn med särskilda behov i matematik och fortsätter 

 

”Jag tänker på olika elever, problematiken för elever med svårigheter, de ser 

siffror men har ingen begreppsbildning vad det står för , tex. 25 är en 2a och 5 a. 

Jag anser att matematik handlar om att kunna omsätta tal i bilder och det är inte 

bara taluppfattning utan även bilduppfattning. Då bilduppfattning finns kommer 

förståelsen. En del har byggt med cuisenairestavar men aldrig förstått vad de 

gjort.   

En del sitter med fingrarna och stupar på det (Visar med händer hur eleven 

räknar). Minnet är handen, det blir bekymmer då det kommer över 10. ” 

                                  ( Lärare 6  ) 

 

Sammanfattning: Lärare anser att taluppfattning är ett mångfasetterat begrepp inom 

matematik. För att ha en god taluppfattning bör eleverna även kunna ”se” talens storlek 

eftersom matematik är ett abstrakt ämne. Ramsräkning och att laborativt arbeta med klossar 

och andra hjälpmedel är bra för att stärka taluppfattningen men det måste finnas en förståelse 

bakom de metoder läraren använder. En lärare menar att eleverna byggt med cuisenairestavar 

men aldrig förstått vad de gjort och de måste ha förståelse för tal redan från lågstadiet för att 

eleven ska kunna klara matematiken högre upp i åldrarna. En annan lärare menar att det går 

att lära sig matematik utan förståelse men då ser eleven inte talen och sambanden mellan 

dessa. Att se samband mellan tal och siffror är viktigt betonar lärarna samt att kunna förstå 

nollans betydelse. En del elever använder fingrarna för att kunna räkna och det är bra i början, 

det är ett hjälpmedel menar en lärare, men måste bytas ut mot ett annat sätt att tänka längre 

fram i utvecklingen hos eleven annars stupar de på det när de ska räkna med större tal. För att 

en elev ska ha en god grundläggande taluppfattning bör eleven förstå talens innebörd och ha 

en uppfattning om positioner. Om eleven saknar förståelse har de inte förmåga att se talens 

storlek genom att de inte har en antalsuppfattning och misslyckas med enkla matematiska 

uppgifter. De räknar på fingrarna men om de kommer över tio så klarar de inte matematiken, 

de har inget begrepp över storleken på tal. 
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Åtgärder på klassrumsnivå 
Då lärare uppmärksammat att en elev har problem med taluppfattning sker ibland en 

kartläggning över vad eleven inte kan. Tyvärr menar de flesta lärarna finns inte tiden till att 

göra ordentliga kartläggningar. En lärare säger så här: 

 

”Det är så att svårt att beskriva så att någon annan kan se och förstå. Jag 

dokumenterar allt i huvudet. Vad gick bra vad gick inte bra. Backa, kolla upp 

det. Ibland skriver jag upp lite grann om jag har många elever. Jag får ofta en 

grupp elever som jag fått signaler om att de inte kan. Jag får ofta dem i åk 4, 5, 

eller 6 och då blir det att iaktta dem först. Försöka iaktta och hitta och se vad det 

är som krånglar för dem” .                                                      ( Lärare 6) 

 

Ibland kan en kartläggning göras. Det sker oftast genom att läraren eller någon annan 

resursperson uppmärksammat att en elev är i svårigheter.  På låg och mellanstadiet görs oftast 

kartläggningen av flera personer tillsammans med klasslärare eftersom lärarna anser att de då 

får en bredare bild av elevens kunskaper eller brister. I vissa grupper på lågstadiet gör lärarna 

ett test, som de själva utformat, där de ser vad eleven klarar av och använder detta material 

vid kartläggning över kunskaperna hos eleven. Tester och diagnostisering sker fortlöpande i 

klassen med hjälp av de material som finns i skolverkets analysscheman samt 

diagnosmaterialet Diamant. 

 

”Det är lättare att uppmärksamma om eleven inte kan med hjälp av diagnoser. 

Det är svårt att hinna med med 27 st. Jag  hinner inte se vad de kan och inte kan 

annars. Det är lättast vid en diagnos att se och komma ihåg, det blir svart på 

vitt.”                                    ( Lärare 4 ) 

 

”Vi hjälps åt vid kartläggning. Det går lättare då vi är två i klassen. Om man är 

själv så finns det inte tid till det. Om man ska ha enskilda samtal med barnet så 

är det bra om man kan gå ifrån.”    

               ( Lärare 5 ) 

 

 

På högstadiet är det matematikläraren som gör kartläggningen, som görs genom att prata med 

eleven samt genom att göra en del diagnoser som ”Matte i 30 punkter” och de diagnoser som 

följer med det läromedel som används för tillfället. Läraren går igenom de fyra räknesätten 

och ser även om de kan multiplicera med 10,100 och 1000. Sedan kan läraren testa om de kan 

positionerna i tal genom att ta ut de olika delarna samt förklara vad nollan står för i t.ex. 308.  

 

”Den som ska göra kartläggningar i matte är klassläraren för de ska ju kunna 

det, vi har ju inga speciallärare i matte än”         

                                          ( Lärare 1 ) 

   

En del av lärarna menar att diagnoser är bra om lärare jobbar i helklass för att få veta vad 

klassen klarar i det stora hela, vad jag upptäcker att eleverna har svårt med.  Men alla lärare 

menar att det bästa sättet att göra kartläggning hos eleven är genom samtal, det är då som 

kunskapsluckorna tydligt framträder. Tyvärr menar lärarna att det inte finns tillräckligt med 

tid för att sitta med eleverna enskilt.  Det är bra om det finns en person/resurs som kan rycka 

in vid de tillfällen när läraren vill ha mer tid för en elev,  för att ta hand om den resterande 

klassen,  som det går att ha samtal för att göra kartläggningar.  
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”Jag tycker att man saknar bra diagnostisering på lågstadiet. Man ser bara att det är fel 

på matten men inte vad det är. Inte specificerat vad det är.”  

                                  ( Lärare 1 ) 

 

”Ibland kan man utgå från en diagnos tillsammans med eleven eller att de gör den   

enskilt . Det beror på hur väl man känner eleven, hur trygg eleven är.” 

              ( Lärare 2 ) 

 

 ”Om jag tittar på individen så vet jag att en diagnos kommer eleven inte att klara, det 

vet jag redan.  Då kan jag sitta med eleven och gör det med penna, papper tillsammans 

och samtalar om uppgifterna. Jag utsätter inte eleven för diagnos i onödan” 

                                                         ( Lärare 6 )  

 

 

Oftast skriver lärare bara ner vad som framkommit genom samtal och observationer i 

klassrummet. I många fall görs ingen ytterligare kartläggning utan eleverna får hjälp med det 

som läraren antecknat och det är oftast endast detta underlag samt det läraren uppmärksammat 

vid samtal och klassrumsobservationer som finns till hands vid upprättande av 

åtgärdsprogram. Samtliga lärarna anser att kartläggningen av eleverna är bristfällig men att 

det till största delen beror på att det inte finns tid till att göra ordentliga kartläggningar.  

 

Det finns inga åtgärdsprogram i matematik i ettan. Det är tidigast på våren som det skrivs 

något sådant. Lärarna hinner inte upptäcka eller konstatera att det finns svårigheter förrän 

tidigast på vårterminen i ettan. 

”Det dagliga arbetet mattepratet ligger till grund. Blanketten ligger till grund för 

att se var vi ska starta. Detta följer inte med i åtgärdsprogrammet.”                

                                                                                                    ( Lärare 3 ) 

Med ”blanketten” menar läraren den diagnos som de börjar med i ettan.  Samtliga lärare säger 

att det alltid är med föräldrar och elever samt annan personal som är involverad i eleven vid 

upprättande av åtgärdsprogram. Det är viktigt att föräldrarna är involverade i arbetet med 

eleven anser lärarna. Det är endast i undantagsfall som någon av lärarna gjort ett 

åtgärdsprogram utan att både föräldrar och elever är med.  En lärare berättar: 

”Har sällan varit med om åtgärdsprogram i matte. Jag får elever fast det inte 

finns åtgärdsprogram. Både rektor och jag har poängterat att det ska finnas 

åtgärdsprogram men det sker oftast inte. Det är oftast problem inom många 

områden . Jag får bra höra att:  Kan du ta det här! Men i andra är det i regel 

mentor, klasslärare, och föräldrar och elev. Men det kan vara ett arbetsmöte 

innan utan elev.” 

