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Sammanfattning
Subitiseringsförmåga ses som en grundläggande färdighet inom taluppfattning. Syftet med studien var
att bidra med kunskap om sambandet mellan konceptuell subitisering och taluppfattning, samt vilken
påverkan vårt interventionsprogram har på elever med svag konceptuell subitiseringsförmåga. Syftet var
också att synliggöra utvecklingsarbetet av ett interventionsprogram i konceptuell subitisering.
Interventionen genomfördes med 15 elever i årskurs 4 med två till fyra elever i varje grupp. Upplägget
som var grundat i konstruktivismen byggde på att använda konkret material med gemensamma
diskussioner. Före och efter interventionen gjordes tester för att kartlägga elevernas kunskapsnivåer.
Kvantitativ metod användes för att få svar på våra forskningsfrågor om korrelation mellan konceptuell
subitiseringsförmåga och taluppfattning samt interventionsprogrammets påverkan på elevernas
konceptuella subitiseringsförmåga och taluppfattning. Resultaten visade att interventionsgruppen
förbättrat sig något mer än kontrollgruppen gällande både subitiseringsförmåga och taluppfattning.
Resultaten visade också på en viss korrelation mellan konceptuell subitiseringsförmåga och
taluppfattning. Det är svårt att dra några generella slutsatser kring resultaten eftersom urvalet i studien
var litet och skillnaderna mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp små. Kvalitativ metod med
återkommande reflekterande samtal användes för att besvara forskningsfrågan om
interventionsprogrammets påverkan på elevernas kunskapsutveckling, engagemang och självförtroende
samt för att synliggöra vilka förändringar som behövde göras i programmet. Eleverna visade
engagemang och självförtroendet gällande taluppfattning. Vi såg detta genom elevernas höga
aktivitetsnivå, kreativitet och rikliga kommunikation. Förändringar av interventionsprogrammet gjordes
främst genom att göra övningarna enklare eller mer utmanande. För att tolka och förstå konsekvenserna
av de perspektivval som gjordes under interventionen gällande metoder för att möta elevers olikheter,
åtgärda svårigheter och undanröja hinder använde vi oss av två grundläggande specialpedagogiska
perspektiv, relationellt respektive kategoriskt. Intervention som specialpedagogisk insats kan utveckla
elevers matematiska förmågor och därmed minska risken för misslyckande med samhälleliga
begränsningar som följd. Intervention kan som i vår studie även användas som ett verktyg för
professionsutveckling.
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Abstract
Subitizing ability is seen as a basic skill in number sense. The purpose of this study was to contribute
with knowledge about the connection between conceptual subitization and number sense and what
impact our intervention program may have on students with weak conceptual subitizing ability. The
purpose was also to make the development process visible in our work with an intervention program in
conceptual subitizing. The intervention was implemented with 15 students in year 4, with two to four
students in each group. The design of the intervention was founded in constructivism. Concrete
materials and joint discussions were used. To map the students’ knowledge development, tests were
performed both before and after the intervention. Quantitative methods were used to answer our
research questions about the correlation between conceptual subitizing ability and number sense, as
well as the intervention program’s impact on students' conceptual subitizing ability and number sense.
The results showed that the intervention group improved slightly more than the control group in terms
of both subitizing ability and number sense. The results also showed a minor correlation between
conceptual subitizing ability and number sense. It is difficult to make any general conclusions from the
results because the sample in the study was small and the differences between the intervention group
and control group were small. Qualitative methods with recurring reflective conversations were used to
answer the research question about the intervention program’s impact on knowledge development,
students’ commitment and self-confidence and to identify which changes that need to be done to the
program. The students showed commitment and self-confidence regarding number sense. We saw
this through the students’ high level of activity, their creativity and abundant communication. The
changes to the intervention program consisted mainly of making the exercises simpler or more
challenging. In order to understand the consequences of the perspective choices made during the
intervention regarding methods for meeting students’ differences, resolving difficulties and removing
obstacles, we used two basic special educational perspectives: the relational and the categorical.
Intervention as a special educational effort can develop students' mathematical abilities and thereby
decrease the risk of failure with societal limitations as a result. As in our study, intervention can be
used as an implement for professional development.

Keywords
action research, arithmetic, categorical perspective, conceptual subitization, constructivism,
intervention, number sense, perceptual subitization, relational perspective, representations, special
educational perspectives.



Förord
Vi vill först och främst tacka våra familjer som har haft stort tålamod med oss under

utbildningen. De har stöttat oss på ett fantastiskt sätt under denna speciella tid med

begränsningar och tråkigheter på grund av Covid-19.

Det har tagit mycket tid i anspråk att skriva examensarbetet och vi vill berömma oss själva för

hög arbetsmoral och gott samarbete under hela processen. Naturligtvis vill vi också tacka vår

mycket hjälpsamma och kunniga handledare Lotta Leden för den givande respons hon har

gett under det självständiga arbetet. Eleverna som ingått i studien har haft en avgörande roll,

och vi är mycket tacksamma för att de ställde upp och deltog under fyra intensiva veckor. Vi

önskar dem all lycka i sin fortsatta matematikutveckling.

Studiens upplägg planerades gemensamt. Interventionen genomförde vi var för sig med elever

på olika skolor, samtidigt som vi träffades en gång i veckan i vår reflektionsgrupp för att

utbyta tankar och erfarenheter. Vi sammanställde empirin och skrev examensarbetet

tillsammans med hjälp av digitala möten via Zoom. Vi delade initialt upp några av delarna i

arbetet, men allt bearbetades därefter gemensamt. I diskussioner formades våra individuella

synpunkter till en samsyn.

Vi har i arbetsprocessen utvecklat våra kunskaper inom de specialpedagogiska och

matematikdidaktiska områdena vilket ökar våra möjligheter att hjälpa elever i vår profession

som speciallärare i matematik.

Högskolan Kristianstad, våren 2021

Ann-Lill Stark, Roger Johansson och Peter Nilsson
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1. Inledning
I inledningskapitlet presenterar vi studiens problemområde, syfte och forskningsfrågor.

1.1. Problemområde
Goda matematikkunskaper kan underlätta karriärval och stärka självförtroendet i flera olika

sammanhang i det dagliga livet, medan motsatsen istället kan vara begränsande (Price &

Ansari, 2013). Forskning visar att det är viktigt att förvärva grundläggande matematisk

förmåga inte bara för att klara sig bra i den akademiska världen eller för yrkesframgång utan

också för att klara många vardagliga sysslor såsom att betala räkningar, planera

månadsbudget eller köpa ett boende (Andersson & Östergren, 2012).

Det är viktigt att skolans pedagoger har kunskaper som utvecklar elevernas matematiska

förmågor redan i tidig ålder så att de inte hamnar i matematiksvårigheter. Vårterminen 2020

hade drygt 10 procent av eleverna i grundskolan underkänt slutbetyg i matematik (Skolverket,

2020b). Med den samhälleliga press som finns för att främja inlärning i matematik är det

betydelsefullt att förstå vad som är viktigt och lämpligt att undervisa barn och elever om, samt

hur det på bästa sätt kan göras rent didaktiskt (MacDonald et al., 2015). I vår roll som

speciallärare mot matematikutveckling är vi behjälpliga i sådant förebyggande arbete genom

att undanröja hinder och svårigheter och utveckla goda lärmiljöer (SFS 2017:1111).

Barn och elever med matematiksvårigheter kan ha en nedsatt subitiseringsförmåga

(Hannula-Sormunen et al., 2015). Subitisering är att snabbt uppfatta exakta mängden av en

liten uppsättning objekt (MacDonald et al., 2015), vilket är en viktig komponent i elevernas

utveckling av taluppfattning (Dowker, 2019). Att kunna räkna antal, vilket skiljer sig från

subitisering, är en annan viktig grundläggande färdighet som understödjer senare

räknemetoder inom aritmetik (Desoete et al., 2009). Med hjälp av dessa färdigheter bygger

barn upp sin taluppfattning, som handlar om förståelse för tals betydelse, relationer och

storlek (Skolverket, 2017), från fragment till ett individuellt mönster av förståelse som byggs

ut efterhand. Barns grundläggande förståelse för hur man räknar objekt, samt kunskap om

ordning, spelar en viktig roll i den aritmetiska förmågan eftersom den främjar automatisering,

vilket gör att uppmärksamhetsresurser kan ägnas åt mer komplex aritmetik (Desoete et al.,

2009). Elever på mellan- och högstadiet kan utgå från relationer i redan byggda

taluppfattningsmönster för att utveckla taluppfattningen (Anghileri, 2008).
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Att utveckla och bidra med kunskap om subitisering, och dess koppling till grundläggande

taluppfattning och aritmetik är relevant för oss, eftersom förståelsen av mängder och tal

tillsammans med förmågan att använda tal på olika sätt är viktiga faktorer i den tidiga

matematiska utvecklingen (Wästerlid, 2020). Vi ser så här långt en enighet inom forskningen

om att elever med svag subitiseringsförmåga också har svårigheter att lära sig matematik

(Hannula-Sormunen et al., 2015; MacDonald et al., 2015; Özdem & Olkun, 2019).

Exempelvis visar forskningen att elever med svag subitiseringsförmåga ofta har stora

svårigheter med framför allt symboliska uppgifter (Andersson & Östergren, 2012;

Hannula-Sormunen et al., 2015; Olsson et al., 2016). Med detta i åtanke behöver pedagoger i

svensk skola förstå betydelsen av begreppet subitisering och hur subitisering kan användas i

undervisningen. Termen subitisering benämns inte i de svenska styrdokumenten för skola

eller förskola (Skolverket, 2011; Skolverket, 2018) trots att subitisering har en stark koppling

till centrala innehållet i matematik, Taluppfattning och tals användning (Skolverket, 2017).

Det är endast i Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning i årskurs 1–3 från Skolverket

(Skolverket, 2019) som vi hittar begreppet i testerna för årskurs 1, men då utan någon

nämnvärd förklaring. Det finns därför skäl att tro att det finns ett kunskapsbehov kring

begreppet subitisering bland pedagogerna i svensk skola. Även Clements et al. (2019) tar upp

att subitisering är försummat i pedagogisk praxis och förtjänar mer uppmärksamhet.

Framtida forskning behöver fokusera på hur pedagoger kan hjälpa svagpresterande elever att

skapa lämpliga kopplingar för att gå från en perceptuell subitiseringsförmåga till en

konceptuell subitiseringsförmåga (MacDonald et al., 2015). Forskare menar att det är

nödvändigt med en systematisk och medveten träning för att denna övergång ska ske

(Clements, 1999; MacDonald et al., 2015). Desoete et al. (2009) anser att det kan vara

användbart att i ett interventionsprogram fokusera på antalsjämförelse och subitisering hos

barn som visar på en begränsad kompetens inom dessa områden. De anser vidare att det är

värt att undersöka om extra tid för subitiseringsfärdigheter kan göra matematiska

inlärningssvårigheter mindre genomgripande. Vi vill genom vår studie visa exempel på hur

det går att träna perceptuell och konceptuell subitisering på ett systematiskt sätt.
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1.2. Syfte
Syftet med studien är tvådelat. För det första är syftet att bidra med kunskap om sambandet

mellan konceptuell subitisering och taluppfattning, samt vilken påverkan ett

interventionsprogram har på elever med svag konceptuell subitiseringsförmåga i årskurs 4.

För att kunna arbeta mot detta syfte utvecklades, inom ramen för studien, ett

forskningsbaserat interventionsprogram. Därmed blir syftet också att synliggöra

utvecklingsarbetet av vårt interventionsprogram i konceptuell subitisering.

1.3. Forskningsfrågor
1. Hur korrelerar initialt elevers konceptuella subitiseringsförmåga med deras

taluppfattning utifrån The Number Sets Test (NST) (Geary et al., 2009) och McIntosh

test 4 (McIntosh, 2008)?

2. Vilken påverkan har vårt interventionsprogram på den konceptuella

subitiseringsförmågan och taluppfattningen för elever med svag konceptuell

subitiseringsförmåga utifrån The Number Sets Test (NST) och McIntosh test 4?

3. Vilken påverkan har vårt interventionsprogram på elevernas kunskapsutveckling,

engagemang och självförtroende samt vilka förändringar av interventionsprogrammet

behöver göras för att tillmötesgå elevernas behov?

2. Litteraturgenomgång
I nedanstående kapitel tar vi upp litteratur och tidigare forskning som är relevant för vår

studie. I avsnitten om matematiksvårigheter - hinder och möjligheter och några

forskningsstudier inom subitiseringsfältet finns en övergripande koppling till samtliga

forskningsfrågor. Avsnittet taluppfattning handlar om att skapa förståelse för hur barn lär

matematik (forskningsfråga 1-2). Interventionsprogram som insats är ett avsnitt som främst

behandlar hur lärare kan skapa goda förutsättningar för kunskapsutveckling, engagemang och

självförtroende i undervisningen (forskningsfråga 3).

2.1. Matematiksvårigheter - hinder och möjligheter
Matematik är svårt för vissa barn och orsakerna till att matematiksvårigheter uppstår kan vara

pedagogiska och didaktiska på grund av bristfällig undervisning, psykologiska eller

emotionella på grund av ångest och oro, sociologiska på grund av understimulering eller
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medicinska/neurologiska i form av en kognitiv nedsättning (Lunde, 2011). Traditionellt skiljs

det inom specialpedagogiken på generella och specifika inlärningssvårigheter. De generella

kopplas ihop med allmänt svaga prestationer inom flera områden beroende på till exempel låg

begåvning, medan specifika inlärningssvårigheter beror på något speciellt som gör att

personen inte kan lära sig exempelvis matematik trots normal begåvning, goda sociala

omständigheter och goda prestationer i andra ämnen (Engström, 2015).

Ett begrepp som ofta används inom forskningen när det gäller specifika matematiksvårigheter

är Mathematical Learning Disability (MLD), som på svenska översätts med matematiska

inlärningssvårigheter. Enligt Östergren (2013) har MLD ofta en så kallad cut-off criteria vid

tionde eller femtonde percentilen eller diskrepanskriterier på 1-2 år. Någonstans mellan 3-14

procent av alla barn innefattas av begreppet MLD (Desoete et al., 2009). Det finns inom

forskningen flera modeller som försöker förklara orsakerna till den nedsättning i den specifika

förmågan att processa antal som barn med MLD i regel har. (Desoete et al., 2009). Räsänen

(2018) hänvisar till tre förklaringsmodeller för inlärningssvårigheter i matematik. Det

domänspecifika synsättet där man söker efter orsakerna i den numeriska kognitionen och

hjärnans funktion, relaterad till numerisk funktion. Det domängenerella synsättet där man ser

brister i mer allmänna kognitiva funktioner, gällande arbetsminne eller spatial förmåga och

det tredje synsättet som är kopplat till effekterna av interventioner, det vill säga hur individer

drar nytta av mer skräddarsydda utbildningar. Merparten av forskningen om

matematiksvårigheter härrör från det medicin-neurologiska och neuropsykologiska området

vilket gör att det enligt Sjöberg (2006) oftast blir ett kategoriskt perspektiv på

matematiksvårigheter och dyskalkyli snarare än ett relationellt.

Med utgångspunkt i ett specialpedagogiskt perspektiv kan matematiksvårigheter ses som ett

samspel mellan matematik, individ och omgivning (Lunde, 2011). Enligt Chinn (2011)

påverkar attityd och inställning möjligheterna till god matematikutveckling. Även hur mycket

tid som läggs ner på matematik är avgörande. För elever med inlärningssvårigheter är

uthålligheten lägre och behov av motivation större (Carlsson Kendall, 2015). En stressig

arbetsmiljö kan negativt påverka elevernas kunskapsutveckling. Stress kan skapa nervositet

och blockeringar när eleven ska prestera (Sjöberg, 2006). Störande moment skapar oro hos

eleverna och detta påverkar elevernas förmåga att använda arbetsminnet. Om undervisningen

läggs på en alltför hög abstraktionsnivå eller att eleverna inte får den tid de behöver för att

lära sig de grundläggande begreppen kan det vara en betydande orsak till låga prestationer
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(Karlsson, 2019). Elevers misslyckande i matematik kan öka ångest och oro samt minska

motivationen (Chinn, 2011). Denna oro eller matematikångest kan leda till undvikande som i

sin tur kan göra att elever blir hemmasittande eller helt hoppar av skolan på grund av

somatiska eller psykiatriska sjukdomar (Engström, 2015).