                                                 ( Lärare 1 )  

Sammanfattning: Många av eleverna som behöver extra resurser i matematik har inga 

åtgärdsprogram. Elever kan gå till en resursperson och inte alls ha någon dokumentation i 

form av åtgärdsprogram eller kartläggningar som ligger till grund för resurserna. Lärarna 

upplever att det kan vara bristen på tid som är orsaken till att inte göra ordentliga 

kartläggningar som ska ligga som underlag för ett åtgärdsprogram. Ofta anges endast vad som 

är problemet, varför eleven har svårigheter inom området taluppfattning men en djupare 
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kartläggning om varför eleven inte klarar området finns inte, mest på grund av bristen på tid 

att göra ordentliga kartläggningar.  De elever som har extra stöd hos en speciallärare eller 

specialpedagog har i många fall bristfällig dokumentation till grund för de resurser de 

behöver. Det kan vara det lärare ”ser” eller har upptäckt genom klassrumsobservationer. Det 

kan också vara de egna anteckningar som läraren har gjort eller de samtal som läraren haft 

med eleven som ligger till grund för stödet. I vissa fall har en pedagogisk kartläggning gjorts 

men detta är oftast bara ett konstaterande av vad eleven inte kan och det finns få förslag på 

åtgärder för att hjälpa eleven. Lärare menar också att det är genom samtal som elevens 

kunskaper och brister tydligast visar sig men att det inte finns tid för att genomföra samtal.  

Åtgärder i form av resurser  
Då lärarna får frågan om hur uppföljningen av åtgärdsprogrammen förändrar undervisningen 

och arbetssättet menar de flesta lärarna att det saknas resurstimmar för att hjälpa eleverna. Det 

är ingen resurs att eleverna sitter i små grupper menar en av lärarna.  

”Det är inte spechjälp. Vi behöver mer resurser för att hjälpa. Vi har för lite 

resurser. De som behöver stöd får ej det fullt ut: De får stöd men får för lite, 

tiden räcker inte till.                                     ( Lärare 3 ) 

På lågstadiet, speciellt i åk. 1 arbetar lärarna inkluderat med elever som är i behov av särskilt 

stöd i taluppfattning. I de andra klasserna arbetar klassläraren själv med hela klassen men det 

finns en resurs, en ”speciallärare”, under vissa timmar som hjälper till i klassen eller arbetar 

med elever enskilt.  På högstadiet finns ingen resurs att tillgå och då försöker läraren anpassa 

uppgifterna efter de behov som finns och kanske minskar mer på antalet uppgifter för en elev 

eller göra enklare uppgifter och ge hemläxor någon gång. En lärare säger: 

 

 

”Man har sin grundplanering men vissa saker går lätt och vissa saker måste man 

jobba mer grundligt med. Jag har hjälp av specialläraren och vi jobbar i klassen 

inkluderat hela tiden. Men det beror på vilka svårigheter som finns och hur man 

lägger upp arbetet. De som har störst behov som får hjälpen.” 

                 ( Lärare 5 ) 

 

Ibland kan det vara en kort period man fokuserar på en elev och sedan kommer den eleven 

tillbaka till klassen från ”specialläraren” om det finns någon sådan resurs.  Den eleven får 

prata mer matte. Läraren får ge mer tid till den elev som behöver hjälp i mindre grupp. Flera 

av lärarna säger att det kan vara bra med mindre grupper för då får eleverna prata mer 

matematik än vad de annars skulle ha gjort i helklass. I helklass är det också svårare att 

anpassa undervisningen så att det är bra för alla elever säger lärarna. 

 

”Utan hjälp hade det varit hemskt att jobba. Det hade bara varit de som har 

svårast som får hjälp. I de lägre åren är det de som behöver hjälp som får det. 

Äldre barn kanske får annan hjälp”.                ( Lärare 5 ) 

 

”Klasstorleken styr mycket vad man kan och inte kan och hur mycket tid man 

kan sätta på varje enskild elev. Det är annat som styr till stor del och eleverna får 

inte de resurser de behöver. Jag hade gärna haft en resurs under varje 

mattelektion för att kunna jobba intensivt med en elev och sedan kunna komma 

tillbaka till klassen.  Det är pengarna som styr. Det händer mycket om eleven får 

vara i mindre grupp.”               ( Lärare 2 )   
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En lärare menar att om man har tur får man resurs till någon enskild elev. I dagsläget finns 

ingen utbildad speciallärare inom matematik, dock är problemen inte så stora på högstadiet 

menar läraren utan det dyker upp fler problem i årskurs 6.  

 

Just med taluppfattning så har vi i sexan börjat med uppställningar i de fyra 

räknesätten och nu har vi börjat med bråk. Vi kollar hur de jobbar parallellt 

hemma med taluppfattning och med multiplikation och division hur det går i 

skolan. Vi tar upp det under nästa avsnitt och kollar av först att de har förstått. 

De behöver inte tugga på samma saker hela tiden”                    ( Lärare 2 ) 

 

Sammanfattning:  Åtgärder i form av olika resurser för att hjälpa eleverna skiftar mellan 

lågstadiet, mellanstadiet till högstadiet.  På lågstadiet finns det en ”speciallärare”, som arbetar 

med klassen inkluderat i ettan men i årskurs två och tre är den personen med då det behövs 

mer hjälp. På mellanstadiet finns också en person i form av speciallärare men denna anser att 

det inte finns tid till att hjälpa alla elever på det sätt som vore önskvärt. Det finns även en 

specialpedagog som hjälper lärarna på mellanstadiet men tiden är inte avsatt endast för 

matematik. På högstadiet finns ingen resursperson utan klasserna är nivågrupperade och 

läraren får klara sig med att göra om lektionerna så att det passar alla elever. Läraren hade 

önskat att det fanns en resurs varje matematiklektion för att bättre anpassa undervisningen för 

de elever som behöver det . De åtgärder de flesta elever får är att arbeta i liten grupp men det 

är inte en åtgärd i den meningen att det hjälper eleven att utvecklas menar en lärare. 

Klasstorleken styr hur lärare kan arbeta och det är pengarna som styr hur stora klasserna är. 

Det är tur om en elev får extra resurser menar en lärare. Utan hjälp går det inte menar en 

annan klasslärare.  

 

 

Åtgärder – metoder, arbetssätt 
Lärare menar att det är viktigt att rita bilder till mattetalen. Om en elev ser bilder har de lättare 

för att förstå vad det handlar om. Har en elev inte bilden klar för 15 + 3 så fixar de det inte. 

Byggstenar, grunden inom taluppfattning som att uppfatta talens storlek, är viktiga och ofta 

handlar det om att eleverna inte har förståelsen klar menar lärarna.  

Skriftlig huvudräkning är bra för de får förklara lite mer och de får visa hur de tänker menar 

flera lärare. Vid uppställningar lär de sig strategier och funderar inte vad de står för. Men de 

som har problem med taluppfattning har svårt med skriftig huvudräkning menar en lärare. 

Decimaltal är ännu mer abstrakt menar en lärare. För de elever som är i svårigheter gäller det 

att lära en modell och det är en trygghet för de som har kort arbetsminne. Tex. vid bråk att rita 

och vara konsekvent hela tiden. Ta alla räknesätt och gör en diagnos så är det som bortblåst 

om de håller på med bråk. Miniräknare kan vara bra om den används på rätt sätt anser en 

lärare medan en annan menar att det är ett stjälpmedel. Eleverna lär sig inte att tänka om de 

har en miniräknare. 

Läromedel visar så många olika sätt att tänka i matematik. Mellanled är bra, men vid 

genomgångar visas ett sätt, och sedan i böckerna ett annat. Vid uppställningar lär de sig 

strategier och funderar inte vad de står för. Med elever som har svårigheter får man rensa bort 

mycket och bara kanske göra eget material.  

 

Det är slentrian att kasta fram något material utan att tänka. Varför har man inte 

gjort något innan. Vad vet jag ? Kan vi räkna åt båda hållen? Ibland kan de 
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fastna i fingerräkning. Men de ska kunna använda dem i början. Ibland fortsätter 

de fingerräkning utan att tänka vidare”. 

        ( Lärare 1 ) 

 

Om de inte har koll på positioner får man jobba mer på rena uppställningar, öva 

med miniräknare plocka bort delar tills man kommer tillbaka till noll. 

Miniräknare kan vara bra ibland.       ( Lärare 2) 

 

Lärarna menar att diskutera matematik är en bra metod för att utveckla matematikkunskaper 

speciellt för de som har svårigheter. Det är svårt att ha muntlig matematik i grupp och det tar 

för mycket tid anser en lärare. Att diskutera matte är viktigt men lärarna upplever det som 

svårt att organisera det anser läraren på högstadiet.  Läraren har gemensamma genomgångar 

och kan sedan kan eleverna gå till en mindre grupp om det finns resurs för det i ett grupprum 

eller liknande.  En annan lärare menar att det även finns nackdelar med gruppdiskussioner. I 

frågan om vilka metoder/arbetssätt som fungerar bra för elever med svårigheter med 

taluppfattning har lärarna åsikter som är gemensamma men det finns tydligen också olika 

åsikter. En lärare menar att 

 

  ”Man är slarvig hur man pratar med barnen, man tar med mattetermer från   

början. Vi tar med mattetermer från början” 

          ( Lärare 5 )  

 

”Det kan vara svårt om man har en stark elev i gruppen och då blir den svaga 

utanför. Bäst att ha en till en undervisning”. 

     ( Lärare 6 )  

 

Lärare på lågstadiet menar att det ofta blir svårigheter med ton-talen och dessa brukar de 

hoppa över i början.  

 

”Hoppa över ton-talen och fortsätta med 20-30.  Det blir lättare då att se 20 +5 

och 30 + 5 . 11 är inte lätt att veta att det är ett tiotal och ett ental.” 

        ( Lärare 5 ) 

 

Att konkretisera och arbeta laborativt är uppskattat av eleverna menar lärarna. Räknestavar, 

makaroner, tändstickor, cusienärstavar, mulitbasmaterialet eller andra enkla hjälpmedel 

används mycket. Med hjälp av detta får eleverna lite strategier då de räknar. De kan träna på 

olika additionstabeller, att hoppa fram och tillbaka mellan talens grannar för att 

färdighetsträna tio-kompisar. Ramsräkning av olika slag används ofta genom att lägga upp 

t.ex. 11 makaroner och räkna dessa.  Spela spel samt berätta om den balansvåg som de har hur 

man kan få vågen att komma i balans.  

 

”Pröva mig fram vad eleven köper vad den vill ha.. Man utvecklas i mötet med 

ungarna. Ann-Louise Ljungblad ”Att räkna med barn ”, mycket bra bok att 

använda. Hon har gjort mattekorten som är mycket bra.  

                 ( Lärare 1 ) 

”Du kan inte klubba in matematisk förståelse. Du kan lära dig en massa utan att 

ha förståelse för det och komma långt med det. Har barnet förmåga att lära sig 

utantill så ska de det….”                                                             ( Lärare 3)  
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”Det går aldrig att hitta en modell som man kan köra. Alla elever är olika och 

uppfattar saker olika och det finns ingen standardmodell som man kan säga 

funkar för alla.”…..” Skulle vilja bygga upp ett matterum för att ha åskådligt 

material. Vi skulle behöva ha mycket bättre material för att ha hjälpmedel till 

hands och kunna plocka fram det när man behöver. Jag har alldeles för lite 

material. Min tid och ork räcker inte för att kunna göra i ordning detta.”  

                                        ( Lärare 6 ) 

 

Sammanfattning:   Att arbeta laborativt, att konkretisera, är uppskattat hos eleverna och en 

lärare menar att det hade varit bra med en matteverkstad där allt material finns för att kunna 

plocka fram då det behövs. Diskutera matematik är också ett återkommande arbetssätt hos 

lärarna men en del tycker att det är svårt att organisera i helklass och det kan vara så att någon 

känner sig utanför i de grupper man har.  Flera av lärarna menar också att ton-talen är svåra 

att förstå och att dessa bör hoppas över till en början. Skriftlig huvudräkning är bra för det 

förutsätter att eleven måste tänka till skillnad från att lära sig algoritmer som kan vara ett sätt 

att lära sig något utan förståelse. Eleverna ska lära sig att se bilder och för att förstå 

matematiken och att rita till de uppgifter de gör kan vara ett sätt att öka förståelsen. En lärare 

menar att det i den del fall inte går att klubba in matematik utan man får nöja sig med den 

utantillkunskap som eleven lärt sig och vara nöjd med det.  Det syns också på eleven om en 

metod är bra eller inte. Om eleven kan med egna ord förklara och berätta om någon uppgift då 

vet läraren att eleven kan.  

 

Kategorisering av åtgärdsprogram   
På den aktuella skolan fanns det läsåret 08/09 i årskurs 1-8,  236 elever. Eftersom uppsatsens 

syfte är matematiksvårigheter gällande taluppfattning samt åtgärder kring detta kommer 

följande kategorier att redovisas: antal åtgärdsprogram i matematik, antal åtgärdsprogram där 

taluppfattning står som orsak till upprättat åtgärdsprogram, kortsiktiga respektive långsiktiga 

mål samt metoder för att nå mål. Med ”speciallärare” menas lärare utan adekvat 

speciallärarutbildning men som fungerar som speciallärare. I följande tabell har jag 

sammanställt resultatet av undersökningen av åtgärdsprogrammen.  

 

Tabell 1. Sammanställning av analys av åtgärdsprogram 

 

Årskurs Antal elever i 

klassen 

Antal elever 

med 

åtgärdsprogram 

i matematik 

Antal elever med 

åtgärdsprogram 

inom området 

taluppfattning 

Övrigt 

1 24 0 0 0 

2 27 4 4 0 

3 24 3 3 0 

4 26 3 3 0 

5 26 6 6 0 

6 28 3 3 1 

7 26 3 2 1 

8 (2 klasser) 50 8 3 5 

 

Jag har totalt undersökt 30 stycken åtgärdsprogram i matematik och sett att antalet åtgärder 

för att hjälpa eleverna sätts i de flesta fall in i årskurs fem.  
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23/236 elever har svårigheter med grundläggande taluppfattning vilket motsvarar 9% av det 

totala elevantalet (se figur 1).  

23/30 elever har svårigheter med grundläggande taluppfattning vilket motsvarar 77 % av alla 

som har åtgärdsprogram i matematik (se figur 1). 

22/30 elever som har åtgärdsprogram undervisas i liten grupp vilket motsvarar 73 % (se figur 

2).  

I följande diagram har jag sammanställt resultatet för de elever som har åtgärdsprogram i 

matematik och svårigheter med taluppfattning. . 

 

      

                        
 

        
       Figur1.  Redovisning av åtgärdsprogram i matematik för åk 1-8, uppdelning med avsikt på   

                     allmänna  åtgärdsprogram i matematik (svart) respektive taluppfattning (grått).      

                                                            
          

I följande diagram har jag sammanställt resultatet för de elever som har åtgärdsprogram i 

matematik och hur många av dessa som har undervisning i liten grupp. 

 

 

                   
       

         Figur 2. Redovisning av antalet åtgärdsprogram i årskurserna 1-8,  uppdelning i åtgärdsprogram(svart),    

                       respektive de som har inskrivet ”liten grupp” som åtgärd för eleven(grå).  

                       Kommentar till figur: Åk 8 har 50 elever uppdelade på två klasser. 
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Genom att studera hur lärare uttrycker sig vid upprättande av åtgärdsprogram om elever i 

matematiksvårigheter vad gäller grundläggande taluppfattning har jag noterat följande:  

Lärare uttrycker sig sparsamt överlag i åtgärdsprogrammen. I de få pedagogiska utlåtanden 

som följer med åtgärdsprogram finns utförligare beskrivningar inom området taluppfattning 

och de problem eleven befinner sig i. I åtgärdsprogrammen finns långsiktiga mål samt 

kortsiktiga mål och metoder för att nå målen. 