Motivation och förståelse är nyckelfaktorer i ett framgångsrikt lärande (Carlsson Kendall,

2015). Anghileri (2006) påtalar att det är viktigt att elever är aktiva och delaktiga i sitt

lärande. Matematik ska fokusera på tankeprocesser och inte på att komma ihåg färdiga

lösningar inom olika moment. När elever får uppgifter bör de kunna använda sig av olika sätt

att tänka på för att komma fram till lösningar. Läraren behöver hitta rätt kunskapsnivå, ge en

god förförståelse, kontrollera noggrant att eleven har förstått samt ge tät återkoppling under

hela processen (Carlsson Kendall, 2015). Vidare behöver undervisningen utvecklas för att

skapa engagemang och självförtroende hos eleverna (Karlsson, 2019). De behöver

uppmuntran och få möjlighet att lyckas. Matematiken behöver bli rolig genom att läraren

använder humor, entusiasm och välkomnar elevernas frågor. Eleverna behöver också

tillräckligt med betänketid för de uppgifter de får. Undervisningen i matematik ska bidra till

att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga och att använda

matematik i olika sammanhang (Skolverket 2011).

Viktiga faktorer för en hög kvalitet på undervisningen är lärarens kunskaper, kapacitet och

erfarenheter (Karlsson, 2019). Goda relationer mellan lärare och elever är viktigt och

studiemiljön behöver präglas av ordning och trygghet. Är läraren engagerad i varje elev, aktiv

och pådrivande samt förmår att utforma undervisningen så att den fungerar för olika elever,

påverkas resultatet i positiv riktning. Att eleverna arbetar tillsammans är en framgångsfaktor

enligt Sjöberg (2006). Han påtalar också vikten av att läraren har höga förväntningar på

eleverna samt god kännedom om elevernas förkunskaper. För att motverka matematikängslan

behöver matematikundervisningen ses över (Karlsson, 2019). Om undervisningen betonar

problemlösning och diskussioner med eleverna angående deras egna informella

lösningsstrategier minskar ängslan jämfört med traditionell undervisning. Eleverna behöver

andra uppgifter än de som bara har rätt eller fel svar; exempelvis kan uppgifterna istället

handla om att förklara eller jämföra.

Lärarens roll är att utgå från elevernas tankar, och genom diskussioner, förklaringar och

jämförelser komma fram till effektivare sätt att tänka. Kilpatrick et al. (2001) betonar vikten

av att eleverna förstår det som de arbetar med i matematik, att de lär sig tänka matematiskt
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och tänka matematiskt för att lära. Eleverna ska förstå varför ett matematisk begrepp är viktigt

och i vilka sammanhang det kan användas. De kan lära nytt genom att använda det de redan

vet. Fakta och metoder kopplas samman när de utvecklas med förståelse och är därför lättare

att använda, komma ihåg och återskapas om de glömts. Har eleverna verkligen förstått en

metod minskar risken att komma ihåg den fel när den ska användas.

2.2. Taluppfattning
Generellt handlar taluppfattning om tal och relationer mellan tal. Ett mer funktionellt sätt att

definiera taluppfattning inkluderar subitseringsförmåga, att räkna, att jämföra talstorlekar och

att utföra enkla aritmetiska beräkningar (Locuniak & Jordan, 2008).

2.2.1. Representationer av antal
En anledning till matematiksvårigheter kan vara att eleven träffat på en undervisning som har

legat på en alltför abstrakt nivå. Eleven har då inte lyckats skapa förståelse för begrepp eller

för operationer med tal (Lundkvist et al., 2011). Tal är, liksom andra matematiska begrepp,

abstraktioner och det finns många olika representationer för varje tal. Förståelse för begrepp

bygger på att elever kan använda sig av flera representationer av samma begrepp, det vill säga

att kunna växla mellan representationer på ett flexibelt sätt. För att kunna uppfatta och förstå

antal behöver elever träna förmågan att översätta mellan olika representationsformer av antal

så som talspråk, bildspråk och symbolspråk. Genom att använda sig av konkret material och

muntliga förklaringar kan läraren introducera matematiska begrepp eller idéer för eleven.

Eleven får sätta ord på det som sker i kombination med arbete med det konkreta materialet

och på så sätt skapa de erfarenheter som behövs för att göra begrepp och idéer begripliga

(Lundkvist et al., 2011).

Med hjälp av olika representationer kan vi beskriva och kommunicera matematik.

Representationer ersätter eller finns istället för något annat (Lundkvist et al., 2011). Elever

behöver kunna avkoda och tolka vad det är som representationen ska ersätta. Begrepp

behöver representeras visuellt, verbalt och i handling på grund av att även i de enklaste

matematiska uppgifter är tre delar av hjärnan inblandad. Det visuella centrat (det vi kan se

och ta på), där symboliska storheter hanteras, det verbala centrat, där språkliga storheter

hanteras (att namnge antal) och det spatiala, där rumsliga förhållanden och jämförelser mellan

storheter hanteras (formella symboler) (Griffin, 2007).
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MacDonald et al. (2015) beskriver att barn, för att förstå antal, måste engagera sig i att skapa

erfarenhet av arbete med olika föremål genom att gruppera, komponera, sönderdela och

räkna. Barn kan då med olika representationer av matematiska begrepp själv konstruera bilder

för tal och i samband med detta föra matematiska resonemang med läraren. När barn har en

konkret och representativ förståelse för begrepp kan dessa inre föreställningar användas som

stöd för tänkandet när förståelsen ska fördjupas till en mer abstrakt nivå som i arbetet med

matematikens symbolspråk. Att införa formella symboler för tidigt i matematiken kan skapa

svårigheter enligt McIntosh (2008). Genom att resonera om tal och operationer med tal

utvecklar barn både ordförråd och uttrycksförmåga, vilket kan underlätta i det fortsatta

lärandet. Utan denna förmåga blir det svårt att förklara och kommunicera matematik. Barn

behöver förstå konkret material och berättelser, för att kunna skapa vidare förståelse på en

mer abstrakt nivå. Svårigheter att växla mellan olika representationsformer kan vara ett tecken

på bristande förståelse (McIntosh, 2008).

2.2.2. Subitisering
Termen subitisering kommer från ordet plötsligt på latin. Begreppet innebär en förmåga att

direkt se exakta antalet objekt i en liten mängd, utan att räkna dem en till en (Clements et al.,

2019). Redan under senare delen av 1800-talet gjordes försök för att se hur stor mängd som

kunde uppfattas genom visuell subitisering. Resultaten visade då antalet fyra, men senare

forskning visar att vi kan uppfatta upp till och med fem objekt med god exakthet, snabbhet

och säkerhet. Från sex och uppåt begås det däremot fler misstag och tar längre tid. Testresultat

i den här typen av undersökningar påverkas av faktorer som förkunskaper, exponeringstid och

övning (Katzin et al., 2019). Subitisering är en viktig komponent för att utveckla god

taluppfattning, och är grundläggande för att uppfatta likheter och skillnader mellan antal

(McIntosh, 2008). Subitisering delas in i två huvudtyper, perceptuell och konceptuell

subitisering (Clements, 1999).

Perceptuell subitisering ses som en medfödd förmåga hos människan och även hos en del

djur. Den innebär att människan redan från spädbarnsåldern intuitivt kan uppfatta ett litet

antal objekt med hjälp av sin perception. Neuropsykologiska studier har visat att hjärnans

analoga processor inte klarar att hantera större kvantiteter än fem eller sex (Faulkner &

Ainslie, 2017). Det finns alltså biologiska begränsningar som avgör hur många objekt

människan kan uppfatta perceptuellt på en gång (Clements, 1999).
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Små barn kan använda perceptuell subitisering för att skapa enheter i en mängd, det vill säga

enskilda element, som går att räkna. Detta använder de senare för att skapa en grundläggande

förståelse för kardinaltalsprincipen om antal element i en mängd (Clements, 1999).

MacDonald & Wilkins (2019) delar in perceptuell subitisering i fem typer hos barn beroende

på hur de uttrycker vad de ser. Initial Perceptual Subitising (IPS) innebär att barnen förlitar

sig på någon form av fysisk aktivitet eller kopplingar mellan spatiala mönster och antalsord i

subitiseringen för att se en helhet. I Perceptual Subgroup Subitising (PSS) har barnen genom

upprepad IPS istället fokus på undergrupperna, till exempel två och två, utan att se helheten

fyra. En vidareutveckling är Perceptual Ascending Subitising (PAS) och Perceptual

Descending Subitising (PDS). Här använder barnen undergrupper för att sätta ihop delar till

en helhet eller dela upp helheten i delar när de svarar. Den sista typen är Perceptual Counting

Subitising (PCS). Här använder barnen ett känt mönster hos en undergrupp och lägger

därefter till eller drar ifrån en. PAS och PDS är snarlika konceptuell subitisering med den

skillnaden att mönster och grupperingar som används i aktiviteterna bygger på den

antalsförståelse som barnen har med sig in i uppgiften.

Genom att använda sina förmågor att räkna och se mönster utvecklar barn en konceptuell

subitisering. Den konceptuella subitiseringsförmågan är inte medfödd (Clements, 1999) men

bygger på perceptuell subitisering (Newbury et al., 2015). Denna mer avancerade förmåga att

gruppera och kvantifiera uppsättningar snabbt, stödjer barns utveckling av förståelsen för

siffror och aritmetisk förmåga (Clements, 1999). Vi använder den för att ange större antal än

vad den perceptuella subitiseringen klarar utan att räkna en till en. Konceptuell subitisering

innebär en förmåga att med hjälp av tanken organisera, kombinera och gruppera mönster på

begreppsmässig nivå för att se hur stort antalet i en mängd är, det vill säga att kunna tänka sig

delar som sätts samman till en helhet (Sayers & de Ron, 2015). Mönstren skapas utifrån

intryck som kan vara rumsliga (spatiala), tidsmässiga, kinestetiska, taktila, rytmiska och

auditiva. Att skapa och använda dessa mönster genom konceptuell subitisering hjälper

människan att utveckla abstrakta antal och aritmetiska strategier. Barn som inte har förmågan

till konceptuell subitisering får svårt att klara aritmetiska processer. Subitiseringsaktiviteter

med små tal kan bli en språngbräda för att konstruera mer sofistikerade procedurer med större

antal. Medvetenheten om grupperingar, ihopparningar och delningar av grupper utvecklas

genom god undervisning (Clements, 1999).
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MacDonald et al. (2015) skriver att elever har svårt för att klara aritmetik om de inte har

övergått från perceptuell subitisering till en mer konceptuell subitisering. Sayers och de Ron

(2015) påpekar att läraren behöver arbeta medvetet med att främja subitiseringsförmågan för

att elever ska kunna bygga upp de inre talbilder som är en betydelsefull grund för aritmetiken.

På så sätt kan eleverna förhoppningsvis stärka den grundläggande aritmetiken så att den blir

både snabbare och noggrannare (Jimenez & Saunders, 2019; Özdem & Olkun, 2019).

2.2.3. Räkna och beräkna
Genom att använda subitisering behöver elever inte räkna en till en. För många elever är det

ett stort steg att inte behöva räkna enskilda objekt för att ta reda på hur många det är i en

mängd (McIntosh, 2008).

Förmågan att räkna bygger på att barn tidigt förstår fem räkneprinciper. Dessa är enligt

Skolverket (2020): abstraktionsprincipen, en- till en-principen, principen om godtycklig

ordning, principen om räkneordens ordning samt kardinalprincipen. Principerna grundar sig i

forskning av Gelman och Gallistel från 1978, vilken visar att barn behöver ta till sig dessa

principer för att förstå idén med uppåträknande (Anghileri, 2006). Anghileri (2006) ser det

som en stegvis utveckling när det gäller att uppfatta antal. Först räknas varje sak för sig, sedan

uppfattas antal som är kända, till exempel antalet i ens familj. Därefter kan sådant som inte är

objekt räknas, till exempel steg. Barnen räknar då åtta, nio och tio och vet att det är tre tal.

Sist förstås abstrakta antal som att det finns elva spelare i ett fotbollslag.

Känsla för antal och förmåga till mer noggranna jämförelser utvecklas genom erfarenhet.

Förståelse för att antalet i en mängd inte förändras då föremålen flyttas eller räknas om kallas

antalskonservation. Föremålens storlek påverkar inte heller antalet. Fem små föremål är fler

än fyra stora. Antalskonservation är en förutsättning för att förstå tal och antal (McIntosh,

2008). Elever kan använda mönsterigenkänning för att upptäcka viktiga principer i arbetet

med tal såsom konservation och kompensation (Clements, 1999).

Taluppfattning utvecklas genom att laborera med antal. Det är viktigt att kunna lägga till eller

ta bort en från ett tal. Detta leder till att eleverna inte behöver räkna om från början, utan kan

använda principen om räkneordens ordning och fortsätta från där de var. Talet sex är en mer

än fem och en mindre än sju. Barnen behöver utveckla en känsla för antal såsom att antalet

sex kan delas upp på olika sätt, 2+4 eller 3+3 (Anghileri, 2006). Både McIntosh (2008) och

Anghileri (2006) betonar vikten av att förstå att addition och subtraktion hör ihop för att öka
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känslan för matematik. Förståelsen för att en mängd kan delas upp i delar, och att delar av en

mängd kan sättas samman till en helhet, är en grundläggande tanke i att förstå mängder och

tal (Wästerlid, 2020). McIntosh (2008) menar också att det är viktigt att kunna dela upp tal på

olika sätt, för att kunna göra effektiva beräkningar inom större talområden.

Förmåga att räkna enheter, räkna vidare, lägga ihop och dela upp antal, likväl som att förstå

platsvärde är viktiga komponenter för att skapa en känsla för tal, det vill säga taluppfattning

(Clements, 1999). Platsvärdet handlar om förståelse för att siffror har olika värde beroende på

vilken position de har i ett tal och McIntosh (2008) lyfter fram olika svårigheter som eleverna

kan stöta på kring detta. Det kan vara svårt för eleverna att förstå att siffran 1 i 14 betyder 10.

Talet tvåhundrafyra skrivs som 2004. Tiotalsövergångar kan också vara ett problem, efter

femtionio kan det bli femtiotio. Mönstret för tiotalen är dock detsamma förutom i talområdet

11-20 där det är mer problematiskt. Dessa tal har en egen språklig och logisk struktur som

inte upprepas inom andra tiotal vilket kräver speciell uppmärksamhet. McIntosh (2008) menar

vidare att det tar lång tid att bygga upp förståelse för positionssystemet. Det finns ingen

enskild aktivitet som ger eleven allt som behövs. Genom att använda många aktiviteter och

representationer som betonar olika aspekter växer förståelsen. Dragspelsremsor och

tiobasmaterial kan användas för att visa hur tal är uppbyggda. Det laborativa materialet ger i

sig inte någon förståelse för positionsvärde utan kräver strukturerade aktiviteter där eleverna

berättar om sitt arbete både muntligt och skriftligt.

När det gäller goda färdigheter i aritmetik så handlar det enligt Kilpatrick et al. (2001) om att

utveckla olika strategier för att kunna göra beräkningar av typen 6+7, 17-9, 199+67 eller 8x4

utan hjälpmedel. Här ingår också förmågan att uppskatta vad resultatet av en beräkning blir.

Om elever har använt en felaktig metod under lång tid och sen ska lära sig en bra metod så är

det svårt för dem att släppa den gamla. Därför är det viktigt för eleven att göra rätt från

början. Elever som har förstått en metod kan anpassa och göra om den så att den går att

använda i olika situationer. Elever behöver enligt McIntosh (2008) kunna röra sig mellan

verkliga situationer, bilder, muntligt presenterade problem och de nödvändiga beräkningarna

på ett flexibelt sätt. De behöver avgöra vilka beräkningar som är relevanta och i vilken

ordning de kan göras på det effektivaste sättet.
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2.3. Interventionsprogram som insats
Barn kan bygga matematisk kunskap på egen hand, men många av dem misslyckas att

konstruera tillräckligt med kunskap för att kunna dra nytta av den undervisning som sker i

skolan. Det är viktigt att dessa barn när de kommer till skolan får insatser i tid, innan de har

känt misslyckande och känslor av otillräcklighet har uppkommit (Griffin, 2007). Locuniak

och Jordan (2008) visar i en undersökning att det redan i fyraårsåldern går att identifiera cirka

50 procent av de barn som kommer att utveckla matematiksvårigheter. Om insatser sätts in

kan en sådan tidig identifiering få stor betydelse när det gäller att förebygga

matematiksvårigheter. Särskilt elever som på grund av sin bakgrund blivit understimulerade,

har stora möjligheter att hämta igen kunskap med rätt insatser och undervisning (Lunde,

2011). Elever som redan är i matematiksvårigheter kan hjälpas genom tidiga interventioner,

men forskning visar att elever med inlärningssvårigheter oftast inte identifieras under de

tidigare skolåren och att få skolor tillhandahåller program för att stödja dem (Wright, 2003).