Bland långsiktiga mål kan området beskrivas som att ge förbättrade huvudräkningsmetoder 

och automatisera tabellkunskaperna för de fyra räknesätten, träna att se talkamrater inom alla 

tio-tal, bygga upp basfärdigheter kring de fyra räknesätten, se samband i matematiken. 

Kortsiktiga mål kan enligt åtgärdsprogram vara att lära modeller för hur man kan tänka på 

olika sätt i första hand i huvudräkning, att träna upp 10-tals övergångar och 100-tals 

övergångar och ge modeller för hur man ska tänka, träna multiplikationstabellerna, additions 

och subtraktions-tabeller, träna matematiska begrepp, kunna grundläggande taluppfattning, se 

talmönster, hitta matematik strategier, automatisera grundmoment, se samband i 

grundläggande taluppfattning, osäker på grundmoment, antalet 0-5 ej klar ännu, räknar 

handens fingrar för att konstatera antalet, modeller att tänka, vet ej vilket tal som kommer 

före, efter ett tal. 

De metoder lärare menar ska hjälpa eleverna för att nå de uppsatta målen uttrycks på följande 

sätt i åtgärdsprogrammen: Kunna kommunikativa lagen, träna talens grannar, träna 

talkompisar med hjälp av kortlek, centimo, pengar eller spela spel, laborera, träna talpar, 

dubbelt hälften, 20-hopp, 5-hopp, 50-hopp, addera och subtrahera jämna tiotal, arbeta i liten 

grupp eller få hjälp av ”speciallärare”, nära vägledning som stimulerar till eget tänkande, 

backa bakåt i lärandet och stärka svaga moment, arbeta i liten grupp med mycket matte-prat 

och laborativ matematik, träna tio-kompisar med hjälp av kortleken, vid tio-talsövergångar 

används konkret material (pengar, centimo) spela spel, lugn och ro för att inte belasta 

arbetsminnet.  

 

Sammanfattning: Det är 9 % av det totala antalet elever som har svårigheter med 

grundläggande taluppfattning av de åtgärdsprogram jag studerat på en skola i norrlands 

inland. Av de åtgärdsprogram som upprättats i matematik är det 77% som har svårigheter med 

grundläggande taluppfattning. Resterande 23%  är elever är i andra svårigheter som 

koncentrationsproblem och svårt med arbetsminne. Lärares dokumentation i åtgärdsprogram 

är fåordig och det finns i de flesta fall inga kartläggningar som följer med i 

åtgärdsprogrammet eller som ligger till grund för detta. I de långsiktiga mål som lärare 

beskriver finns förbättrade huvudräkningsstrategier och bygga upp baskunskaper samt se 

samband i matematiken. De kortsiktiga målen är att laborera med konkreta material samt 

arbeta i liten grupp med mycket diskussioner i gruppen.  

Metoder för att hjälpa eleven skiftar från en del konkreta förslag med laborativt material till 

mer abstrakta som att ”stimulera till eget tänkande” men en betydande del, 73% ,  har ”arbete 

i liten grupp” som åtgärd. 
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Diskussion  
 

Diskussionen är indelad i fyra delar där metoddiskussion följs av analys av de resultat som 

framkommit i undersökningen. Efter detta följer en reflektion och sedan en avslutning med 

slutsatser och förslag på vidare forskning.  

 

Valet att välja en kvalitativ intervju som metod till undersökningen är bra eftersom det kan 

vara fördelaktigt att sitta med den person som du vill intervjua och kunna lägga till frågor 

eller ändra på något om det inte känns bra. I en kvalitativ intervju är det viktigt hur frågorna 

är ställda för att öka validiteten. Jag gjorde en pilotintervju
141

 innan de egentliga intervjuerna 

och det visade sig att frågorna jag ställde inte gav de svar jag var ute efter så jag fick göra ett 

nytt frågeformulär till de andra intervjuerna. I undersökningen har jag sex informanter och det 

kanske är för lite och för att öka validiteten i arbetet hade det varit bra med fler.  Jag försökte 

få tag på fler informanter men det visade sig att det var väldigt svårt att med kort varsel få tag 

på lärare som ville vara med på en intervju.  

Reliabiliteten i de intervjuer jag gjort ökar med de citat som finns i resultatdelen men det är 

ändå en risk att analysen av resultatet speglas av den tolkning som jag gör i detta arbete. 

Reliabiliteten kan ökas genom att intervjuerna spelas in och genom att lyssna samt 

transkribera intervjun få fram om jag som intervjuare ställer ledande frågor. Genom att lyssna 

och skriva ut intervjuerna har jag försökt få fram det lärare berättar.  

Vad gäller antalet åtgärdsprogram med elever i matematiksvårigheter kan detta generaliseras 

med andra undersökningar ( PISA, TIMSS, NU) som gjorts om hur många elever som har 

svårigheter i matematik och då speciellt med taluppfattning. Det visar sig att det resultat jag 

fått stämmer överens med dessa forskningsresultat. 9% av eleverna har svårigheter med 

grundläggande taluppfattning enligt undersökningen av åtgärdsprogrammen och enligt 

Nationella utvärderingen av grundskolan, 2003, visar det sig att cirka 90 % av eleverna klarar 

målen i taluppfattning
142

. Dock pekar kunskapsutvecklingen generellt på ett försämrat resultat 

och andelen svagpresterande elever har ökat samt andelen högpresterande har minskat vilket 

också visar sig i PISA:s undersökning där Sveriges resultat ligger strax under OECD 

genomsnittet.  I TIMMS konstateras att de elever i årskurs åtta som inte når upp till den mest 

elementära kunskapsnivån ökat från fyra procent till tio procent i matematik mellan åren 1995 

och 2003
143

.  Intervjustudier bygger sällan på representativa urval på motsvarande sätt som 

enkätstudier eftersom det vanligaste är att intervjuer omfattar ganska få personer. Att 

generalisera resultaten i en intervjustudie är således svårt i statistisk mening.  

Generaliserbarhet i kvalitativa studier baseras på antagandet att det man kommit fram till kan 

appliceras på liknande situationer, inre (internal) generalisering som avser slutsatser inom den 

studerade kontexten
144

. Genom att använda många citat i texten ges det möjlighet för läsaren 

att göra egna generaliseringar utifrån sina erfarenheter.  

 

De intervjuer som jag gjort med lärarna visar att taluppfattning är ett brett område inom 

matematik. Förståelsen av matematiska samband, mönster, tal och siffror är av betydelse 

menar lärarna. Anghileri
145

 nämner analysen av McIntosch et al. (1992) där han beskriver tre 

nyckel områden där taluppfattning  spelar en stor roll. Ett av områdena är känslan för var talen 
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ligger på en tänkt tallinje, samt känslan av storlek av siffror. Det andra är att kunna förstå 

effekterna av räkneoperationerna samt ha kunskap om de regler som finns samt det tredje är 

att välja rätt strategi för att kunna lösa uppgifterna. Lärare menar att det är just detta som 

eleverna bör klara av för att ha en god taluppfattning.  

Eleven ska även kunna relatera siffrorna till något. De elever som lärare identifierar som har 

svårigheter med taluppfattning är de som ej har en antalsuppfattning och därmed ingen 

förmåga att konservera antal. Enligt McIntosh  
146

 menar Piaget att förståelsen av att 

konservera antal uppkommer då barnet inte blir förvånad om de räknar samma föremål flera 

gånger och upptäcker att resultatet blir detsamma. En lärare beskriver detta genom att eleven 

räknar samma saker flera gånger och ser inte att det är antalet, exempelvis 5 klossar. Om 

läraren flyttar på klossarna måste eleven räkna igen för att se att antalet ej förändrats.  

Då barnen kommer till sin första matematiklektion har de redan en uppfattning om eller en 

bild av tal och den bilden påverkar deras sätt att uppfatta talens storlek och de olika 

räknesätten de ska lära sig
147

. Genom att eleverna har taluppfattning får de också en känsla av 

att de se aritmetiska felaktigheter vid uträkningar och har en känsla av att något inte stämmer, 

eller är korrekt då de använder siffror vid uträkningar. Number sense, ett vidare begrepp av 

taluppfattning som bland annat Barbara Reys forskat kring, är kunskap som kan läras in 

genom att lära eleven tänka och som måste vara permanent vid alla tillfällen då eleven möter 

matematiska problem
148

. Lärarna menar också att många elever som har svårigheter med 

taluppfattning använder fingrarna vid uträkningar och det kan i början vara ett hjälpmedel 

men bör bytas ut mot ett mer abstrakt tänkande då de ska räkna med större tal. Att räkna på 

fingrarna är enligt Ahlberg karaktäristiskt för äldre barn som har svårt med matematik
149

. 