Interventionsprogram medför oftast positiva effekter på den matematiska förmågan (Dowker,

2019). Exempel på interventionsprogram som visar på förbättring är Mathematics recovery

program (Wright, 2003) och Number Worlds program, tidig intervention för barn i riskzon

(Griffin, 2007). Mathematics recovery program består av en individualiserad intervention som

syftar till att främja barns antalsförståelse till en nivå där de sannolikt kommer att lära sig

matematik på ett framgångsrikt sätt i en vanlig klass. Det är också ett intensivt och

omfattande program för lärares professionella utveckling. Elevernas kunskapsnivå fastställs

genom en noggrant strukturerad intervju. Resultat från studier av programmet visar att

eleverna förbättrades markant inom fokusområdet för problemet och att eleverna ofta nådde

de åldersanpassade nivåerna inom ämnet. Lärare som arbetade med programmet tyckte att

upplevelsen var användbar och att det hade hjälpt dem att få en bättre förståelse för barns

matematiska utveckling och använde idéer och tekniker från programmet i sin efterföljande

undervisning (Wright, 2003). Number Worlds program utvecklades för att lära ut den kunskap

som behövs för att nå framgång i skolmatematik från förskola till årskurs 6 med huvudsyftet

att eleverna skulle ta till sig centrala begrepp som grund för vidare matematikinlärning.

Resultat från forskningsstudier av programmet visar att de flesta elever förbättrats mycket

inom det område som de har arbetat med och kan återgå till ordinarie klassundervisning.

Lärare berättar att även om man inte genomför programmet fullt ut så har deras undervisning
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förändrats under processen och mer uppmärksamhet ägnas efter interventionen åt vad

eleverna säger och gör på matematiklektionerna.

Designen av interventionsprogrammet ska förhindra att problem eller missuppfattningar

uppstår. Om alla komponenter i ett interventionsprogram är noggrant anpassade bör

genomförandet av programmet vara smidigt och lärandevinsterna betydande (Griffin, 2007).

Inför en intervention är det viktigt att fastställa elevernas kunskapsnivå. Wright (2003) menar

att det är nödvändigt med en detaljerad beskrivning av elevens taluppfattning.

Interventionsprogram bör anpassas utifrån elevers förutsättningar och utgå från ett

undersökande arbetssätt med uppmuntran till förutsägelser, förklaringar och kommunikation

samt visa på olika sätt att representera tal och kvantiteter (Dowker, 2019).

Interventioner kan utföras på tre nivåer (Dowker, 2019; Engström, 2015; Griffin, 2007;

Räsänen, 2018):

1. På klassnivå, där man först gör någon form av screening på alla elever och

förutsättningar skapas sedan i klassrummet genom att anpassningar görs för att

eleverna ska lyckas.

2. På gruppnivå, med en period av intensiv träning då elever i svårigheter undervisas i

små grupper.

3. På individnivå, i form av särskilt stöd. Individuell undervisning sker utifrån en mer

grundlig pedagogisk kartläggning.

I denna studie kommer vi att befinna oss på nivå 2. Elever arbetar tillsammans med en

speciallärare i mindre grupp. Efter insatsen studeras interventionens påverkan, Response to

Intervention (RTI), det vill säga hur barn drar nytta av skräddarsydda utbildningar (Räsänen,

2018). Räsänen menar vidare att ett interventionsprogram ofta ger en ökad inlärning hos

elever med mindre kognitiva svårigheter, men inte hos elever med större kognitiva

svårigheter.

Nilholm (2016) tar upp att det i en intervention kan ingå didaktiska teorier om hur ett område

kan gestaltas och provas genom alternativa arbetssätt. Vi använder detta synsätt i vårt

interventionsprogram när vi inspireras av Griffins (2007) undervisningsstrategier (se 3.1.).

Griffin (2007) anser att undervisningsstrategierna kan användas för att underlätta ett

kunskapsbygge med eller utan koppling till Number Worlds program.
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I ett interventionsprogram är det viktigt att konsolidera en nivå, det vill säga att barnet har

byggt upp en solid intuitiv förståelse av de involverade mängderna och kan kommunicera

dessa med lätthet, innan man går vidare till nästa. I vårt interventionsprogram innebär det att

vi så långt som det är möjligt väntar in elevernas förståelse på varje nivå i programmet innan

vi går vidare till nästa.

2.4. Några forskningsstudier inom subitiseringsfältet
Det finns flera forskningsstudier inom subitiseringsfältet. Tre av dessa är av särskild relevans

för vår studie och presenteras nedan. Metoderna visar hur forskningsstudier om subitisering

kan läggas upp och genomföras. Resultaten kan användas som jämförelse med vår studie.

I den första studien var syftet att undersöka hur ett förskolebarns förståelse för antal

förändrades genom deltagande i subitiserande aktiviteter (MacDonald et al., 2015). Den andra

studien syftade till att undersöka vilken roll aktiviteter med subitisering spelar för barns

inlärning av relationerna mellan tals delar och helheter (Wästerlid, 2020). Syftet med den

tredje studien var att undersöka hur förskolebarns spontana fokus på numeracitet (SFON), det

vill säga att spontant fokusera sin uppmärksamhet på det exakta antalet i en uppsättning

föremål eller händelser, förutsäger deras matematiska förmåga sex år senare, alltså vid 12 års

ålder (Hannula-Sormunen et al., 2015).

Gemensamt för de tre studierna var att de testade subitiseringsförmågan i tidig ålder. I studien

som MacDonald et al. (2015) gjorde genomfördes djupintervjuer med 15 barn i USA.

Slutligen valdes ett barn ut, eftersom det uppvisade bristande förmåga gällande

antalskonservering och att kunna räkna och subitisera två till fyra föremål. Barnet var drygt

fyra år vid studiens inledning. I Wästerlids (2020) studie gjordes ett urval med 24 elever i en

svensk förskoleklass i åldrarna 6-7 år. Tolv elever genomförde studien från början till slut.

Hannula-Sormunen et al. (2015) hade initialt 36 finska barn utan NPF-diagnos i sin studie.

Tre av dessa uteslöts på grund av tydliga svårigheter att behålla fokus och fullfölja

uppgifterna.

Metoderna som användes i studierna var olika. MacDonald et al. (2015) använde sig av

undervisningsexperiment och videoinspelning som metod. En lärare genomförde

undervisningen, två vittnen alternerade som observatörer. Först gjordes två intervjuer för att

fastställa förmågan till antalskonservering, antalsräkning och subitisering. Antalet

undervisningstillfällen var 22 stycken á 20 minuter. Lektionspassen bestod av spelorienterade
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och subitiserande aktiviteter. I analysen tittade forskarteamet på videoinspelningarna för att få

en förståelse för direkt gensvar mellan uppgift och lektion samt för att beskriva barnets

förändring i tänkandet över tid. Wästerlid (2020) använde både kvantitativ och kvalitativ

metod i sin fallstudie för att på så sätt få en mer komplett förståelse än om endast en metod

använts. Studien fokuserade på både inlärning och undervisning. Metoden som användes var

kollaborativ intervention med för- och eftertester där Wästerlid och lärarna samarbetade med

att planera, analysera och revidera lektionerna. Vid varje test fördes observationsanteckningar

som därefter analyserades gemensamt samtidigt som lärarna svarade på frågor om barnens

lärande. Lektionerna under interventionen var uppdelade i två block som pågick under två till

tre dagar med sammanlagt 60 till 80 minuter per block. Studien genomfördes under en

tidsperiod av tre veckor. Wästerlid och lärarna träffades sammanlagt åtta timmar uppdelat på

två timmar per tillfälle under studien. Wästerlid använde delprov 5A från The Number Sets

Test (Geary et al., 2009) för testerna. Hannula-Sormunen et al. (2015) genomförde en

longitudinell korrelationsstudie som började när barnen var fem år. Då användes ett dataspel

för att mäta subitiseringsförmågan. SFON och räkneförmåga testades ett år senare med ett

uppgiftsbatteri med konkreta övningar där barnen observerades. Alla uppgifter

administrerades individuellt i ett välbekant rum på förskolan och uppgifterna presenterades i

samma ordning för alla barn. Slutligen gjordes ett standardiserat matematikprov när barnen

var i 12-årsåldern. Deltagarnas matematiska färdigheter bedömdes med ett 10 minuters

tidsbegränsat test med 56 uppgifter för barn från 9-12 år. Uppgifterna bestod av ensiffrig

aritmetik till enkel algebra, beräkningsuppgifter med de fyra räknesätten och grundläggande

beräkningar med decimaler och bråk. Samtliga studier hade det gemensamt att de använde

observationer av något slag för att fastställa deltagarnas kunskapsnivå. Två av studierna

undersökte barns lärande och hur de utvecklade sin subitiseringsförmåga. I samband med

detta blev det utifrån gemensamma reflektioner en form av professionsutveckling. Den tredje

studien (Hannula-Sormunen et al., 2015) handlade om att fastställa befintlig förmåga hos

eleverna vid olika åldrar.

I studien av MacDonald et al. (2015) kom forskarteamet fram till att användandet av 4-5

föremål organiserade på olika sätt i förhållande till varandra, främjade barnets utveckling i att

förstå hur man kan skapa subgrupper av föremål, och därmed förändra tankesätt vid

summering av två tal. Resultaten illustrerar hur spelorienterade och subitiserande aktiviteter

kan stödja utvecklingen av antalsförståelse och att elever med bättre antalsförståelse kan

20



övergå från perceptuell subitisering till konceptuell subitisering. Wästerlid (2020) redovisade

både kvantitativt och kvalitativt att aktiviteter angående konceptuell subitisering stödjer

kunskapsutvecklingen gällande relationerna mellan delar och helhet. Det kvantitativa

resultatet på gruppnivå från test 1 till test 3 gav en förbättring på 18,1 procentenheter, vilket

visade att övningar med konceptuell subitisering leder till förbättrad förståelse för relationerna

mellan delar och helheter. Eleverna hade sammanlagt 83 poäng på test 1, 117 poäng på test 2

och 122 poäng på test 3. Detta visade att interventionens perceptuella träningen hade större

effekt på resultatet från test 1 till test 2 än den konceptuella från test 2 till test 3. Det

kvalitativa resultatet visade att något mer än hälften av eleverna visade en mer utvecklad

konceptuell subitiseringsförmåga efter interventionen. Alla elever utvecklade inte sin

förståelse för delar och helheter. Framtida forskning bör därför enligt Wästerlid (2020) ta

hänsyn till individuella skillnader i utveckling och genomförande av interventioner. Resultatet

som Hannula-Sormunen et al. (2015) fick visar att tidiga verbala färdigheter av talsekvenser

och tendenser från SFON är direkt relaterade till matematiska färdigheter sex år senare.

SFON och verbal räkneförmåga vid sex års ålder förutsäger hur eleverna kommer att klara

skolmatematiken vid tolv års ålder. Resultatet visar också på en indirekt signifikant effekt av

subitiseringförmågan på matematiska färdigheter såsom talsekvensfärdigheter. I två av

studierna visar resultatet att det genom träning av den perceptuella subitiseringen går att

utveckla den konceptuella subitiseringsförmågan.

I det fortsatta arbetet med vår studie tar vi med oss följande tankar från ovanstående

forskningsstudier:

● Idéer om hur elevers subitiseringsförmåga kan fastställas.

● Hur olika verktyg kan användas som grund för reflektion.

● Att det genom träning av den perceptuella subitiseringen är möjligt att utveckla den

konceptuella subitiseringsförmågan.

● Att interventioner kan användas för professionsutveckling.
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3. Teori
Här beskrivs vilka teorier som ligger till grund för studien. I teoridelens första avsnitt

redovisas bakomliggande teorier för designen av studiens interventionsprogram med Bruners

(1966) och Griffins (2007) tankar inom kognitiv konstruktivism. Under

interventionsprogrammet iakttas om och hur elever konstruerar ny kunskap. Interaktionen

under interventionens genomförande har till viss del studerats utifrån ett

socialkonstruktivistiskt perspektiv eftersom den socialkonstruktivistiska teorin ser

kommunikation som en viktig faktor vid kunskapsbygge. I andra avsnittet (se avsnitt 3.2.) tar

vi upp det specialpedagogiska perspektivet som teorigrund för analys av studiens empiri.

Aktionsforskning (se avsnitt 3.3.) har använts som metodologisk ingång i utvecklingsarbetet

som genomförts vid återkommande reflektionsmöten.

3.1. Konstruktivism
Konstruktivismen utgår från Piagets tankar om hur individer tillägnar sig ny kunskap. Utifrån

Piagets konstruktivistiska lärandeteori bygger barnet upp sin egen kunskapsstruktur. När

barnet stöter på ett problem sker det en förändring i dess kunskapsuppfattning som skapar

obalans. Barnet försöker då genom självreglering återställa jämvikt genom att ny erfarenhet

relateras till befintlig. Piaget betonar erfarenhetens betydelse för förståelsen av begrepp

(Philip & Soltis, 2014).

Bruner (1966) som har sin grund i kognitiv konstruktivism lyfter fram tre

representationsformer för hur en individ kan förstå verkligheten. Den enaktiva

handlingsbaserade representationen som bygger på att omvärlden förstås genom konkreta

handlingar, den ikoniska där man använder bilder för att förstå omvärlden och den symboliska

abstrakta representationen där språket blir verktyg för ett mer avancerat tänkande i siffror och

matematiska tecken. Bruner ser symbolisk representation som avgörande för kognitiv

utveckling. Vygotsky (Philip & Soltis, 2014) och Bruner betonar mer än Piaget vikten av ett

barns sociala lärmiljö och anser att vuxna ska ha en aktiv roll i barns lärande. Bruner (1966)

betonar vikten av att i lärarrollen skapa så goda inlärningsförhållanden som möjligt för

eleven. Läraren är aktiv och ska utgå från rätt stoff. Läraren ska vid undervisningstillfället ha

rätt struktur och initiera momenten i rätt följd, ge rätt återkoppling för att sätta igång eleven,

hålla igång eleven samt rikta eleven mot målet. I processen förväntas eleven vara aktiv och ha

en inre motivation som hjälper eleven i sin utveckling mot nya mål.
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Griffin (2007) kopplar också till kognitiv konstruktivism när hon argumenterar för att

matematisk kompetens grundas i tre världar. En värld av verkliga kvantiteter i tid och rum, en

värld av att räkna antal och ikoniska symboler samt en värld av formella symboler med tecken

för siffror och räkneoperationer. Griffin (2007) anser att det måste finnas en språklig bro

mellan den kvantitativa världen och den verbala världen för att symbolerna ska bli

meningsfulla. Det behövs en uppfattning om kvantiteter för att kunna börja arbeta med

symboler. Griffin (2007) menar att forskning som har ackumulerats inom kognitiv vetenskap

under de senaste åren har gjort det möjligt att ingripa i barns svårigheter tidigt. På grund av

denna forskning finns detaljerade kunskaper om hur barn konstruerar kunskap om antal

(Gellman & Gallistel, 1978). Dessa utvecklingsprocesser möjliggör en mycket mer exakt

specifikation av de matematiska begrepp och färdigheter som behövs för att säkerställa

framgångsrikt lärande i skolan (Griffin, 2007).

Studiens interventionsprogram baseras på Bruners (1966) och Griffins (2007) tankar om att

använda olika uttrycksformer för att kommunicera antal. I upplägget av en intervention krävs

formulerade konkreta undervisningsstrategier som fångar upp de principer som ligger i fokus

i interventionsprogrammet. För att formulera konkret undervisning kopplad till hur elever

konstruerar kunskap bygger interventionsprogrammet på Griffins (2007) fem

undervisningsstrategier:

1. Börja i världen med verkliga kvantiteter.

○ Låt eleven få en god intuitiv förståelse.

○ Använd situationer med rika hands-on aktiviteter.

2. Ge god tid till matteprat.

○ Lärare och elever uttrycker språkligt det man gör.

○ Interagerar mellan implicit (outtalad) och explicit (tydligt uttalad) kunskap

genom att formulera och visa.

3. Introducera stegvis och systematiskt till symboler.

○ Introducera redskap för att formellt och systematiskt bokföra resultat och

lösningsstrategier av aktiviteter.

4. Börja där barnen/eleverna befinner sig och gå igenom begrepp i den ordning som

barn/elever naturligt erövrar dem.

○ Ordningen bör vara genomtänkt och följa lärandets snarare än matematikens

logiska struktur.
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5. Låt barnen/eleverna använda naturliga strategier, men exponera dem för mer

systematiska sätt att tänka.

3.2. Specialpedagogiska perspektiv
I detta avsnitt redogörs för de begrepp som ska användas för kvalitativ analys utifrån det

specialpedagogiska ramverk som vi har valt. Begreppen kommer att användas för att

synliggöra sambanden mellan resultat och specialpedagogiska perspektiv. I analysen utgår vi

från två olika specialpedagogiska perspektiv, det kategoriska och det relationella. I

diskussionsdelen kommer även kopplingar att göras till ett tredje perspektiv,

dilemmaperspektivet.

Synen på elever i svårigheter har förändrats över tid och pedagogiska eller

specialpedagogiska anpassningar för bättre bemötande har genomförts med stöd av skollag

(SFS 2010:800), läroplan (Skolverket, 2011), FN:s barnkonvention (Unicef Sverige, 2009)

och Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006). Specialpedagogik handlar om hur

en skolverksamhet kan utformas och genomföras. Med hjälp av specialpedagogiska

perspektiv försöker vi svara på hur elevers svårigheter kan förstås och/eller förklaras

(Aspelin, 2013). Specialpedagogik är ett mångvetenskapligt ämne där verktyg hämtas från

pedagogik, sociologi, psykologi, medicin och filosofi. När det gäller matematiksvårigheter

kan dessa förstås utifrån en kombination av insikter och kunskaper från dessa områden

(Ahlberg, 2015). Det finns två grundläggande specialpedagogiska perspektiv, det kategoriska

och det relationella. Nilholm (2007) menar att perspektiven tar sin utgångspunkt i vem eller

vad som bär ansvaret för elevers skolsvårigheter. Lösningar blir sedan olika beroende på

vilket perspektiv som anammas. Utgångspunkten för det kategoriska perspektivet är

medicinsk och psykologisk, medan det relationella perspektivet grundas i sociokulturell teori

(Ahlberg, 2015). Perspektiven visar på två helt skilda synsätt i hur elevers skolsvårigheter

betraktas. Förutom relationellt och kategoriskt perspektiv finns det ett tredje omdiskuterat

perspektiv, det så kallade dilemmaperspektivet. Dilemmaperspektivet tar sin utgångspunkt i

att skolans utbildningssystem har till uppgift att hantera elevers olikhet (Nilholm, 2007).

Utifrån ett kategoriskt perspektiv ses svårigheterna som inneboende hos eleven, elev med

svårigheter. Utmärkande för perspektivet är att ett speciellt stöd förespråkas, elever

kategoriseras utifrån särskilda behov och svårigheterna ses som en individuell egenskap. Den

specialpedagogiska kompetensen utifrån det kategoriska perspektivet handlar om att ge direkt
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stöd relaterat till elevens diagnosticerade problem. Undervisningen utformas utifrån det

eleven behöver träna extra på. Elever i behov av särskilt stöd lyfts ut från sitt sammanhang

och deltar i särskild undervisning. Eleven får ta del av kompensatoriska lösningar som på sikt

ska få eleven till den nivå som de andra eleverna befinner sig på inom ett visst område.

Forskningen kopplad till detta perspektiv kan handla om att hitta effektiva metoder för att

överföra kunskap och färdigheter till elever i olika typer av svårigheter (Nilholm, 2007).

I ett relationellt perspektiv förstås skolsvårigheter som något som uppstår i relation till

lärandemiljön, elev i svårigheter (Persson, 1998). I samband med det relationella perspektivet

betonas elevers delaktighet och särlösningar undviks (Nilholm, 2007). Den pedagogiska

kompetensen handlar om att anpassa undervisningen efter elevers olika förutsättningar. Hela

utbildningsmiljön behöver uppmärksammas om elevens situation ska göras begriplig. Fokus

ligger på möjligheter och hinder för elevers delaktighet, utveckling och lärande. Aspelin

(2013) menar att det är i en viss kontext som svårigheter uppstår såsom att våga prata, att

kunna koncentrera sig eller skapa förståelse. Elevers olikheter ska hanteras inom ramen för

den vanliga undervisningen. Ingen ska visas ut eller pekas ut. Olikheter ses som en tillgång

och alla elever ska ha en bra situation inom klassens ram. Svårigheter som uppstår är en

gemensam angelägenhet för skolan där arbetslag och speciallärare/specialpedagog har stort

ansvar (Ahlberg, 2015). Det handlar om att anpassa planering, genomförande och utvärdering

efter elevernas olikheter. Ur denna synvinkel blir elevers svårigheter något som läraren är

direkt delaktig i och ansvarig för (Aspelin, 2013).

Utifrån dilemmaperspektivet är det grundläggande dilemmat att alla elever ska ta del av

gemensamma kunskaper och erfarenheter och samtidigt bemötas utifrån sina olikheter.

Dilemman ger upphov till ytterligare dilemman. Nilholm (2007) menar att ett exempel på det

är hur undervisning för elever i behov av särskilt stöd hanteras; ska elever kategoriseras eller

inte? Problem uppstår i utbildningssystemet. Skolsvårigheter ses som dilemman. Ursprunget

till problemen kan tillskrivas eleven, elevens sociokulturella bakgrund, klassrumsklimat,

undervisningen, skolans organisation och ledarskap, utbildningspolitiken eller samhället

(Nilholm, 2007). Dilemmat handlar således i grunden om hur olikhet ska hanteras inom

ramen för utbildningssystemet. Olika värderingar står emot varandra. Läraren ställs inför

olika val utifrån hur hen tror det är bäst att agera. Till skillnad från problem så kan dilemman

inte lösas. Ett dilemma kan vara hitta en balans mellan att se olikhet som en tillgång samtidigt

som elever behöver extra stöd. Dilemmaperspektivet bygger på tanken om att det kan ses som
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etiskt problematiskt att peka ut elever som avvikande. Målet är att utveckla en verksamhet där

samma utbildning ska erbjudas till alla elever, men samtidigt ska undervisningen anpassas till

den mångfald som finns i ett klassrum.

För att skapa förståelse för specialpedagogisk undervisning och som en grund för tolkning av

den specialpedagogiska verksamheten kan den modell (se Tabell 1) som Persson (1998)

introducerat i Sverige användas. Modellen sammanfattar tankar och konsekvenser av

relationellt och kategoriskt perspektiv. Specialpedagogik handlar om förhållningssätt, verktyg

och metoder för att möta elevers olikheter, åtgärda svårigheter och undanröja hinder. Persson

(1998) menar att båda perspektiven är analytiska verktyg som utgör två helt olika sätt att

förstå elevers skolsvårigheter utan att för den skull utesluta varandra.

Tabell 1

Konsekvenser för skolans verksamhet beroende på val av perspektiv

Relationellt perspektiv Kategoriskt perspektiv

Pedagogisk kompetens Förmåga att anpassa
undervisning och stoff till skilda
förutsättningar för lärande hos
eleverna.

Ämnesspecifik och
undervisningscentrerad.

Specialpedagogisk kompetens Kvalificerad hjälp att planera in
differentiering i undervisning
och stoff.

Kvalificerad hjälp direkt relaterad till
elevers uppvisande av svårigheter.

Grund till specialpedagogiska
behov

Elever i svårigheter.
Svårigheter uppstår i mötet
med olika företeelser i uppväxt-
och utbildningsmiljö.

Elever med svårigheter.
Svårigheten är antingen medfödd eller
på något annat sätt individbundna.

Tidsperspektiv Långsiktighet. Kortsiktighet.

Fokus för specialpedagogiska
åtgärder

Elev, lärare och lärmiljö. Elev.

Ansvaret för specialpedagogisk
verksamhet

Arbetsenheter och lärare med
aktivt stöd från rektor.

Speciallärare och specialpedagoger
och elevvårdspersonal.

Kommentar. Modifierad från Persson, B. (1998, s. 31).

3.3. Aktionsforskning
Aktionsforskning är ett sätt att genom samtal kopplade till praktiken genomföra

kompetensutveckling (Timperley, 2013). Eleven är i centrum och fokus ligger på att ta reda på

vilka kunskaper och färdigheter som behövs för att tillgodose elevens behov.
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Aktionsforskning kan beskrivas som ett utvecklingsarbete där handling kopplas till forskning

genom ett systematiskt arbete med syftet att generera ny kunskap (Rönnerman, 2007). I det

systematiska arbetet ingår planering, genomförande, observation och reflektion där kunskap

fördjupas genom att testas i praktiken. Via självreflektion tar pedagoger del av varandras

kunskaper och erfarenheter. Med koppling till teori skapas nya insikter som blir grunden för

förändring. Aktionsforskning med reflekterande samtal kan användas för att förbättra

undervisningen genom att utveckla material och undervisningsstruktur. Om undervisning ska

bli professionell krävs kunskaper om vad som är effektiva metoder (Timperley, 2013).

Timperley beskriver också att aktionsforskning ska utgå från de teorier som finns om vad som

kännetecknar framgång om hur elever lär sig och på så sätt få syn på mönster, relationer och

samband. Kunskap och förståelse för ämnesteori leder till att läraren kan göra bättre

anpassningar ur ett metodologiskt perspektiv. Även Ahlberg (2001) menar att reflektion av

uppfattningar och värderingar relaterat till undervisningens innehåll kan leda till utveckling av

didaktisk kompetens. I vår studie används ovanstående aktionsforskningsteorier för att genom

reflekterande samtal synliggöra vilka förändringar och anpassningar som behövs för att

utveckla och förbättra interventionsprogrammet. På så sätt förfinas även vår didaktiska

kompetens.

4. Metod
I vår studie valde vi att utforma och genomföra ett interventionsprogram för elever med svag

subitiseringsförmåga i årskurs 4. Detta gjorde vi för att utveckla deras konceptuella

subitiseringsförmåga och för att undersöka hur interventionsprogrammet påverkade deras

taluppfattning. Vi ville även bidra med kunskaper om processen med att anpassa och förbättra

våra övningar utifrån elevernas behov. För att identifiera påverkan av

interventionsprogrammet genomförde eleverna för- och eftertester. I processen med att

anpassa och förbättra våra övningar träffades vi tre som genomförde studien regelbundet i en

reflektionsgrupp som en del i vår aktionsforskning.

Effektstudier handlar om att identifiera samband. Vi studerade sambandet mellan elevers

subitiseringsförmåga och taluppfattning, samt vilka effekter en viss undervisningsmetod

kunde sägas ha primärt på elevers subitiseringsförmåga och sekundärt på deras taluppfattning.

Intresset låg alltså i att mäta och undersöka i vilken utsträckning en viss insats påverkar ett

visst utfall (Skolforskningsinstitutet, 2020). Det resultat som kommer fram beror på vilka
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tester som genomförs (se avsnitt 4.2.), vilka gränsvärden som sätts samt vilka kriterier som

finns angående exklusioner (se avsnitt 4.1.).

Syftet med studien bestämmer vilken ansats som är mest lämplig för att besvara studiens

forskningsfrågor (Backman, 2016). Agnafors och Levinsson (2019) skriver att det inte finns

några renodlade kvalitativa eller kvantitativa studier, användningen av en och samma metod

kan svara mot både kvantitativa och kvalitativa intressen. Vår studie har hållit sig inom den

förklaringsinriktade kvantitativa traditionen för att bidra med kunskap om orsak och verkan

(Skolforskningsinstitutet, 2020), men den har också inslag av förståelseinriktad kvalitativ

metod då vi i en reflektionsgrupp fortlöpande analyserat undervisningen i

interventionsprogrammet. Kvantitativa metoder och ansatser handlar om att samla in en större

mängd numerisk data som kan användas för statistiska beräkningar. I en kvantitativ ansats vill

forskaren klassificera och förutsäga för att hitta samband och ge förklaringar. Forskaren antar

en objektiv roll (Bryman, 2011). För att besvara vissa forskningsfrågor är vi hänvisade till

kvalitativa metoder. I den kvalitativa ansatsen söks en djupare förståelse för individen

tillsammans med en tolkning av miljön. En förståelse för hur kreativa miljöer uppstår är

omöjligt att uppnå med kvantitativa data. I en kvalitativ forskning befinner sig forskaren nära

de människor som forskningen berör. Forskaren utvecklar sina egna analysverktyg för att få

kunskap om hur elever upplever arbetet med ett visst arbetssätt. Kontexten ses som avgörande

(Skolforskningsinstitutet 2020). Rollen som forskaren antar är subjektiv (Backman, 2016).

För att svara på forskningsfrågorna 1 och 2 (se avsnitt 1.3.), om hur vårt interventionsprogram

påverkar eleverna gällande subitisering och taluppfattning samt korrelationen mellan NST

och MacIntosh test 4, behövde vi använda en kvantitativ ansats med datainsamling för att

jämföra elevernas resultat före och efter interventionen. För att få svar på forskningsfråga 3

(se avsnitt 1.3.) gällande kunskapsutveckling, engagemang och självförtroende behövde vi för

att skapa en djupare förståelse observera eleverna, dokumentera och genomföra reflekterande

samtal. Till detta använde vi oss av en kvalitativ ansats.

4.1. Urval
Studien fokuserade på elever i årskurs 4 eftersom vår forskningsöversikt (Hannula-Sormunen

et al., 2015; MacDonald et al., 2015; Wästerlid 2020) visade att det redan finns mycket

forskning om subitiseringens betydelse för elever i förskola och skolans tidiga år, men inte i

samma omfattning för elever på mellanstadiet. Vi såg därför detta som ett område att
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undersöka inom subitiseringsfältet, för att på så sätt bidra till utveckling. Karlsudd (2018)

menar att studier är etiskt försvarbara om problemet är angeläget för aktuell verksamhet och

att det finns ett behov och en önskan om utveckling inom fältet. I valet av årskurs 4 tog vi

också fasta på Lundes (2011) resonemang om att många elever som går ut åk 9 med

underkända betyg har stannat på en årskurs 4-nivå, eftersom missuppfattningar kring de

matematiska principerna ofta visar sig i årskurs 3 och 4. På dessa grunder blev det intressant

att undersöka och arbeta med elever i årskurs 4, trots att interventioner av

subitiseringsförmåga vanligtvis görs i tidiga år, innan eleverna har förlorat motivation och

självförtroende genom ständiga misslyckanden. Vi ville med studien se om det går att

utveckla den individuella elevens konceptuella subitiseringsförmåga, och på så vis stärka

engagemang och självförtroende.

Det första och andra urvalet var i grunden målstyrda bekvämlighetsurval (Bryman, 2011)

eftersom vi valde elever i årskurs 4 från specifika skolor som vi hade tillgång till. Det andra

urvalet bestod av sju klasser med totalt 151 elever (se Figur 1). Eleverna fanns på tre olika

skolor. Skola 1 hade tre klasser medan de övriga hade två klasser vardera. Alla klasser ingick

i urvalet, därför blev det fler elever som deltog i studien på skola 1. Skola 1 låg i centrum av

en större stad. Skola 2 och 3 fanns i mindre samhällen. Skolorna hade ett upptagningsområde

med elever från blandade socioekonomiska och sociokulturella bakgrunder. Inför det tredje

urvalet föll nio elever bort på grund av NPF-diagnos eller sjukdom vid NST förtest.

Det tredje urvalet gjordes efter att resterande 142 elever genomfört NST (se Bilaga 11 och

avsnitt 4.2.) (Geary et al., 2009). För att få ett geografiskt spridningsområde med

elevdeltagande från alla ingående skolor, valde vi ut cirka 20 procent av de elever som

uppvisade lägst resultat på vardera skola till att ingå i studien. Om vi valt cirka 20 procent av

hela elevurvalet hade alla deltagare riskerat att hamna på samma skola. Forskning visar att

ungefär 20 procent av eleverna i skolan har särskilda utbildningsbehov på grund av

matematiksvårigheter eller matematiska inlärningssvårigheter (Bruce, 2018), därav valet av

procentsats.

Cirka 20 procent av 142 elever som genomförde NST utmynnade i att 30 elever valdes ut.

Därefter lottade vi fram vilka elever som skulle ingå i interventionsgrupp respektive

kontrollgrupp (se Figur 1). Dessa tillfrågades och mottog missivbrev (se Bilaga 10). En elev

tackade nej direkt till att ingå i studien. Två elever i kontrollgruppen som initialt tackat ja

muntligt föll senare bort. Den ena lämnade inte in sitt missivbrev, och den andra tackade ja i
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missivbrevet men önskade senare att få lämna studien. 27 elever fullföljde därmed studien (se

Figur 1). Vi genomförde interventionsprogrammet på varsin skola, vilket gav möjlighet att

utbyta erfarenheter från olika miljöer under processens gång. De utvalda eleverna genomförde

McIntosh test 4, alternativ test, (se avsnitt 4.2.) både före och efter interventionen. De

genomförde även NST en gång till efter interventionen.

Elever med diagnosticerade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar valdes bort då fokus

skulle ligga på svårigheter i matematik. Vi har noterat detta förfarande i tidigare forskning

(Andersson & Östergren, 2012; Hannula-Sormunen et al., 2015; Olsson et al., 2016).

Det är viktigt att interventionsprogram kritiskt analyseras och granskas angående deras

effektivitet med hjälp av kontrollgrupper (Desoete et al., 2009). Av kvarvarande valde vi

därför slumpmässigt genom lottning ut vilka elever som skulle ingå i

interventionsprogrammet respektive i en kontrollgrupp. Det kan ofta vara fördelaktigt att låta

slumpen avgöra vilka som ska ingå i vilken grupp (Skolforskningsinstitutet, 2020), vilket i vår

studie endast kunde tillgodoses på denna urvalsnivå.
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Figur 1

Urvalsprocessen

4.2. Genomförande
I avsnittet presenteras hur tester, intervention samt reflektionsgruppens arbete utifrån

aktionsforskning genomfördes.