Även Lundberg- Sterner menar att barn med räknesvårigheter fortsätter med det primitiva 

fingerräknandet eftersom de har svårt att lära in talfakta
150

.  

Eleverna måste ha inre bilder över talens storlek, för annars blir det svårt då de kommer över 

talet tio menar lärarna. Att betona övergången från talet nio till tio är viktigt i undervisningen 

eftersom det inte behövs nya siffror för att visa talet tio
151

. Att förstå nollans betydelse är 

därför ett viktigt moment i positionssystemet. Ingen av lärarna tar upp begreppet dyskalkyli 

men de anser att elever i matematiksvårigheter kanske har lärt sig matematik utan förståelse 

och därför är valet av metoder viktig i elevernas utbildning. Enligt Lundberg-Sterner är 

bristfällig förmåga att prägla in talfakta är ett kärnproblem i räknesvårigheter, kanske en 

motsvarighet till de avkodningssvårigheter vid läsning som utmärker dyslexi
152

.  

Kartläggningar förekommer sällan vid upprättande av åtgärdsprogram och lärarna menar att 

det beror främst på att det inte finns tid till att göra ordentliga kartläggningar. Det som ligger 

till grund för åtgärdsprogram är oftast det lärare ser eller upptäcker vid ordinarie 

undervisningstillfällen.  Ibland kan en kartläggning göras snabbt av undervisande lärare men i 

vissa fall krävs en mer grundlig utredning då elevens hela skolsituation behöver kartläggas 

och analyseras
153

. Lärare menar att det är väldigt sällan som en kartläggning görs som tar upp 

elevens kunskaper och svårigheter och det är brist på tid som är orsak till detta. I de fall som 

kartläggningar gjorts kan de också föregås av diagnoser som klassläraren gör tillsammans 

med eleven både muntligt och skriftligt. Diagnoserna kan ses som en lägesbild över den 

enskilda elevens kunnande och vara del i prognosen för elevens möjligheter framför allt med 
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att nå målen i skolår 9
154

.  De pedagogiska utredningarna skall självfallet dokumenteras för att 

finnas med som underlag vid utformandet av åtgärdsprogrammet
155

.  

Åtgärdsprogrammet har en central roll i skolans arbete och skall syfta till att säkerställa att en 

elevs behov av särskilt stöd tillgodoses
156

. Lärare menar också att det oftast är genom samtal 

med eleven som brister upptäcks och det är främst i de lägre årskurserna som samtal ligger till 

grund för åtgärdsprogram. Oftast sker dokumentationen sporadiskt i anteckningar som läraren 

gör under och efter lektionerna.  

 Den åtgärd som de flesta lärare menar finns att ta till för de elever som behöver extra stöd är 

arbete i liten grupp. Dock menar en lärare att detta inte är en resurs om det inte hjälper eleven 

att utvecklas. Inkluderat arbete förekommer i åk 1 men i de andra årskurserna är det ”liten 

grupp” som är den genomgående vanligaste åtgärden för de elever som är i behov av särskilt 

stöd. Tvärtom visar det att effekten är noll, att elever i matematiksvårigheter varken blir bättre 

eller sämre och begåvade elever presterar inte sämre för att de går i en heterogen klass. 

Engström menar att det spelar ingen roll vem man sitter bredvid om undervisningen inte 

förändras. 

Wallby et.al
157

 menar att nivågrupperingar kan medföra att elevens självkänsla och självbild 

påverkas negativt och det kan också vara så att en elev kan också hamna i fel grupp eftersom 

det kan visa sig att en elev kanske har svårt inom ett område i matematik men klarar sig bra 

inom något annat. Andra forskare, Sterner-Lundberg,  menar att genom en-till-en 

undervisning, en lärare och en elev, blir den effektiva undervisningstiden TOT (Time on 

Task) bättre i synnerhet för elever med inlärningssvårigheter.  

Ett av de kunskapsområden som har stor betydelse för elevernas förståelse av matematik och 

som är sammanvävda med all matematisk verksamhet är taluppfattning menar Ahlberg
158

 

Arbetssättet för att lära eleverna en god taluppfattning skiftar något mellan de olika stadierna, 

låg- mellan och högstadiet, eftersom resursfördelningen ser olika ut. På lågstadiet och 

mellanstadiet finns resurspersonal i form av specialpedagog och två lärare som fungerar som 

speciallärare i matematik. Där finns ”speciallärare” som kan arbeta med eleverna enskilt i 

mindre grupper om lärare anser att detta är en lämplig åtgärd. Lärare på högstadiet får forma 

undervisningen så att den fungerar i de klasser som finns. Däremot är eleverna 

nivågrupperade i åk 8.  

De metoder som lärare använder skiljer sig något mellan lågstadiet, mellanstadiet och 

högstadiet beroende på att eleverna har olika kunskaper inom problemområdet taluppfattning.  

På lågstadiet använder sig lärarna av mycket laborativt arbete med eleverna, konkreta material 

samt en hel del diskussioner i helklass men lärare upplever det svårt att organisera 

undervisningen vid dessa moment. Samspelet i undervisningen är central för Vygotskij, som 

beskriver att barnet går från ett socialt tillstånd mot en utveckling av det av det egna jaget på 

grundval av det sociala samspelet. Eleverna väljer också själva det material som de tycker om 

och som är passande för just det arbetsområdet tillsammans med läraren. Den 

konstruktivistiska uppfattningen som Piaget företräder innebär att människan genom lärande 

och kunskap själv konstruerar sin förståelse av omvärlden. Om barnet handlar genom egen 

motivation blir effektiviteten större och resultatet bättre menar Piaget
159

. Lärare menar att de 

ser om valet av metod är korrekt anpassat till de svårigheter eleven har.  
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 Laborativt material används till elever som har matematikproblem enligt Ljungblad
160

 men 

frågan är om eleven bara arbetar rent mekaniskt eller om eleven har förståelse för det hon gör.  

För de elever som har svårt med laborativt material och svag antalsuppfattning är samtal kring 

matematik att föredra, eftersom det då finns tillfälle att diskutera matematik och analysera 

talens relationer med varandra. Genom att redan i förskolan, under lek, bygga upp en 

matematisk medvetenhet som följer eleven från förskolan upp i högre klasser (en röd tråd) 

måste lärare ta ett gemensamt ansvar för att ge eleven en individuell inriktning som bygger 

upp den matematiska utvecklingen
161

. Utbildningen för eleven skall enligt Dewey vara 

målinriktad där individens intresse och aktivitet bör styra arbetet så att det stimulerar, breddar 

och fördjupar elevens utveckling
162

.  

På mellanstadiet arbetar läraren mycket med att se bilder och att rita och förklara uppgifter för 

eleven samt uppmanar eleven att tänka i bilder. Det är också viktigt att det material som 

eleven får är något som läraren anser vara lämpligt och inte bara något som kastas fram utan 

eftertanke menar lärare.  Piagets teori om lärande handlar om att ta hänsyn till vad eleverna 

redan vet och vad de bör lära sig. Uppgiften för pedagogen är att ta eleven vidare till nästa zon 

för att stimulera lärandet genom att låta eleven lösa uppgifter som pekar framåt enligt 

Vygotskjis  teorier.  Att skriva ner ett problem i matematik kan vara ett sätt att bli medveten 

om sitt tänkande. Eleverna bör uppmuntras att göra detta eller att tänka högt och att grafiskt 

illustrera problemet
163

.  Att använda sig av skriftlig huvudräkning är en bra metod för att 

utveckla en god taluppfattning menar lärare men det förutsätter att eleven förstår vad den gör. 

En elev som har en god taluppfattning och goda kunskaper i de fyra räknesätten har mycket 

goda möjligheter att utveckla bra huvudräkningsstrategier. 