4.2.1. Tester
Primärdata för studien samlades in genom för- och eftertester för att studera nuläge,

korrelationer mellan tester och för att synliggöra resultat av interventionen. Det hade varit

önskvärt med ett fördröjt eftertest en tid efter interventionens slut för att se om eventuella

förbättringar kvarstår, men det var inte möjligt inom den tidsperiod som vi hade till
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förfogande. Testmaterialet bestod av The Number Sets Test (NST) (Geary et al., 2009) samt

McIntosh test 4, alternativ test, från Förstå och använda tal (McIntosh, 2008).

Fortsättningsvis kommer vi i texten att hänvisa till testerna genom att skriva NST och

McIntosh test 4 utan litteraturhänvisning. Med hjälp av NST kartlades elevernas konceptuella

subitiseringsförmåga. Testet utvecklades för att bedöma hastigheten och noggrannheten med

vilka barn kan identifiera och bearbeta kvantiteter representerade av siffror och

objektuppsättningar (Geary et al., 2009). Testet utarbetades dessutom för att förutsäga risken

för framtida matematiska inlärningssvårigheter. Tiden för deltesterna var 60 sekunder vardera

för del 5A och 5B och 90 sekunder vardera för del 9A och 9B. Materialet i Förstå och

använda tal är forskningsbaserat och bygger på en kombination av Alistair McIntoshs

forskning och utvecklingsarbete tillsammans med bland annat Reys & Reys och Callingham

samt hans erfarenhet av arbete med elever och lärare (McIntosh, 2008). Testerna utgår från ett

taluppfattningsperspektiv och kan användas för att analysera elevers kunnande och

missuppfattningar (McIntosh, 2008). Vi valde att använda detta bredare material istället för ett

smalare, till exempel Skolverkets diagnosmaterialet Diamanten i grundläggande aritmetik

AG1 (Skolverket, 2020a) som endast testar talområdet 1-9. Detta för att studera vilka olika

taluppfattningsområden som påverkas.

4.2.2. Intervention
Tanken med interventionen var att hjälpa eleverna att fylla igen kunskapsluckor och att

tydliggöra eventuella missuppfattningar för att underlätta deras framtida möjligheter att ta till

sig aritmetiska kunskaper. Detta i linje med Dowkers (2019) tankar om betydelsen av

intervention. Intentionen var att interventionens upplägg även skulle kunna användas i

helklass, för att på så sätt nå fram till och stärka alla elevers subitiseringsförmåga. För att få

inspiration och kunskap om vilka uppgifter som kunde utveckla elevernas

subitiseringsförmåga, tog vi del av forskning inom området (Clements, 1999; Clements et al.,

2019; MacDonald et al., 2015; Wright et al., 2003). Vi valde sedan att skapa lektionspass som

innehöll subitiseringsövningar från ett uppgiftsbatteri framtaget av Clements (1999). De

innehöll exempelvis övningar med tärningar, dominokort, randomiserade

snabbildsarrangemang och uppdelning av antal (se Bilaga 6).

Interventionen bestod av intensivundervisning som genomfördes vid tolv lektionstillfällen á

30 minuter, testerna genomfördes vid tillfällen utöver dessa. 27 elever ingick i studien varav

15 genomförde interventionsprogrammet och tolv ingick i kontrollgrupp. På skola 1 skapades
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två interventionsgrupper med tre elever i den ena och fyra i den andra. På skola 2 skapades

två interventionsgrupper med två elever i vardera grupp. På skola 3 skapades två grupper med

två elever i den ena och tre i den andra (varav en elev var utanför studien, se nedan).

Interventionen genomfördes under vecka 9-13, 2021. Eleverna som ingick fick sin

undervisning utanför klassrummet. På skola 2 och 3 och för en grupp på skola 1 genomfördes

interventionen under elevernas ordinarie matematiklektioner, medan en grupp på skola 1 även

fick använda lektioner med andra ämnen. Denna grupp hade en blandad sammansättning med

elever (S1E4, S1E5, S1E6 och S1E7) från två klasser och matematikundervisningen var inte

till fullo parallellagd. Det blev därför svårt schematekniskt att endast förlägga intervention

under ordinarie matematiklektioner. Detta ledde till att dessa fyra elever totalt fick 4x30

minuter mer matematik än de andra eleverna i studien under interventionsperioden.

För att veta hur effektiv en intervention är behövs något relevant att jämföra med. Studier som

endast fokuserar på att mäta effekten med hjälp av för- och eftertester, utan koppling till en

jämförelsegrupp, är inte tillförlitliga avseende att bedöma undervisningens värde jämfört med

en annan form av undervisning (Skolforskningsinstitutet, 2020). Detta gjorde att vi bestämde

oss för att ha en kontrollgrupp. I vår studie deltog eleverna i kontrollgruppen i den ordinarie

matematikundervisningen. Denna undervisning berörde under interventionsperioden främst

området decimaltal på samtliga skolor. Eleverna i interventionen deltog, av sin totala

matematikundervisning under perioden, ungefär två tredjedelar i ordinarie undervisning och

en tredjedel i intervention. Vi visste inte hur mycket varje elev hade arbetat med subitisering

sedan tidigare. Interventionen hade ingen påverkan på eventuella läxor i matematik, dessa

gjordes som vanligt av alla elever i studien.

Interventionsgrupp och kontrollgrupp bör ha likartad sammansättning för att inte skilja sig åt

på förhand (Skolforskningsinstitutet, 2020). Skolforskningsinstitutet (2020) menar att man

kan komma runt detta genom att låta slumpen avgöra. I vår studie slumpade det sig så att

kontrollgruppens resultat på NST förtest blev starkare än interventionsgruppens.

Interventionsgruppen och kontrollgruppen i vår studie uppfyllde därför inte kriteriet om

likartad sammansättning gällande kunskapsnivå.

Utifrån etiska aspekter erbjöds eleverna som ingick i kontrollgruppen att genomföra

interventionen under slutet av vårterminen. Deltagandet i interventionsprogrammet var

frivilligt, vilket kan ha minskat risken för en känsla av utpekande. En elev deltog i

interventionen men inte i studien då vi inte lyckades få kontakt med båda vårdnadshavarna. Vi
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ansåg att det inte var etiskt försvarbart att elever som avstod från ett formellt medgivande inte

skulle få ta del av interventionen.

I interventionsprogrammet skulle eleverna träna sin antalsuppfattning och konceptuella

subitiseringsförmåga. Varje lektion under interventionen startade med en

uppvärmningsövning för att eleverna skulle komma igång med sitt tänkande. Det stoff som vi

arbetade med, det vill säga uppgifter i subitisering, var direkt kopplade till elevernas

svårigheter. Griffin (2007) påtalar vikten av matteprat och att börja i det konkreta. Eleverna i

studien skulle använda konkret material (Bilaga 7) i form av utklippta talblock för att bygga

ihop tal på olika sätt. Inledningsvis lärde sig eleverna att känna igen talblocken 1-6. Därefter

tränade eleverna på hur de olika talblocken var uppbyggda genom att med två talblock bygga

ett tredje på så många sätt som möjligt. De skulle bygga var för sig, och fick sedan berätta för

varandra vilka kombinationer de hittat. Vi diskuterade kring talblocken, till exempel hur

mycket som blev kvar av talblock 5 om vi tog bort talblock 3.

Eleverna skulle också lära sig att uppfatta mönster på dominokort. När eleverna behärskade

mönster på talblock och dominokort tränade vi dem i att kunna se antal i andra mönster samt

randomiserat. Vi la fram ett antal föremål och eleverna ska så snabbt som möjligt ange

antalet. Därefter berättade de för varandra vilka mönster de sett eller hur de hade grupperat

föremålen för att kunna ange rätt antal. Utefter vilka olika förklaringssätt eleverna hade

kompletterade vi lärare med andra sätt. När vi lärare hade lagt fram föremål några gånger

skulle eleverna turas om att lägga fram föremålen och de andra ange antalet.

Griffin (2007) menar att det är viktigt att utgå från vilken nivå eleverna befinner sig på, därför

började vi med talområdet 1-6. Efterhand utvidgade vi talområdet stegvis upp till tio men

arbetade på samma sätt. Eleverna arbetade också med kompletteringsmängd, då la vi ut

föremål på en rad och höll över ett antal som eleverna skulle ange. De tränade också på att

kopiera mönster som de bara fick se en kort stund.

Eleverna arbetade med klossar i olika mönster för att sedan gå över till bilder vilket stöds av

Griffin (2007). Prickarna på de bilder eleverna fick se var inledningsvis ordnade i mönster.

Efterhand använde vi bilder där prickarna var randomiserat placerade. Talområdet ökades

successivt upp till och med tolv. Eleverna skulle så snabbt som möjligt ange antalet och sedan

diskutera med varandra hur de grupperat antalet. Även här kunde vi lärare komplettera med
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olika sätta att gruppera om det behövdes. Eleverna använder sig av sina naturliga strategier

men exponeras också för mer systematiska sätt att tänka (Griffin, 2007).

4.2.3. Reflektionsgrupp ur ett aktionsforskningsperspektiv
Under studiens gång valde vi att vid fyra tillfällen följa upp undervisningsprocessen genom

att träffas en gång i veckan via Zoom Cloud Meetings för att reflektera över hur vi kunde

anpassa och förbättra våra övningar utifrån elevernas behov. Med hjälp av olika verktyg som

vanligtvis används inom aktionsforskning (Timperley, 2013), dialog, loggbok, observation

och inspelad dokumentation, analyserade vi hur eleverna reagerade angående förståelse,

engagemang och självförtroende på det som vi provade i praktiken.

Observation beskrivs som en uppmärksam iakttagelse (Bjørndal, 2005). Vi har i vår studie

utfört observationer av andra ordningen, som enligt Bjørndal (2005) består av lärarens

kontinuerliga observation av den pedagogiska situation som hen är en del av. Observationen

är inte huvudaktiviteten utan en sidoaktivitet jämfört med undervisningen. Läraren är

observatör både av sig själv och eleverna. Observationen görs för att kunna tillrättalägga ett så

bra lärande som möjligt. I anslutning till observationen kan läraren föra loggbok. Syftet med

loggboksskrivande är att skapa en skriftlig reflektion av något som skett. När man undervisar

är uppmärksamheten starkt inriktad på den verksamhet som man genomför. Det kan vara bra

med inspelning för att stötta minnet (Bjørndal, 2005).

Utifrån analysen gjordes fortlöpande förändringar av undervisningens utförande och innehåll.

Insikterna som vi erhöll blev därmed en grund till ny kunskap, ökad medvetenhet och ett

gemensamt språk. Frågeställningar som vi utgick ifrån för att besvara vår forskningsfråga om

hur interventionsprogrammet bör förändras och hur det påverkar elevernas

kunskapsutveckling, engagemang och självförtroende var:

● Vad nappar eleverna på?

● Vilka förändringar och anpassningar behöver vi göra (vad fungerar bra/mindre bra i

lektionsupplägget)

- under lektionen?

- till nästa gång?

● Vilka reflektioner görs kopplat till kunskapsutveckling?

● Vad händer med engagemang och självförtroende?
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4.3. Analysmetoder
Syfte och problemformuleringar styr vilken data som behövs för analys (Karlsudd, 2018). För

att svara på våra forskningsfrågor behövde vi göra både en kvantitativ och kvalitativ analys.

Kvantitativ analys användes för att få svar på frågor om korrelation mellan tester,

interventionsprogrammets påverkan på subitiseringsförmågan och på taluppfattningen. Till

den kvantitativa analysen samlade vi in data från NST och McIntosh test 4 före och efter

interventionen. Kvalitativ analys använde vi för att besvara forskningsfrågan om

interventionsprogrammets påverkan på elevernas kunskapsutveckling, engagemang och

självförtroende samt för att synliggöra vilka förändringar som behövdes göras av

programmet. För att erhålla data till den kvalitativa analysen genomförde vi observationer,

inspelningar och reflektionsmöten. Som ett led i elevernas fortsatta matematikutveckling såg

vi det som gynnsamt att diskutera de resultat som kom eleverna till gagn med undervisande

lärare.

4.3.1. Kvantitativ analys
I studien kom de sammantagna resultaten av för- och eftertester att utgöra en grund för en

jämförande kvantitativ analys (Bryman, 2011). Inledningsvis utfördes en korrelationsstudie

(Skolforskningsinstitutet, 2020) där vi analyserade hur antalet rätt på NST, som testar

konceptuell subitiseringsförmåga, korrelerar med medelvärdet på McIntosh test 4, som testar

taluppfattning.

Utifrån resultatet på NST studerade vi interventionsprogrammets påverkan på den

konceptuella subitiseringsförmågan. Elevernas resultat i för- och eftertesternas fyra delar, 5A,

5B, 9A och 9B jämfördes. Testets fyra delar skilde sig åt. I test 5A och 5B skulle eleverna

hitta och ringa in mängden fem. I test 9A och 9B skulle eleverna hitta och ringa in mängden

nio. I 5A och 9A fanns endast mönster i form av objekt. I 5B och 9B var det både mönster i

form av objekt och siffersymboler (se Bilaga 11).

Subitiseringförmågan är viktig för att utveckla god taluppfattning (Dowker, 2019; McIntosh,

2008) och är grundläggande för att uppfatta likheter och skillnader mellan antal (McIntosh,

2008). I McIntosh test 4 visar eleverna sina kunskaper i taluppfattning inom följande

områden: räkneord och antal (kapitel 2), positionssystemet (kapitel 3), tal i bråkform (kapitel

4), tal i decimalform (kapitel 5), att förstå operationer med tal (kapitel 9), multiplikation och

division med olika representationer (kapitel 10), grundläggande tabellkunskaper i addition
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och subtraktion (kapitel 14), grundläggande tabellkunskaper i multiplikation och division

(kapitel 15), generalisering av tabellkunskaper i addition och subtraktion (kapitel 16),

huvudräkning i addition och subtraktion (kapitel 18), huvudräkning i multiplikation och

division (kapitel 19) och skriftliga beräkningar i addition och subtraktion (kapitel 20).

NST och McIntosh test 4 jämfördes var för sig på gruppnivå, både före och efter

interventionen (se Bilaga 1, 3 och 4), för att se om det fanns någon synlig effekt av

interventionsprogrammet på någon av testerna. Vi jämförde interventionsgruppens och

kontrollgruppens medelvärden. På McIntosh test 4 analyserade vi inom vilka

matematikområden det skett störst förbättringar för interventionsgruppen i förhållande till

kontrollgruppen.

På testerna jämförde vi skillnaden i förändring av medelvärdet för interventionsgrupp och

kontrollgrupp. I och med att urvalet var så litet blir den statistiska styrkan för låg för att vi ska

kunna säkerställa statistiska skillnader mellan grupperna. Därför har vi valt att resonera om

resultatens storlek. Resultat och skillnader redovisas i tabellform och i löpande text.

4.3.2. Kvalitativ analys
För att undersöka kreativa miljöer eller hur social interaktion sker behöver kvalitativa

metoder användas (Skolforskningsinstitutet, 2020). I vår studie handlade det om att kunna

svara på forskningsfråga 3 om hur interventionsprogrammet påverkar elevernas

kunskapsutveckling, engagemang och självförtroende och vilka förändringar av

interventionsprogrammet som behöver göras för att tillmötesgå elevernas behov. Detta är

inget som framkommer eller synliggörs i en kvantitativ analys, därför kompletterade vi med

en kvalitativ analys.

Den kvalitativa analysen gjordes fortlöpande i reflektionsgruppen utifrån de i förväg

formulerade frågeställningarna (se 4.2.3.). Vi gjorde observationer i elevgrupperna som

dokumenterades i loggbok för att synliggöra elevernas kunskapsutveckling, engagemang och

självförtroende. Som stöd för minnet inför våra reflektionsmöten spelade vi också in ljudfiler

från lektionspassen. Dessa kunde vi gå tillbaka till vid behov för att förstå vad som föranledde

en viss kommentar. Vid våra reflektionsmöten gick vi igenom material från de lektioner som

genomförts under veckan för att hitta mönster, likheter och skillnader. Vi sorterade in

kommentarer och reflektioner under respektive frågeställning (se 4.2.3.). Det ledde fram till
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kategorierna kunskapsutveckling, engagemang, självförtroende. För att skapa delaktighet la vi

i undervisningsprocessen stor vikt vid elevernas respons på övningar och upplägg.

För att förstå vilka förändringar som behövde göras för att utveckla

interventionsprogrammet, sammanställde vi de reflektioner som vi och eleverna gjorde utifrån

ett kognitivt perspektiv med koppling till Griffins fem undervisningsstrategier:

● Börja i världen med verkliga kvantiteter.

● Ge god tid till matteprat.

● Introducera stegvis och systematiskt till symboler.

● Börja där barnen/eleverna befinner sig och gå igenom begrepp i den ordning som

barnen/eleverna naturligt erövrar dem.

● Låt barnen/eleverna använda naturliga strategier, men exponera dem för mer

systematiska sätt att tänka.

Vid analys av interventionen som helhet använde vi de specialpedagogiska perspektiven

kategoriskt och relationellt. För att förstå konsekvenserna av våra perspektivval i

interventionen gällande metoder för att möta elevers olikheter, åtgärda svårigheter och

undanröja hinder använde vi de begrepp som visas i Perssons (1998) ramverk (se Tabell 1).

Utifrån våra observationer och reflektioner har vi analyserat elevernas kunskapsutveckling,

engagemang och självförtroende ur ett relationellt perspektiv, som grundas i sociokulturell

teori, vilket lägger fokus på samspel och kommunikation (Ahlberg, 2015).

Specialpedagogiska åtgärder ur ett relationellt perspektiv betonar interaktion mellan elev,

lärare och miljö (Persson, 1998). Intresset riktades mot kommunikation gällande att förstå vad

som menas och att göra sig förstådd (Aspelin, 2013). Elevernas muntliga uttryck i interaktion

med varandra och oss pedagoger tillsammans med deras praktiska delaktighet, gjorde det

möjligt att genom dokumentation och reflekterande diskussioner subjektivt tolka och mäta

elevernas kunskapsutveckling, engagemang och självförtroende.

4.4. Reliabilitet, validitet, generaliserbarhet och tillförlitlighet
Reliabilitet och validitet är begrepp som används för att granska kvaliteten i en kvantitativ

studie (Bryman, 2011). Reliabilitet och validitet skapas genom att rätt metoder används för att

nå studiens syfte. Reliabiliteten handlar om att resultaten blir desamma om undersökningen

genomförs om igen på samma sätt och beskriver därmed mätningens pålitlighet. Validiteten
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handlar om att de metoder som används mäter det som avses att mätas (Bryman, 2011).

Skolforskningsinstitutet (2020) menar att förutsättningar för en god reliabilitet är att

datainsamlingen planeras och genomförs på ett noggrant sätt och att data från

interventionsgrupp och kontrollgrupp bedöms på samma sätt. Bryman (2011) menar att

noggranna beskrivningar av resultaten anses öka studiens trovärdighet och validitet. Vi

försökte därför vara noggranna i våra beskrivningar av elevernas resultat på både för- och

eftertester. Validitet går ut på om en bedömning av de slutsatser som genererats från en

undersökning hänger ihop eller ej (Bryman, 2011). Urvalet i en studie ska vara representativt

för populationen för att medge generaliserbarhet (Agnafors & Levinsson, 2019). Urvalet av

skolor eller elever får betydelse för i vilken utsträckning studiens resultat kan sägas vara giltig

för en större grupp skolor och elever än de som studerats. Generaliserbarheten beror på om en

studie med andra skolor eller elever kan tänkas uppvisa samma resultat

(Skolforskningsinstitutet 2020). Vi tänker att vi inte kan dra några generella slutsatser utifrån

det förhållandevis lilla urvalet i vår studie. Vårt resultat gäller främst för de individer som

deltog i vår undersökning (se avsnitt 4.1.).

Tillförlitlighet är ett begrepp som används i stället för reliabilitet och validitet, för att bedöma

kvaliteten i en kvalitativ studie. För att en kvalitativ studie ska uppfattas som tillförlitlig

behöver vissa kvalitetskriterier uppnås. Urvalet ska vara representativt och det ska finnas en

transparens genom hela studien där forskaren försöker beskriva genomförandet så noggrant

som möjligt för att andra ska kunna granska och bedöma studien (Agnafors & Levinsson,

2019). I metodkapitlet beskriver vi genomförandet noggrant. Detta ger studien transparens

eftersom det blir möjligt att förstå och följa arbetsgången. Bryman (2011) menar att det är

svårt att uppfylla reliabilitet i en kvalitativ studie eftersom resultatet man får är beroende av

den sociala miljön där studien genomförs men även av forskarens interaktion. I vår kvalitativa

del av studien interagerade vi alla tre med våra respektive elever och de resultat vi erhöll

påverkades av denna interaktion. Vi anser ändå att tillförlitligheten i studien styrks något

genom att vi förde loggbok och gjorde ljudinspelningar, vilket medförde att vi under våra

reflektionsmöten kunde gå tillbaka till materialet för att diskutera de tolkningar som vi gjort.

4.5. Etik
Enligt Vetenskapsrådet (2017) ska forskare beakta de fyra forskningsetiska principerna om

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Rektorerna tillfrågades på de utvalda
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skolorna om vi i forskningssyfte fick genomföra NST och McIntosh test 4 i årskurs 4, samt

utifrån resultaten välja ut några elever som genomförde interventionsprogrammet eller ingick

i en kontrollgrupp. I ett missivbrev som skickades hem beskrevs studiens syfte och metod.

Missivbrevet (se Bilaga 10) informerade också om att deltagandet var frivilligt och att

eleverna när som helst fick lov att avbryta deltagandet (Vetenskapsrådet, 2017). Det

inhämtades ett skriftligt godkännande från deltagarna i interventionsprogrammet och

kontrollgruppen samt skriftligt godkännande från deras vårdnadshavare. I vetenskapsrådets

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2017) står det att båda vårdnadshavarna ska ge

samtycke för att en studie ska kunna genomföras. Etisk hänsyn togs till den enskildes

integritet då eleverna avidentifierades så att det inte går att spåra vilka elever som medverkat i

studien. De åtgärder som vidtogs för att försvåra en identifiering av valda elever var att

utelämna beskrivning av kommun, skola, namn och kön. Den data som samlades in

förvarades inlåst och eleverna benämndes med ett kodat system. I enlighet med riktlinjerna

från Vetenskapsrådet (2017) angående nyttjandekravet användes resultaten som vi erhöll

endast för att nå studiens syfte. Vi anser att vi har uppfyllt vetenskapsrådets etiska riktlinjer

för informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.

5. Resultat och analys
I resultatkapitlet kommer vi att redovisa och analysera resultat från relevanta delar av vårt

insamlade empiriska material. Materialet består av förtest och eftertest av McIntosh test 4

(McIntosh, 2008) och NST (Geary et al., 2009) samt insamlat material från genomförd

aktionsforskning. Resultatet på testerna visade att interventionen endast medförde en liten

förbättring för interventionsgruppen i förhållande till kontrollgruppen. Bilaga 1 visar en

sammanställning över resultatet för varje elev på samtliga genomförda tester. Interventionen

genomfördes lite olika på skolorna, då gruppernas skilde sig åt i förmågan att uppfatta antal.

Skola 2 genomförde fler lektionspass inom talområdet 1-6 och färre inom talområdet 7-12 än

skola 1 och skola 3. Det var individuellt hur många rätt som elevernas resultat förändrades

både på NST och McIntosh test 4. På McIntosh test 4 visar resultatet en spännvidd i

förändring från (-1) rätt till 10 rätt i interventionsgrupp och från (-5) rätt till 5 rätt i

kontrollgrupp. När det gäller NST fanns en spännvidd på 6 till 25 fler rätt i

interventionsgruppen och 2 till 23 fler rätt i kontrollgruppen. Deltagarnas närvaro i

interventionsprogrammet redovisas i Bilaga 2.
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5.1. Interventionens påverkan på subitiseringsförmågan
I det här avsnittet redovisas interventionsprogrammets påverkan på den konceptuella

subitiseringsförmågan hos några elever med svaga resultat på NST. I Tabell 2 nedan

synliggörs elevernas resultat i medelvärde på för- och eftertest. Medelvärdet på förtestet för

de elever som deltog i interventionsprogrammet var 45,9 rätt och på eftertestet var det 59,6

rätt. Resultatet ökade med 13,7 rätt. För de som ingick i kontrollgrupp var medelvärdet på

förtestet 49,8 rätt och på eftertestet 60,5 rätt. Resultatet ökade med 10,7 rätt. Skillnaden

mellan grupperna hade minskat efter interventionen. Interventionsgruppen förbättrade sig 3,0

rätt mer i medelvärde än kontrollgruppen. Detta var endast en liten förbättring i jämförelse

med hur mycket båda grupperna förbättrade sig genom att göra testet en andra gång. I

jämförelse med antalet rätt på hela testet, 72, var det en väldigt liten förbättring.

Interventionen hade en liten påverkan till det bättre på subitiseringsförmågan hos eleverna i

interventionsgruppen. Att grupperna var relativt små gjorde att individuella elevers resultat

gav stort utslag på medelvärdet. Resultatet från alla deltesterna var för sig visade en ökning av

medelvärdet från förtest till eftertest för både interventionsgrupp och kontrollgrupp (se

Tabeller 3, 4, 5 och 6). Ökningen var något större för interventionsgruppen jämfört med

kontrollgruppen på alla deltester. Vi har valt att redovisa deltesternas resultat för varje skola

eftersom några av resultaten är värda att notera och ta med i resultatdiskussionen.

Tabell 2

Resultat medelvärde på The Number Sets Test (NST)

Grupp Förtest Eftertest Skillnad

Interventionsgrupp 45,9 59,6 13,7

Kontrollgrupp 49,8 60,5 10,7

Kommentar. Maximalt antal rätt på NST är 72.

5.1.1. Deltest 5A
Interventionsgruppen på skola 2 visade störst förbättring på deltest 5A. Kontrollgruppen på

skola 1 hade ett högt värde på förtestet, 16,0 rätt, vilket gjorde att de inte kunde öka mer än

2,0 rätt, vi kunde se en takeffekt (se Tabell 3).

41



Tabell 3

Medelvärden deltest 5A, The Number Sets Test (NST)

Skola Interventions-
grupp förtest

Interventions-
grupp eftertest Skillnad Kontrollgrupp

förtest
Kontrollgrupp

eftertest Skillnad

1 12,3 16,3 4,0 16,0 17,8 1,8

2 10,5 17,3 6,8 10,5 16,3 5,8

3 11,8 14,5 3,7 11,5 16,0 4,5

Alla 11,7 16,1 4,4 12,7 16,8 4,1

Kommentar. Maximalt antal rätt på deltest 5A är 18.

5.1.2. Deltest 5B
Interventionsgruppen på skola 3 visade den största förbättringen. Kontrollgruppen på skola 1

hade ett högt värde på förtestet, 16,3 rätt, vilket gjorde att de inte kunde öka mer än 1,7 rätt, vi

kunde se en takeffekt (se Tabell 4).

Tabell 4

Medelvärden deltest 5B, The Number Sets Test (NST)

Skola Interventions-
grupp förtest

Interventions-
grupp eftertest Skillnad Kontrollgrupp

förtest
Kontrollgrupp

eftertest Skillnad

1 14,7 16,4 1,7 16,3 17,8 1,5

2 14,5 17,8 3,3 14,5 17,5 3,0

3 10,0 15,8 5,8 13,3 17,0 3,7

Alla 13,4 16,6 3,2 14,7 17,4 2,7

Kommentar. Maximalt antal rätt på deltest 5B är 18.

5.1.3. Deltest 9A
Interventionsgruppen på skola 3 visade den största förbättringen. Interventionsgrupp och

kontrollgrupp på skola 3 uppvisade den största skillnaden i medelvärde. Skola 2 hade en liten

ökning i antal rätt, men det blev ingen skillnad i medelvärde mellan interventionsgrupp och

kontrollgrupp (se Tabell 5).
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Tabell 5

Medelvärden deltest 9A, The Number Sets Test (NST)

Skola Interventions-
grupp förtest

Interventions-
grupp eftertest Skillnad Kontrollgrupp

förtest
Kontrollgrupp

eftertest Skillnad

1 9,6 13,0 3,4 7,8 11,8 4,0

2 8.3 9,3 1,0 8,5 9,5 1,0

3 7,8 12,8 5,0 11,5 12,8 1,3

Alla 8,7 11,9 3,2 9,3 11,3 2,0

Kommentar. Maximalt antal rätt på deltest 9A är 18.

5.1.4. Deltest 9B
Interventionsgruppen på skola 3 visade den största förbättringen. Interventionsgrupp och

kontrollgrupp på skola 3 uppvisade den största skillnaden i medelvärde (se Tabell 6).

Tabell 6

Medelvärden deltest 9B, The Number Sets Test (NST)

Skola Interventions-
grupp förtest

Interventions-
grupp eftertest Skillnad Kontrollgrupp

förtest
Kontrollgrupp

eftertest Skillnad

1 13,3 14,7 1,4 13,8 15,5 1,7

2 12,0 14,0 2,0 13,0 14,3 1,3

3 10,8 16,3 5,5 12,8 15,8 3,0

Alla 12,3 14,9 2,6 13,2 15,2 2,0

Kommentar. Maximalt antal rätt på deltest 9B är 18.

5.2. Interventionens påverkan på taluppfattningen
I det här avsnittet redovisas hur interventionsprogrammet påverkade resultatet på McIntosh

test 4 för eleverna i studien.

5.2.1. Resultat av förtest och eftertest
Efter det inledande McIntosh-testet (se Tabell 7) hade interventionsgruppen ett medelvärde på

14,7 rätt i jämförelse med 17,8 rätt för kontrollgruppen, en skillnad på 3,1 rätt. Denna skillnad

i ingångsvärde berodde på att grupperna lottades. Efter interventionen visade eftertestet att

interventionsgruppen närmat sig kontrollgruppen då medelvärdet förbättrats till 18,4 rätt i

jämförelse med 19,0 rätt för kontrollgruppen, en skillnad på 0,6 rätt. Interventionsgruppen har

förbättrat sig med 3,7 rätt i medelvärde jämfört med kontrollgruppen som förbättrat sig med

1,2 rätt.
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Tabell 7

Medelvärden McIntosh test 4

Skola Interventions-
grupp förtest

Interventions-
grupp eftertest Skillnad Kontrollgrupp

förtest
Kontrollgrupp

eftertest Skillnad

1 15,6 19,7 4,1 20,5 23,3 2,8

2 10,8 16,3 5,5 12,5 13,3 0,8

3 17,0 18,3 1,3 20,5 20,5 0,0

Alla 14,7 18,4 3,7 17,8 19,0 1,2

Kommentar. Maximalt antal rätt är 29.

5.2.2. Resultat för varje kapitel i McIntosh
Vid en jämförande analys av antalet rätt per kapitel (se Tabell 8) såg vi små förbättringar för

interventionsgruppen i förhållande till kontrollgruppen. Medelvärdesförändringen var större

för interventionsgruppen på alla moment utom ett som handlade om tal i decimalform, kapitel

5 i McIntosh, (se Figur 2). När vi räknade på gruppernas medelvärden syntes dessa

förbättringar tydligast inom följande matematikområden i McIntosh Förstå och använda tal

(McIntosh, 2008):

● Kapitel 3, positionssystemet.

● Kapitel 9, olika representationer av addition och subtraktion.

● Kapitel 10, olika representationer av multiplikation och division.

● Kapitel 14, grundläggande tabellkunskaper för addition och subtraktion.

● Kapitel 16, generalisering av tabellkunskaper för addition och subtraktion.

● Kapitel 20, skriftliga beräkningar i addition och subtraktion.
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Tabell 8

Resultat McIntosh test 4, korrekta svar i antal och procent

Kapitel Interventions-
grupp förtest

Interventions-
grupp eftertest Skillnad Kontroll-

grupp förtest
Kontroll-

grupp eftertest Skillnad

Antal rätt Antal rätt Antal rätt % Antal rätt Antal rätt Antal rätt %

2 33 (45) 36 3 9 30 (36) 31 1 3

3 16 (45) 22 6 38 21 (36) 21 0 0

4 4 (30) 6 2 50 5 (24) 6 1 20

5 19 (45) 26 7 37 17 (36) 24 7 41

9 20 (45) 33 13 65 23 (36) 30 7 30

10 25 (45) 34 9 36 24 (36) 24 0 0

14 27 (30) 29 2 7 23 (24) 21 -2 -9

15 19 (30) 21 2 11 14 (24) 14 0 0

16 22 (45) 26 4 18 26 (36) 24 -2 -8

18 2  (15) 5 3 150 4 (12) 5 1 25

19 9  (15) 9 0 0 7  (12) 7 0 0

20 24 (45) 29 5 21 20 (36) 21 1 5

Kommentar. Maximalt antal rätt inom parentes för: Interventionsgrupp (15 elever x antal

uppgifter/kapitel). Kontrollgrupp (12 elever x antal uppgifter/kapitel).

Figur 2

Medelförändring av antal rätt per elev och kapitel i McIntosh test 4

Kommentar. Se underlag i tabellform (Bilaga 5).
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5.3. Korrelation mellan subitisering och taluppfattning
I det här avsnittet redovisas hur elevernas antal rätt på NST, som testade konceptuell

subitiseringsförmåga, korrelerade med medelvärdet på MacIntosh test 4, som testade

taluppfattning (se Tabell 9). Elever med färre än 50 rätt på NST, cirka 50 procent av antalet

elever i studien, visade ett medelvärde på 14,4 på McIntosh test 4. Elever med 50 rätt eller

mer på NST, det vill säga de övriga eleverna, visade ett medelvärde på 17,9 på McIntosh test

4. De elever med lägst resultat på NST visade även lägst resultat på McIntosh test 4, vilket

betyder att det i vår studie fanns en viss korrelation mellan konceptuell subitiseringsförmåga

och taluppfattning.