Diagnoser tillsammans med eleven, både skriftliga och muntliga, används på högstadiet samt 

en del diskussioner i helklass men det är svårt att organisera anser läraren. För att skapa 

möjligheter för detta är det lämpligt att läraren skapar öppna diskussioner i klassrummet kring 

olika matematiska problem där eleven får uttrycka sig muntligt för att förklara olika begrepp 

som kan dyka upp.  Att dela in eleverna i grupper slumpmässigt eller av sociala skäl betyder 

inte att det gynnar lärandet
164

 och Barbara Reys menar att en diskussion i liten grupp 

tillsammans med eleverna visar mer av den förståelse eleven har än ett test
165

. Användningen 

av miniräknare kan öka förståelsen för tal om den används på rätt sätt och läraren kan ställa 

frågor där eleven kan söka fram svar som t.ex. kommer räknaren att visa 100 om du räknar 

ihop dessa tre tal? Räknaren bör ha en display där eleven ser vad den slår in för att kunna följa 

uträkningarna som görs
 166

.  

Om eleven kan förklara med egna ord och berätta om uppgifter tillsammans med andra elever 

ökar förståelsen menar alla lärare. Lärare menar också att det syns på eleven om denne har 

förstått det moment som behandlas och om metoden är lämplig eller inte. Säljö menar att 

lärande och utveckling äger rum genom mänsklig kommunikation – ett sociokulturellt 

perspektiv- där kommunikation och språkanvändning är det centrala och utgör länken mellan 

barnet och omgivningen
167

.  

Jag har undersökt 30 åtgärdsprogram som är upprättade för elever i matematiksvårigheter och 

av dessa så är det 23 elever som har problem med grundläggande taluppfattning. I 
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åtgärdsprogrammen finns det långsiktiga respektive kortsiktiga mål, dock är dokumentationen 

inte så omfattande men det kan utläsas att eleverna behöver förstärka vissa moment. Det som 

uttrycks i åtgärdsprogrammen är att elevens svårigheter bottnar i bristen att kunna 

grundläggande taluppfattning, se talmönster, hitta matematikstrategier, automatisera 

grundmoment, se samband i grundläggande taluppfattning, osäker på grundmoment, antalet 0-

5 ej klar ännu, räknar handens fingrar för att konstatera antalet, modeller att tänka, vet ej 

vilket tal som kommer före, efter ett tal. Ej heller i åtgärdsprogram uttrycks elevernas 

svårigheter som dyskalkyli, utan det är andra problem som lärare nämner.  

En erfarenhet som kan dras av Skolverkets undersökningar är att stödet till eleverna ofta sätts 

in för sent
168

. I åtgärdsprogrammet ska kunna utläsas vad pedagogerna vill åstadkomma för att 

hjälpa eleven samt vilka metoder de bör arbeta med, men ofta får de lärare, resurspersoner och 

specialpedagoger, som arbetar med elever i matematiksvårigheter bristfälliga fakta om 

elevens kunskapsluckor och de områden i matematik som eleven klarar av.  De behov som 

eleven har ska styra utformningen av åtgärdsprogrammet och ska ses som en konkret 

uppföljning av en elevs utveckling inom olika områden
169

. Om en pedagog har elever med 

specifika matematiksvårigheter bör denna föra noggranna anteckningar över vad eleven kan 

eller inte riktigt behärskar för att kunna sätta in de åtgärder som krävs.  

 

Diskussioner i matematik är enligt forskning ett utmärkt redskap för att öka den matematiska 

förståelsen där elevens egna förklaringar tydligt visar vad denne behärskar i området 

taluppfattning. För att skapa möjligheter till detta är det lämpligt att läraren skapar öppna 

diskussioner i klassrummet kring olika matematiska problem där eleven får uttrycka sig 

muntligt för att förklara olika begrepp som kan dyka upp. Användningen av laborativt 

material är också ett bra sätt att lära sig matematik men då är det viktigt att läraren själv är 

medveten om hur materialet ska användas för att upptäcka om en elev inte klarar av det. Att 

bara ge elever ett material utan att tänka sig för är inte någon metod som utvecklar lärandet. 

En lärare menar att ”man kan komma långt utan att ha förståelse” och detta är ett resonemang 

som är tvetydigt. Visst, i något fall kanske det kan vara godtagbart att eleven klarar matematik 

utan förståelse men det måste vara väldigt specifika omständigheter i så fall. Men läraren 

betonar också att det är viktigt att se samband i matematik. All matematik, speciellt 

grundläggande taluppfattning, bygger på att eleven förstår. Lärare menar i intervjun att en god 

taluppfattning ska ligga till grund för den fortsatta matematiska utvecklingen. Utan grunden 

faller allt, som en lärare menar. Jag anser vidare att det är oerhört viktigt att eleverna får en 

utbildning som befäster taluppfattningen. Allting bygger på detta. Att lära sig algoritmer utan 

förståelse främjar inte utvecklandet av en god taluppfattning.  Däremot är skriftlig 

huvudräkning ett bra sätt att se om eleven har ”number sense” som är ett vidare begrepp av 

detta område. 

I åtgärdsprogrammen finns beskrivet vilka svårigheter eleven har men inte vad som är 

orsakerna till detta. Vilka inlärningssvårigheter har eleven och varför har eleven inte kunnat ta 

till sig den undervisning i den form som skolan har haft finns ej noterat. Det finns en del 

förslag på metoder för att utveckla lärandet, förslag på laborativt arbete och mer abstrakta 

åtgärder som att ”stimulera eget tänkande” men det finns inte beskrivet hur läraren och eleven 

ska arbeta. Detta kan bero på att lärarna inte har dokumenterat elevernas kunskapsnivå på ett 

tydligt sätt få att kunna sätta in åtgärder för att hjälpa eleven. En förvånansvärt stor andel har 

”liten grupp” som åtgärd för att utveckla lärandet men anledningen till detta är att eleven 

behöver lugn och ro för att kunna, som lärare beskriver i åtgärdsprogram, ”stimulera till eget 

tänkande” och att arbeta med konkreta laborationsmaterial. Som tidigare nämnts är 

nivågrupperingar inte alltid tillfredsställande för eleverna eftersom detta kan medföra att 
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elevens självkänsla sjunker om denne placeras i en ”sämre” grupp. Lärandet hos eleven ökar 

inte för att denne placeras i liten grupp om undervisningen är densamma.  

 Ett åtgärdsprogram bör utgå ifrån elevens behov och innehålla en medveten planering och 

utvärdering av de särskilda stödåtgärder som sätts in för att hjälpa eleven samt ha en 

regelbunden uppföljning för att se om de mål som satts upp är avklarade eller om något annat 

ska tillföras, eller tas bort, för att nå målen. Det vore kanske en idé att lärarna samlar in de 

diagnoser som de gör på eleven samt de samtal som de har för att använda dessa dokument 

vid kartläggningar. Det är även en brist att elevernas starka sidor inte dokumenteras i större 

utsträckning utan det är de svårigheter eleven har som ligger till grund för den dokumentering 

som lärare gör. Att så är fallet kan vara en konsekvens av den brist på tid som lärare har att 

kartlägga elevernas kunskaper.  

 

De slutsatser som kan tolkas av denna undersökning är att ha en utbildad matematiklärare som 

kan prata det språk som förknippas med matematik är en förutsättning för en god lärandemiljö 

för barnen vilket en lärare betonar i intervjun. En grundläggande matematikinlärning borde 

vara värdefull för alla matematiklärare inom grundskolan för att möjliggöra 

matematikutveckling över hela grundskolan
170

. Det visar sig inte minst i de internationella 

samt nationella rapporter om hur matematikkunskaperna hos svenska elever har minskat 

under de senaste åren. Ljungblad menar att det inte är acceptabelt att säga att kompetensen 

finns i arbetslaget vid undervisning i matematik. Undersökningar visar att en tredjedel av 

lärarna upplever att de har bristande kompetens i att upptäcka och stödja elever i behov av 

särskilt stöd och att tillgodose elevernas behov med de resurser som finns
171

.  Det menar 

också de lärare som anser att de inte har resurser att göra ordentliga kartläggningar som 

underlag för åtgärdsprogram. 