Tabell 9

Korrelation NST förtest under/över 50 rätt med medelvärde på test 4 McIntosh förtest

Antal rätt NST
(72)

Antal elever
(27)

Medelvärde McIntosh
(29)

< 50 14 14,4

≧ 50 13 17,9

5.4. Kvalitativa resultat av interventionen
Resultat som sammanställs i följande avsnitt används för att besvara vilken påverkan vårt

interventionsprogram hade på elevernas kunskapsutveckling, engagemang och självförtroende

gällande taluppfattning. Resultaten kommer från våra veckovisa reflektionsmöten där vi

sammanställde och diskuterade våra iakttagelser. Redovisningen av resultaten görs både med

koppling till vissa lektionspass och till olika aktiviteter under interventionen. För att

synliggöra utvecklingsarbetet av vårt interventionsprogram redovisas i sista delen även vilka

anpassningar och förändringar som gjordes fortlöpande under interventionen för att öka

möjligheterna att tillgodose elevernas behov. När vi diskuterade och sammanställde empirin

utgick vi från förutbestämda frågeställningar (se 4.2.3.). För att exemplifiera våra resultat

används citat och reflektioner från eleverna.

5.4.1. Iakttagelser angående elevernas kunskapsutveckling
Sammantaget såg vi under lektionspassen att eleverna stärkte sin perceptuella subitisering och

förmåga att dela upp tal samt att de konstruerade ny kunskap inom konceptuell subitisering.

Nedan ges exempel på vad vi iakttog angående denna kunskapsutveckling.

46



Under inledningen av interventionen arbetade vi med talområdet 1-6. Flera elever lyckades

bra med att snabbt läsa av en mindre mängd objekt. “Upp till fyra är enkelt. Sen blir det

svårare, då måste jag räkna” sa en elev angående talblocken. Eleven gav exempel på

perceptuell subitisering som är att snabbt uppfatta och ange mängder med säkerhet och

självförtroende upp till och med fyra. Förstärkningen av den perceptuella subitiseringen

syntes när eleverna på en av skolorna efter några tillfällen började uppfatta antalet prickar

snabbare om antalet inte var större än sex, medan eleverna på de andra skolorna uppfattade

detta snabbt redan från första tillfället. Vi såg detta då eleverna utan betänketid pekade på rätt

talkort när vi visade upp kort med dominoprickar.

Under interventionen ägnade vi mycket tid åt att träna på uppdelning av tal på olika sätt. Till

exempel skulle eleverna visa olika tal genom att hålla upp rätt antal fingrar ovanför sitt huvud

som kaninöron. I alla grupper under hela interventionen var det bara en elev som hade svårt

att visa med kaninöron. Eleven blev osäker när hen inte kunde se sina fingrar och behövde då

få bekräftelse från läraren att antalet stämde. Eleven hade lättast att dela upp jämna tal som

blev jämt fördelade mellan händerna. Hen visade exempelvis talet sex som 3+3 istället för

5+1 och talet fyra som 2+2 istället för 3+1 eller 4+0. Efter att ha gjort övningen ett antal

gånger blev eleven betydligt säkrare och kunde även dela upp talet sex i 5+1.

Det skedde en begreppsutveckling under interventionen. Vid de första

uppvärmningsövningarna med tärningar frågade några elever vad som menades med summa

och differens, men efter flera tillfällen med samma övning verkade begreppen bli självklara,

eleverna slutade att fråga vad de betydde.

Eleverna skulle träna den konceptuella subitiseringen genom att dela upp antal i små grupper

för att sedan summera grupperna. Vi hjälpte eleverna på olika sätt, bland annat genom att

färgmarkera grupper på korten för att de lättare skulle kunna se delarna. Detta underlättade för

de flesta men inte för alla. En elev reflekterade över färggrupperna och sa: “Färgerna stör mig

för jag vill göra andra grupper”. Färgmarkeringarna blev på så vis ingen hjälp utan snarare ett

hinder som begränsade alternativa sätt att tänka. Eleven hade utvecklat sina kunskaper om att

tal kan byggas på olika sätt och ville därför själv styra över sättet att gruppera.

Eleverna tränade på att summera flera små mängder genom att slå med tre tärningar som

skulle adderas. I denna övning utvecklade eleverna sina kunskaper i att använda olika

strategier. Vid summeringen av tre tärningar kontrollerade två elever i första skedet om det
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fanns några tiokamrater som kunde användas. Om det fanns tiokamrater började de med dessa

för att sedan lägga till antalet från den tredje tärningen. En annan elev valde att summera de

stora talen först. Ytterligare exempel på utveckling var när en elev för att underlätta räknandet

delade en tvåa till två ettor, 1+1, för att sedan adderade ettorna till de övriga två tärningarna.

Vi använde kort med olika objekt för att träna konceptuell subitisering. En elev uttryckte att

när antalet blev sju eller fler så behövde hen inledningsvis räkna prickarna, men att det gick

snabbare och snabbare att hitta grupperingar, till exempel 4+3. När antalet i mönstret blev

elva eller tolv hittade eleverna grupper om tre, fyra eller fem som de sedan adderade för att

ange det totala antalet. Eleverna redovisade sina olika kombinationer för varandra, vilket

ledde till att de kom fram till ännu fler möjligheter att kombinera. Det blev bra diskussioner

där eleverna tog hjälp av varandra. De utvecklade en säkerhet i att ange rätt antal när de såg

mönsterkorten en kort stund. En elev uttryckte att det var kul att bli säkrare på att ange antal i

en mängd.

5.4.2. Iakttagelser angående elevernas engagemang
Vid första träffen visade eleverna i samtliga grupper stor glädje och nyfikenhet när de såg

materialet och förstod att de skulle få arbeta praktiskt. “Vad är det här för något och vad ska vi

göra med detta?” Elevernas nyfikenhet och intresse gav oss ett bra utgångsläge för uppstarten

av interventionsprogrammet.

Vid första lektionstillfället fick eleverna börja bygga tal med olika talblock. Alla elever blev

väldigt engagerade i denna övning. När eleverna fick talblock framför sig började eleverna i

en grupp spontant att bygga ihop på olika sätt. När de skulle bygga tal provade de flera

möjliga alternativ. Det fanns till en början ingen systematik för att hitta alla talkombinationer.

När eleverna fick hjälp med att hitta talkombinationer på ett mer systematiskt sätt visade de

en större motivation att genomföra denna typ av uppgifter. Efter att eleverna byggt ett antal på

olika sätt tog en elev själv initiativet till att gå vidare till nästa antal, vilket tyder på

självförtroende. Efter första lektionen visade alla grupper uppskattning för innehåll och

upplägg. En av grupperna uttryckte att lektionen hade varit bra för att det hade varit både

matte och lek. Samtliga hade visat engagemang.

5.4.3. Iakttagelser angående elevernas självförtroende
I några övningar vid ett senare tillfälle tränade eleverna sig i att samtidigt uppfatta både en

mängd och ett mönster. Läraren visade ett mönster under en kort stund. Detta mönster skulle
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eleverna snabbt försöka uppfatta. Flera elever tyckte om att kopiera mönstret, det vill säga att

ta en ögonblicksbild och därefter försöka att bygga ett likadant med multilinkklossar. När en

elev fick reda på att vi skulle göra något byggmoment hände det att hen applåderade, en

annan elev sa: “Jag älskar att bygga”. Med koppling till samma övningar gav en elev förslag

om att få rita av de mönster läraren visade på en liten whiteboard. Ett annat förslag från

samma elev var att alla elever skulle rita ett eget påhittat mönster på whiteboarden som sedan

skulle visas som en snabbtitt för en annan elev, som i sin tur skulle rita av visat mönster. En

annan elev uttryckte vid ett tillfälle att hen ville ha svårare mönster. För att eleverna skulle

känna sig delaktiga genomfördes önskemål om att få använda whiteboarden. En successiv

stegring av mönster var redan inplanerad. Elevernas agerande i det här sammanhanget tyder

på självförtroende och självständighet.

I vissa övningar skulle eleverna peka på rätt talkort när vi visade ett mönsterkort. Eleverna

skulle så snabbt som möjligt se ett antal föremål i olika mönster till exempel i formen av en

blomma. Flera elever lyckades bra med detta. Två elever blev så glada att de gjorde “high

five” när de läste av snabbt och rätt.

Flera av eleverna blev under interventionens gång säkrare på att räkna antal. Det visade sig

genom att elever som inledningsvis frekvent använde fingrarna till hjälp minskade på detta

efter hand. Under arbetet med kompletteringsmängd uttryckte en elev att det var kul att bli

säkrare och inte behöva använda fingrarna. En annan elev insåg efter ett antal träningspass att

hen inte behövde använda fingrarna längre för att lägga ihop flera grupperingar. Eleven

konstaterade “Jag skiter i fingrarna nu!”. När mängderna ökade till antalet tio gav en elev

uttryck för ökat självförtroende genom följande kommentar: “Det kan bli lite svårare nu med

högre tal, men det blir nog kul”. Vid uppvärmningen under lektion 6 framkom ett önskemål:

“Vi kan väl få köra några gånger till”. Eleven hade lärt sig att snabbt summera och räkna

skillnad mellan talen på tärningarna och tyckte det var lätt och kul. Det verkade som

elevernas kunskapsutveckling generade ökat självförtroende.

5.4.4. Iakttagelser angående både engagemang och självförtroende
Engagemanget visade sig också när eleverna så snabbt som möjligt skulle peka på ett likadant

dominokort som läraren visade. En av eleverna satte händerna vid öronen för att visa att hon

var beredd. Vid snabbtitt på dominokort läste en elev snabbt av antalet prickar rätt och sa:

“Jag är bra på detta nu”.
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Vid uppvärmningen med tärning frågade en elev om de kunde få räkna två fler och två färre

istället för bara en fler och en färre. Ett förslag som tyder på både självförtroende och

engagemang då hen kommer med idé om förändring och förslag på att göra det svårare. Vi

gjorde eleven delaktig genom att genomföra förändringen i denna grupp men också i alla

andra grupper. Eleverna i alla grupper på alla skolorna upplevde att de hade blivit bättre när

de hade tillfälle 10. De kände sig snabbare. Sammantaget uppvisade samtliga eleverna ett gott

engagemang och aktivt deltagande under de flesta av interventionens lektionspass. En skolas

grupper visade under några lektionspass i mitten av interventionsprogrammet tecken på

minskat engagemang. De uttryckte att det var lätt och att de redan kunde det som övades.

Engagemanget blev återigen bättre när svårighetsgraden ökade i andra delen av

interventionen. Resultatet visade tecken på stärkt självförtroende angående taluppfattning hos

alla elever i interventionsprogrammet. Eleven S1E5 är exempel på någon som tog för sig mer

och mer under interventionen och visade på ett tydligt ökat självförtroende i övningarna. Hen

gjorde också en tydlig förbättring från för- till eftertester på både NST, 14 rätt, och McIntosh

test 4, 10 rätt (se Bilaga 1).

5.4.5. Anpassningar och förändringar under interventionen
I det här avsnittet redovisas vilka anpassningar och förändringar som gjordes fortlöpande i

interventionsprogrammets lektionsplaneringar tematiserat i förenklingar och utmaningar.

Fullständiga förändringar finns sammanställda i Bilaga 8.

Under våra reflektionsmöten diskuterades vilka förändringar som behövde göras för att

tillgodose elevernas behov. När någon hade hittat och provat en bra anpassning under ett

lektionspass genomfördes i vissa fall en förändring för de andra grupperna inför nästa tillfälle.

Vi la stor vikt vid att få eleverna delaktiga i sitt eget lärande och deras tankar och idéer

genomsyrade diskussionerna vid våra reflektionsmöten. Förändringarna baserades främst på

behovet av förenklingar eller utmaningar men när eleverna upplevde lektionerna som

enformiga blandade vi in några gamla övningar för att skapa dynamik och variation i

träningspasset. I ett par grupper gjordes anpassningar avseende tempo och omfång. Nedan

presenteras en sammanfattning i punktform över de förenklingar respektive utmaningar som

utgjorde förändringar i interventionsprogrammet:
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Förenklingar

● Efter en första snabbtitt på mönsterkort gavs eleverna möjlighet att titta ännu en gång

för att kunna ange det rätta antalet i mängden.

● För att kunna se ett tal i flera delar fick eleverna välja att använda fler än två talblock

för att bygga ihop tal.

● Eleverna ombads lägga sifferkorten i ordning för att lättare hitta rätt när de skulle peka

på rätt antal.

● Några elever arbetade flera pass inom talområdet 1-6.

Utmaningar

● Eleverna fick ange två mer/två mindre än vad tärningen visade.

● Eleverna fick från början bygga ihop talblock till nya tal. Vi kompletterade med att

eleverna även gjorde det motsatta, det vill säga att utgå från till exempel fem och

istället ta bort tre för att sedan ange hur mycket som var kvar (denna förändring

gjordes för alla liknande övningar i upplägget).

● Eleverna skulle använda fler än två talblock för att bygga ihop tal.

● Eleverna fick göra en snabbtitt och motivera hur de såg antalet.

5.5. Analys
Syftet med studien var att bidra med kunskap om sambandet mellan konceptuell subitisering

och taluppfattning, samt vilken påverkan ett interventionsprogram har på elever med svag

konceptuell subitiseringsförmåga i årskurs 4. För att kunna arbeta mot detta syfte utvecklades

ett forskningsbaserat interventionsprogram. Syftet blev därmed även att synliggöra

utvecklingsarbetet av vårt interventionsprogram i konceptuell subitisering.

5.5.1. Analys av testresultat
I resultatdelen (se Tabell 2) kunde vi i eftertestet se att både interventionsgrupp och

kontrollgrupp gått framåt på NST med en något större ökning för interventionsgruppen. Det

visar att det som i första hand påverkade resultatet på NST troligtvis var att eleverna gjorde

testet en andra gång. Det som i andra hand påverkade resultatet visade sig vara om eleverna

hade ingått i interventionsgrupp eller kontrollgrupp. Interventionen hade således en liten

påverkan på subitiseringsförmågan. I en jämförelse mellan de olika deltesterna syns det att
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eleverna presterar bättre på deltest 5B och 9B som innehåller både siffersymbol och

objektsmönster  jämfört med 5A och 9A som endast innehåller objektsmönster.

När det gäller resultatet på McIntosh test 4 visade eftertestet att eleverna klarade fler uppgifter

kring positionssystemet, vilket skulle kunna härledas till vårt arbete kring systematik och

strategier. Eleverna löste vid eftertestet fler uppgifter kopplade till representationer av de fyra

räknesätten, vilket kan bero på att eleverna under interventionen arbetat med olika

representationer av antal, grupperingar av antal, del av antal och kommutativa lagarna.

Genom arbetet med tärningsspelen har eleverna fått rika tillfällen till arbete med förståelsen

av störst först vid subtraktion samt upprepad addition vid summering av tre tal. Eleverna har

även tränat sig i att se grupper av mönster, del av antal, och sedan fått lägga ihop antalet

objekt på olika mönsterkort. I resultatet syntes en förbättring angående grundläggande

tabellkunskap och generaliseringar för addition och subtraktion. Gällande skriftliga

beräkningar i addition och subtraktion såg vi också en förbättring. Det berodde främst på att

eleverna vid omtestningen visade hur de tänkte genom uppställning. Vid första testningen

skrev eleverna bara svaret och det gav inte några poäng. Resultatet på McIntosh test 4 visade

att flera elever klarade vissa uppgifter på eftertestet som de inte klarade på förtestet och

tvärtom, men totalresultatet blev ungefär detsamma. Fyra elever, varav tre fanns i

kontrollgruppen, hade lägre resultat på eftertestet. Detta tolkade vi som att det fanns en

osäkerhet hos eleverna och att kunskaperna inte var befästa.

När det gäller korrelationen mellan subitisering och taluppfattning (se Tabell 9) synliggörs det

att de elever med lägst resultat på NST även visade lägst resultat på McIntosh test 4. Vår

studie visar därmed att det troligen finns en korrelation mellan konceptuell

subitiseringsförmåga och taluppfattning, men vi kan inte utifrån våra resultat säga något annat

än att den är svag, vilket den ju inte måste vara.