Genom de undersökningar jag gjort för att få svar på hur lärare identifierar elevernas 

svårigheter vad gäller grundläggande taluppfattning ger resultatet av intervjuerna att lärare 

kan upptäcka om eleverna inte har befäst de kunskaperna. Dessa svårigheter grundar sig enligt 

lärare inte i någon eventuell dyskalkyliutredning eftersom lärare inte ens nämner detta, utan 

eleverna har andra problem med taluppfattningen. Lärare menar att elever som använder sig 

av fingrarna vid räkning, har inte befäst kunskaper om tallinjen och storleken på tal, de har 

inte omsatt det abstrakta i matematiken till inre bilder över talens storlek.  Enligt Ahlberg är 

räkning på fingrarna karaktäristiskt för äldre barn som har svårt med matematik
172

. En del 

elever kan inte heller konservera antal som är en viktig del i elevernas grundläggande 

taluppfattning. Forskare som Ahlberg och Kilborn menar att, förståelsen för räkning bygger 

på fem fundamentala principer, enligt Gelman och Gallistel (1983), där de tre sista direkt 

berör taluppfattning nämligen att räkneord har en bestämd ordning som paras ihop med ett 

föremål samt kardinalprincipen. För barn som inte klarar av att konservera antal är det relativt 

meningslöst att gå vidare och genomföra enkla beräkningar eftersom de inte har någon 

uppfattning om antal
173

.  

Åtgärdsprogrammet har en central roll i skolans arbete och skall syfta till att säkerställa att en 

elevs behov av särskilt stöd tillgodoses och ska föregås av en pedagogisk kartläggning enligt 

Skolverket
174

.  Resultatet av undersökningen av åtgärdsprogrammen visade att lärare 

uttrycker sig sparsamt i de åtgärdsprogram som finns över elever som har svårigheter i 

grundläggande taluppfattning. I de långsiktiga mål som lärare beskriver finns förbättrade 

huvudräkningsstrategier och bygga upp baskunskaper samt se samband i matematiken. De 
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kortsiktiga målen är att laborera med konkreta material samt arbeta i liten grupp med mycket 

diskussioner i gruppen men lärare menar att detta är svårt att organisera i helklass.   

Metoder för att hjälpa eleven skiftar från en del konkreta förslag med laborativt material till 

att ”stimulera till eget tänkande”.  

Det finns få kartläggningar över elevernas kunskaper och svårigheter och lärare menar att det 

är brist på tid som är orsak till att ordentliga kartläggningar inte görs.  Oftast är det genom 

samtal som elevernas svårigheter upptäcks och detta ligger till grund för åtgärdsprogram. En 

del lärare har egna anteckningar där elevernas brister, och det som måste tränas extra mycket 

på, finns nerskrivet. För 73% av eleverna i undersökningen av åtgärdsprogrammen är arbete i 

liten grupp en föreslagen åtgärd, men enligt forskning kring detta är det inte sagt att eleven 

ökar sina kunskaper, utan undervisningen måste förändras så att eleven får den hjälp denne 

behöver. Nivågrupperingar i matematik är också vanliga och enskilt arbete förekommer vid de 

flesta matematiklektionerna speciellt vid lektionerna på högstadiet. Wallby et.al
175

 menar att 

nivågrupperingar kan medföra att elever missgynnas därför att deras bakgrund kan avgöra hur 

de bedöms samt att elevens självkänsla påverkas pga. de förväntningar eleven har om de 

identifierar sig med andra i gruppen. Den lilla gruppen kan vara bra i de fall där eleven har 

andra svårigheter som koncentrationsproblem eller där eleven enligt Ljungblad, har specifika 

matematiksvårigheter och inte får individuell träning i den utsträckning som de skulle behöva. 

Hon anser att det är svårare för en elev att få sina behov, som att träna specifika problem, 

tillgodosedda i storgrupp 
176

. En diskussion i liten grupp tillsammans med eleverna visar mer 

av den förståelse eleven har än ett test menar Ljungblad.  

De metoder som lärare använder för att utveckla lärandet hos eleverna inom området 

taluppfattning skiftar något beroende på om de arbetar på låg mellan eller högstadiet. Lärare 

arbetar med olika metoder, ofta med laborativt arbetssätt på lågstadiet och många elever tycks 

finna det attraktivt att arbeta på det sättet. Problemet är att det material som eleverna använder 

kanske inte ökar förståelsen för taluppfattning om de inte förstår hur materialet ska användas. 

Ljungblad påpekar också att laborativt material används till elever som har matematikproblem 

men hon ställer sig också frågande till att om eleven bara arbetar rent mekaniskt eller om 

eleven har förståelse för det hon gör
177

.  

På mellanstadiet är en av metoderna att lära eleverna se bilder och att tänka i bilder för att få 

en uppfattning om det problem de arbetar med. Att ha number sense är att ha en känsla för 

talens storlek och att kunna se hur en uppgift ska kunna räknas ut på ett enkelt sätt
178

. 

Taluppfattning bygger på att eleven har denna känsla. Det är lärarens uppgift att skapa 

aktiviteter som utvecklar barnens förståelse för taluppfattning och då främst 

antalskonservation genom att tidigt redan i förskolan ställa frågor till barnet som uppmuntrar i 

att räkna antal och tänka kring tal
179

.   

På högstadiet försöker läraren anpassa undervisningen så att eleverna får arbeta med de 

moment de behöver för att utveckla sina matematiska kunskaper. Arbetet sker mycket efter 

den lärobok som används för tillfället och läraren gör både muntliga och skriftliga diagnoser 

med eleven för att klarlägga om eleven har förstått arbetsområdet. Diagnostisering av 

elevernas kunskaper sker regelbundet både skriftligt och muntligt och detta är ett sätt att ta 

reda på om eleven klarar av arbetsområdet men en diagnos talar inte heller om varför eleven 

inte har lärt sig det område som behandlats bara att den inte kan det. 

I ett samspel mellan lärare och elever är det bra om matematik diskuteras i klassen för att öka 

förståelsen och för att kunna upptäcka om någon elev inte har förstått. I de lägre årskurserna 
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är klassrumsdiskussioner vanliga enligt undersökningen men minskar på högstadiet främst för 

att läraren tycker att det är svårt att organisera detta i helklass.  

Säljö, Vygotskji, Malmer, Reys talar om att lärande sker i samspel med andra och Reys menar 

att klassrumsklimatet är mycket viktigt för att få bra diskussioner. I klassrum där number 

sense är prioriterad är eleverna aktiva deltagare och de får möjlighet att forma sina egna 

strategier att hitta lösningar till uppgifterna
180

.  

 

Enligt min åsikt är ett arbetssätt som är inkluderande en förutsättning för att de flesta elever 

ska utveckla goda kunskaper. Goda miljöer för lärande skapas om det finns meningsfulla 

aktiviteter som främjar diskussioner där läraren fungerar som en handledare och styr 

lektionerna på ett sätt som utvecklar elevernas grundläggande matematikkunskaper. För att 

öka möjligheterna till klassrumsdiskussioner krävs en noggrann planering av 

lektionsinnehållet och eleverna ska ha tydliga mål för vad arbetet ska handla om. 

Det bästa vore om det som på lågstadiet fanns en lärare som var tillgänglig under alla 

matematiklektioner. Skulle så vara fallet skulle många problem lösas. Läraren skulle ha mer 

tid för att verkligen ta reda på vad eleven inte kan och varför genom att göra pedagogiska 

kartläggningar eller göra diagnoser i klassen, som visserligen görs idag, men läraren bör få 

tiden till att analysera utfallet av diagnostiseringen samt dokumentera detta för att förändra 

undervisningen till det bättre. Nu finns även ett nytt material, McIntosh ,  ” Att förstå och 

använda tal”
181

som innehåller bra diagnoser för bland annat taluppfattning men dessa har ej 

använts av lärarna ännu. Under klassrumsdiskussionerna skulle det vara möjligt att observera 

eleverna för att lättare kunna upptäcka om någon inte hänger med i undervisningen. 

Lärare kan identifiera de elever som har svårigheter med taluppfattning men metoderna för att 

utveckla lärandet är kanske inte de ultimata beroende på att det är brister i den kartläggning 

som görs av de elever som har svårigheter i matematik. Detta påstående beläggs kanske 

tydligast i den brist på kartläggningar över elevernas kunskaper som lärare anser att de inte 

har tid att göra. I många fall kan det också vara så att lärare som arbetar med elever i behov av 

stöd inte har någon dokumentation alls att gå efter utan får elever skickade till sig utan någon 

förklaring över huvudtaget. 

De åtgärder som lärare tillskriver elever är för det mesta att arbeta i liten grupp. Det kan i 

många fall vara bra om eleven behöver lugn och ro för att arbeta men det är de metoder som 

läraren använder som är viktiga. Det hjälper inte att eleven arbetar i liten grupp om metoderna 

är desamma som i helklass. Att laborera utan förståelse är förkastligt, därför är det viktigt att 

lärare ser att eleven har förstått det denne håller på med i sitt arbete med laborativt material. 

Att fortsätta jobba i boken utan någon tanke på vad eleven egentligen behöver lära sig för att 

förstå är något som bör ses över i det dagliga arbetet. Därför är det viktigt att de uppgifter 

eleven gör är de som tränar taluppfattningen på bästa sätt för den enskilde eleven. Lärare 

anser att de ser om eleven inte kan eller förstår. Detta kan vara ett problem eftersom inget 

finns dokumenterat. Vad är det lärare ”ser” och varför kan inte denna kunskap om eleven och 

dennes förståelse dokumenteras i större utsträckning. Beror det på att lärare anser att de ej har 

tid med detta och förlitar sig till att ”se” om eleven förstår eller inte. Vid en dokumentation 

kan den kunskapsnivå eleven har följa en utvecklingsplan och detta stimulerar till att använda 

metoder som lärare anser utvecklar lärandet.  I de åtgärdsprogram jag studerat så visar det sig 

att det finns dokumentation över vad eleven bör träna på och vad den inte kan men det står 

inget om vad eleven har för kunskaper eller vad det beror på att eleven inte klarar de mål som 

finns. Detta bottnar i en bristfällig kartläggning som ska föregås av åtgärdsprogram och jag 

anser att pedagogiska utredningar, kartläggningar, bör göras vid varje upprättande av 

åtgärdsprogram för att effektivt kunna sätta in de metoder och det arbetssätt som gynnar 
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eleven. Lärare menar att det är brist på tid som gör att kartläggningar inte utförs i den 

utsträckning som det borde göras men jag anser att det är en fråga om att prioritera resurser 

till detta. För att utveckla elevernas lärande bör ordentliga kartläggningar finnas som tydligt 

visar på vilket arbetssätt och metoder som lärare ska använda för att tillgodose elevens behov 

för en god taluppfattning.. OECD – Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, 

har studerat hur den specialpedagogiska verksamheten bedrivs i de 30 länder som ingår i 

OECD. Där har det konstaterats enligt Bengt Persson
182

att för att komma rätta till med 

problemen räcker det inte med individuellt riktade åtgärder, utan det är hela skolans 

verksamhet som måste anpassas till de enskilda elevernas behov. Uppfattningen av 

specialpedagogisk verksamhet verkar vara att det försiggår i liten grupp, skild från den övriga 

klassen. Eleverna verkar få samma stöd oavsett hur deras problembild ser ut. Enligt Assarsson 

riktas huvudsakligen det specialpedagogiska perspektivet mot hur skolan ska kunna skapa 

möjligheter för alla elever oavsett förutsättningar, erfarenheter kunskaper och behov
183

.
 
 

En utveckling av utformandet av åtgärdsprogram samt kartläggningar som är enkla att göra 

borde vara ett prioriterat område vad gäller framtida forskning. På så sätt kanske lärare skulle 

känna att den tid som de lägger ner på detta mynnar i ett resultat som utvecklar elevernas 

lärande och inte står och faller med att det inte finns tid. Det är också av vikt att lärare har en 

adekvat utbildning i matematik som jag tidigare påpekat, speciellt för de elever som går på 

lågstadiet. Det räcker inte med att läraren är utbildad, utan det krävs mer kunskaper i 

matematik för att alla elever ska få en god start i grundskolan. Matematik är ett viktigt ämne 

anser jag och att ha välutbildade lärare är grundläggande för att eleverna ska få en god 

utbildning. Det visar sig inte minst på de rapporter som visar att elevernas kunskaper i 

matematik minskar jämfört med andra länder.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide  avseende underlag till examensarbete  

 

Bakgrundsfrågor 
Hur länge har du arbetat som lärare? 

Vilken utbildning har du? 

Vilka klasser undervisar du i? 

Hur många elever har du i dina klasser/grupper? 

 

Intervjufrågor 

 

1. Berätta vad begreppet grundläggande taluppfattning innebär för dig? 

 

a) Vilka olika delar i matematiken anser du att grundläggande taluppfattning 

innehåller? 
b) På vilket sätt anser du att grundläggande taluppfattning är viktigt för kommande 

matematikkunskaper? 

 

2. Vid identifiering av en elevs svårigheter med taluppfattning… 

 

a) Hur kartlägger du eleven för att få klarhet i vilket/vilka delar eleven inte kan? 

b) På vilket sätt dokumenteras kartläggningen? 

c) Hur sker uppföljningen av kartläggningen? 

d) Vilka diagnosmaterial eller annat material använder du dig av för att kartlägga de 

områden inom taluppfattning som eleven har svårigheter med? 

 

 

3. Vid upprättande av åtgärdsprogram…. 

 

a) Berätta om vem som är med vid upprättandet av åtgärdsprogram? 

b) Vilka iakttagelser eller dokument ligger till grund för upprättandet av 

åtgärdsprogram? 

c) Hur ser uppföljningen av åtgärdsprogrammen ut? 

d) Anser du att undervisningen förändras efter de behov eleven har eller är det annat 

som styr valet av metoder-arbetssätt? 

e) Vilka åtgärder anser du är vanligast vid planeringen av undervisningen efter att 

åtgärdsprogram upprättats? 

 

4. Berätta om vilka metoder-arbetssätt du har för att hjälpa elever att utvecklas om de har   

matematiksvårigheter vad gäller grundläggande taluppfattning? 

 

     a)Vilket motiv har du för att välja just den eller de metoderna-arbetssätten? 



 

 

           b) På vilket sätt upptäcker du om en speciell metod-arbetsätt är lämplig? 

           c) Hur går du vidare för att utveckla lärandet inom taluppfattning med  

              de elever du har?                          

           d)Kan du ge exempel på hur undervisningen organiseras för elever med särskilda   

              behov? 

 

5. Berätta om dina egna idéer om lärande som du anser vara utvecklande för området 

grundläggande taluppfattning? 
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Hej.  

 

Jag ska under hösten göra ett examensarbete som handlar om taluppfattning. Jag ska göra 

examensarbetet via Umeå Universitet och det kommer troligtvis att publiceras där efter 

examen. Det jag främst är intresserad av är hur lärare identifierar elevernas svårigheter (dvs. 

om de har några). Jag är också nyfiken på vilka metoder och vilket arbetssätt lärare har för att 

öka kunskaperna hos de elever som har svårigheter. Skulle du vilja vara med på en intervju 

som tar ungefär en timme? Intervjun kommer att spelas in för att jag ska komma ihåg allt det 

du säger. Har talat med rektor och hon har gett sitt samtycke till detta och det går bra att göra 

det på din arbetstid. Jag tänkte påbörja intervjuerna v. 49 så du kan planera in det i ditt arbete 

om du vill ställa upp. 

Meddela mig gärna på min e-mail. 

 

Tack på förhand 

 

Karin Johansson  

 

Johansson.k.g@telia.com 
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Hej! 

 

Jag ska göra ett examensarbete under hösten som ska handla om taluppfattning. Går det bra 

att jag ”lånar” några lärare för att göra en intervju med dem. Den tar ungefär en timme och jag 

har tänkt påbörja intervjuerna v. 49.  

 

Skulle också vilja studera åtgärdsprogram på de elever som gick på skolan läsåret 08/09 för 

att undersöka hur många av de som har åtgärdsprogram har svårigheter med taluppfattning. 

Kan jag komma upp på skolan någon dag för att titta på åtgärdsprogrammen? Svara gärna på 

min e-mail eller ring mig för en tid som är lämplig. 

 

Med vänlig hälsning 

 

 Karin Johansson 

 

Johansson.k.g@telia.com 

Tel: 0970 24186 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