5.5.2. Analys av interventionsprogrammets förändringar
Griffin (2007) menar att om alla komponenter i ett interventionsprogram är noggrant

anpassade bör genomförandet av programmet vara smidigt och vinsterna i lärande vara

betydande. I resultatdelen synliggörs förändringar av interventionsprogrammet angående

förenklingar och utmaningar för att hantera elevers olikheter. I följande avsnitt gör vi en

analys av dessa förändringar med fokus på kunskapsutveckling, självförtroende och

engagemang med en koppling till Griffins (2007) fem strategier, punkt 1-5 (se 3.1.).
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För varje matematikbegrepp som ska läras ut bör läraren utgå från verkliga kvantiteter. I de

hands-on aktiviteter (Griffin, 2007, punkt 1) som valdes försökte vi exponera eleverna för

flera olika sätt som antal kan representeras på. I resultatet kan vi se att en rik uppsättning

erfarenheter troligen har stärkt de processer som ligger till grund för talförståelsen. För att

förstå hur långt eleverna hade kommit i sin konceptuella subitiseringsförmåga, gjorde vi en

ändring i lektionsupplägget där eleverna fick göra en snabbtitt och motivera hur de såg antalet

(Griffin, 2007, punkt 3). Eleverna tänkte kreativt och fick själva sätta ord på det de

uppfattade. De tydliggjorde sina tankar med mer explicita matematiska uttryck och på så sätt

tränade eleverna även sitt symbolspråk.

I resultatdelen kan vi se att viss anpassning behövde göras för vissa grupper avseende tempo,

nivå och omfång. Detta gjordes för att undervisningen skulle utgå från elevernas

förutsättningar (Griffin, 2007, punkt 4). Det verkade nödvändigt för en del elever att få stanna

kvar tillräckligt länge i arbetet med en viss mängd, upp till sex, för att de så småningom med

lätthet skulle kunna uppfatta och kommunicera rätt antal. Svårigheter uppstod när eleverna

behövde dela in mängderna i grupper och sedan lägga ihop dessa för att uppfatta hela

mängden. Om vi gått vidare för snabbt hade eleverna riskerat att tappa både självförtroende

och engagemang. Även förändringen att eleverna efter att ha tittat en kort stund på mönster

gavs en möjlighet att titta ännu en gång, för att öka chanserna att svara rätt, handlade om att

bevara eller stärka självförtroendet. Att hjälpa eleverna med instruktionen att strukturera en

tallinje med sina talkort, gjorde att de snabbare kunde visa upp sitt svar. Detta skapade, som vi

upplevde det, en känsla av snabbhet och säkerhet.

Elever behöver noggrant utformade undervisningstillfällen för att lära sig hur man översätter

olika representationer, för att skapa den förståelse som gör det smidigt och effektivt att röra

sig i den symboliska världen (Griffin, 2007, punkt 1). När användningen av formella

symboler har ett syfte som är nära kopplat till aktiviteten med verkliga mängder är barn i

bättre stånd att uppfatta innebörder. Vi förändrade och anpassade arbetet med talblocken så att

aktiviteterna skulle uppmuntra eleverna till att konstruera fler egna matematiska betydelser av

antal såsom 3+3+3 eller 2+4+3, men även för att lättare hjälpa eleverna att förstå konceptuell

subitisering. Eleverna presenterade oftast helt olika sätt att gruppera mängderna, speciellt när

vi arbetade med högre tal vilket skapade många tillfällen till att föra olika resonemang

(Griffin, 2007, punkt 2). Vi lärare kompletterade mattepratet när vi visade andra sätt att
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gruppera mängderna och på så sätt exponerades eleverna för mer systematiska strategier

(Griffin, 2007, punkt 5).

När eleverna skulle uppfatta och uttrycka ett bestämt antal behövde de lägga ihop flera

delmängder. För att stödja eleverna i den konceptuella subitiseringsprocessen behövde vi

tydliggöra delmängder i förhållande till hela mängden. Genom att växla mellan att eleverna

fick skapa helhet av delar och delar av helhet tränades den konceptuella subitiseringen. Här

gjorde vi en förändring genom att hålla för ett talblock för att eleverna sedan skulle hitta det

kompletterande talblocket som ett led i att ytterligare försöka förstärka den konceptuella

subitiseringsförmågan (Griffin, 2007, punkt 5).

Varje lektion startades upp med uppvärmningsövningar. Dessa satte igång tänkandet och

förberedde hjärnan för ämnet, men fokuserade också på räkneförmåga och mentala processer,

det vill säga räkneflyt. I resultatdelen ser vi att det var uppvärmningsövningarna i upplägget

som förändrades mest. Utgångsnivån var något låg och för att upprätthålla elevernas

ursprungliga engagemang och utveckla deras räkneförmåga behövde övningarna bli mer

variationsrika och utmanande (Griffin, 2007, punkt 4).

Genom interventionsprogrammet försökte vi använda oss av fem undervisningsstrategier (se

3.1.) för att främja ett framgångsrikt lärande och leda eleverna genom en utvecklingssekvens

som stämmer överens med deras naturliga utveckling (Griffin, 2007, punkt 1). För att

synliggöra vad eleverna förstod och uppfattade gav vi eleverna många möjligheter till att

kommunicera matematik (Griffin, 2007, punkt 2). Aktiviteterna i interventionsprogrammet

som helhet verkade fånga elevernas känslor, fantasi och sinnen. Det verkade även som att

aktiviteterna fungerade bra för elever med olika sociala och kulturella bakgrunder då eleverna

till synes förstod både material och instruktioner. Vi har inte valt att fokusera på någon form

av skriftlig dokumentation från eleverna (Griffin, 2007, punkt 3). Eleverna har endast byggt

eller ritat sina lösningar.

Ovanstående analys grundar sig i de reflektionsmöten utifrån aktionsforskning som gjordes

under interventionens gång. Observationer utifrån våra fyra frågeställningar (se 4.2.3.) och

Griffins undervisningsstrategier gjorde att vi kunde få syn på mönster, relationer och samband

angående kunskapsutveckling, engagemang och självförtroende som sedan diskuterades under

reflektionsmötena.
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5.5.3. Analys utifrån specialpedagogiska perspektiv
Persson (1998) diskuterar i sitt ramverk hur två olika specialpedagogiska perspektiv, det

relationella och det kategoriska, påverkar hur en pedagogisk verksamhet kan utformas och

genomföras. I detta avsnitt analyserar och tolkar vi våra resultat utifrån ett kategoriskt och ett

relationellt perspektiv med hjälp av begreppen: pedagogisk kompetens, specialpedagogisk

kompetens, grund till specialpedagogiska behov, tidsperspektiv, fokus för specialpedagogiska

åtgärder och ansvar för specialpedagogisk verksamhet (se Tabell 1). Avsikten med analysen

och tolkningen har varit att belysa hur ett interventionsprogram kan fungera som verktyg vid

undervisning av elever i behov av stöd i matematik på gruppnivå, nivå 2 (se 2.3.). På grund av

vissa motsättningar mellan de två grundläggande perspektiven behöver en del resultat lyftas

fram i resultatdiskussionen och då med koppling till dilemmaperspektivet.

Den pedagogiska kompetensen ur ett kategoriskt perspektiv handlar om att ge ett direkt

ämnesspecifikt och undervisningscentrerat stöd utifrån diagnosticerade problem via

kartläggning och kategorisering. I den kvantitativa resultatdelen blir det tydligt att fokus låg

på tester och testresultat. Vi diagnostiserade och valde ut eleverna utifrån uppvisade

svårigheter i konceptuell subitisering i NST, vilket visar att vårt urval gjordes utifrån ett

kategoriskt perspektiv. I resultatet av vår studie ser vi att den specialpedagogiska

kompetensen bestod av att i upplägget av vårt interventionsprogram göra en insats med direkt

koppling till elevernas uppvisande av svårigheter i antalsuppfattning och kan då utifrån

Perssons ramverk (1998) knytas till ett kategoriskt synsätt. Forskning kopplad till detta

perspektiv kan handla om att hitta effektiva metoder för inlärning. Inför genomförandet av

vårt interventionsprogram tog vi, för att försöka uppnå ett bra resultat, del av befintlig

forskning inom hur barn/elever kan förstå och lära konceptuell subitisering.

Om vi istället väljer att titta på den pedagogiska kompetensen ur ett relationellt perspektiv,

handlar det om att anpassa undervisningen efter elevers olika förutsättningar. I

interventionsprogrammet uppmärksammade vi utbildningsmiljön och fokus låg på

möjligheter för, och hinder mot, elevers delaktighet, utveckling och lärande. Med

utgångspunkt i våra kvalitativa resultat kan vi tydligt se anpassningar, delaktighet och

samspel mellan elev, lärare och miljö. Det relationella perspektivet synliggörs i den

specialpedagogiska kompetensen som i vår studie bestod av en mer kvalificerad undervisning

där differentieringar gjordes angående stoff, nivå, tempo och omfång i ett försöka att möta
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varje elev utifrån sina förutsättningar och behov och därmed utgå ifrån den nivå där eleven

befann sig.

Grunden till det specialpedagogiska behovet ur ett kategoriskt perspektiv förklarar elevens

matematiksvårigheter med att den är individbunden. Elever i behov av särskilt stöd lyfts ofta

ut från sitt sammanhang och deltar i särskild undervisning. I denna studie innebar det en

period av intensiv träning då elever med svårigheter fick undervisning i små grupper.

Eleverna plockades ut från den ordinarie verksamheten och fick sitt stöd utanför ramen för

klassundervisningen. Utifrån ett kategoriskt perspektiv ses svårigheterna som inneboende hos

eleven, elev med svårigheter.

Utifrån det relationella perspektivet uttrycks det att elever är i svårigheter. Det

specialpedagogiska behovet uppstår i mötet med uppväxt- och/eller lärmiljön. Vikten av

elevers delaktighet samt anpassningar av lärmiljön diskuteras. I resultatdelen blir det synligt

att fokus för de specialpedagogiska åtgärderna låg på en tydlig interaktion mellan elev, lärare

och miljö, elevens svårigheter sågs därmed inte som individbundna. Intresset riktades mot

kommunikation gällande att förstå vad som menas och att göra sig förstådd. Elevernas

muntliga och praktiska delaktighet gjorde att vi löpande utförde formativ bedömning och

anpassade undervisningen utifrån elevernas olika förutsättningar. I vårt arbete med eleverna

var möjligheterna till anpassning stor eftersom undervisningen genomfördes i små grupper.

Elevernas möjligheter till delaktighet såg vi som en anledning till deras stora engagemang.

Den formativa bedömningen och anpassningen av undervisningen ser vi även som en

anledning till att interventionsgruppens resultat förbättrades lite mer än kontrollgruppen både

på NST och McIntosh test 4.

Insatsen var tidsbestämd och kortvarig. Tanken med ett interventionsprogram är en kortsiktig

insats med målet att lyfta elevens kunskaper inom ett specifikt område till den nivå som de

övriga eleverna i klassen befinner sig på. Insatsen gjordes med en tanke om att eleven ska gå

tillbaka till ordinarie klassundervisning. Detta kortsiktiga tidsperspektiv gällande en insats kan

främst härledas till ett kategoriskt perspektiv.

Ansvaret för den specialpedagogiska verksamheten gällande att genomföra åtgärderna i

studien har legat på specialläraren och var således kopplat till ett kategoriskt perspektiv.

Arbetslagen har inte varit inkopplade och det har inte tagits ett gemensamt ansvar för de

svårigheter eleverna uppvisar. Det är specialläraren som åtgärdat och kompenserat. Att skapa
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gynnsamma förutsättningar i den ordinarie undervisningen har inte berörts under

interventionens gång.

Persson (1998) menar att båda perspektiven är analytiska verktyg som utgör två helt olika sätt

att förstå elevers skolsvårigheter utan att för den skull utesluta varandra. För att skapa

förståelse för den undervisning som vi har genomfört och som en grund för tolkning av den

verksamhet som vi bedrivit, har vi använt oss av både kategoriskt och relationellt perspektiv. I

denna analys blir det synligt att vi rör oss både inom och mellan de båda olika perspektiven

gällande förhållningssätt, verktyg och metoder för att möta elevers olikheter.

5.6. Sammanfattning av resultat och analys
I det här avsnittet görs en kort sammanfattning av resultaten och den analys som gjorts med

koppling till våra forskningsfrågor.

● Alla elever förbättrade sina resultat på NST från förtest till eftertest. Eleverna i

interventionsgruppen förbättrade sina resultat något mer än kontrollgruppen. Att alla

förbättrade sina resultat på NST berodde troligtvis på att testet gjordes en andra gång

och att det därmed fanns en igenkänningsfaktor.

● De elever med lägst resultat på NST visade även lägst resultat på McIntosh test 4,

vilket visar att det i vår studie fanns en viss korrelation mellan konceptuell

subitiseringsförmåga och taluppfattning.

● De flesta elever som ingick i interventionsprogrammet förbättrade sina resultat på

McIntosh test 4. Eftertestet visade att interventionsgruppens förbättring av

medelvärdet var något större än kontrollgruppens.

● På eftertestet av McIntosh test 4 blev det synligt att det skett störst förbättringar för

interventionsgruppen i förhållande till kontrollgruppen angående positionssystemet,

olika representationer av de fyra räknesätten, grundläggande tabellkunskaper för

addition och subtraktion, generalisering av tabellkunskaper för addition och

subtraktion och skriftliga beräkningar i addition och subtraktion.

● Eleverna visade engagemang och självförtroendet gällande taluppfattning under

interventionsprogrammet. I resultatdelen syns detta genom olika engagerade

uttalanden och reflektioner samt genom initiativtagande.

● Förändringar av interventionsprogrammet gjordes främst genom att göra övningarna

enklare eller mer utmanande. Detta för att bibehålla delaktighet och engagemang hos
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eleverna, men också för att öka kunskapsutvecklingen. Viss anpassning gjordes

avseende tempo, nivå och omfång. Våra reflektionsmöten utifrån aktionsforskning var

avgörande i denna arbetsprocess.

● När vi försöker tolka och skapa förståelse för den undervisning vi har genomfört blir

det synligt att vi rör oss både inom och mellan relationellt respektive kategoriskt

perspektiv gällande förhållningssätt, verktyg och metoder för att möta elevers

olikheter.

6. Diskussion
I följande kapitel reflekterar och diskuterar vi över undersökningens resultat, samt drar

slutsatser, i relation till vald litteratur och teori. I metoddiskussionen behandlar vi hur väl våra

metoder fungerade för att uppnå studiens syfte. I resultatdiskussionen tar vi upp hur vi ser på

och uppfattar våra resultat i förhållande till tidigare forskning. Vi avslutar med att redogöra

för specialpedagogiska implikationer och möjlig framtida forskning.

6.1. Metoddiskussion
För att nå syftet med vår studie använde vi oss av både kvantitativa och kvalitativa metoder.

Den kvantitativa metoden bestod av testning och de kvalitativa metoder som användes var

intervention, reflektionsgrupp, loggbok och inspelningar. Dessa metoder har hjälpt oss i

arbetet med att besvara våra forskningsfrågor.

För att veta hur effektiv en intervention är behövs något relevant att jämföra med.

Skolforskningsinstitutet (2020) beskriver svårigheten med att säkerställa och jämföra

kvaliteten på annan undervisning än vad som ingår i studien. I vår studie jämfördes två

grupper med elever som arbetat med olika saker i matematik. I efterhand förstod vi att det

hade varit bättre om både interventionsgruppen och kontrollgruppen samtidigt hade tränat

subitisering, fast på olika sätt. Exempelvis kunde kontrollgruppen ha arbetat med subitisering

i någon form av datorprogram. Detta hade ökat relevansen för hur effektivt vårt

interventionsprogram var i jämförelsen mellan grupperna. Vi hade dessutom haft större insikt

i vad kontrollgruppen faktiskt arbetade med samtidigt som interventionsgruppen genomförde

sitt program. Det enda vi visste var att kontrollgruppen arbetade med decimaltal under tiden. I

vilken utsträckning detta påverkade deras subitiseringsförmåga har vi svårt att uttala oss om.

Eleverna i interventionsgruppen hade merparten av, och kontrollgruppen all, sin undervisning
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i ordinarie klass med läxor som vanligt under interventionsperioden, vilket kan ha påverkat

resultatet framförallt på McIntosh test 4. Om eleverna i studien hade haft all sin undervisning

hos oss hade färre variabler spelat in.

Det är viktigt att interventionsprogram kritiskt analyseras och granskas angående deras

effektivitet med hjälp av kontrollgrupper (Desoete et al., 2009). Vid fördelning kan det ofta

vara fördelaktigt att låta slumpen avgöra vilka som ska ingå i vilken grupp

(Skolforskningsinstitutet, 2020). Lottning fick därför avgöra om eleverna skulle ingå i

interventionsgrupp respektive kontrollgrupp. När vi fördelat eleverna visade det sig att

kontrollgruppens elever i utgångsläget hade bättre resultat på NST förtest. Flertalet av

eleverna i interventionsgruppen ingick i de 10 lägsta procenten, vilket när det gäller

matematiksvårigheter ofta innebär stora svårigheter (Desoete et al., 2009). När man ska

jämföra grupper är en jämnare fördelning önskvärd och i efterhand kan vi se att vi borde

bestämt grupperna utan att randomisera genom lottning. Vi kunde exempelvis valt varannan

elev från lägsta till högsta resultat inom de utvalda 20 procenten, men då kunde det i stället

ha medfört en ännu större spridning i kunskapsnivå inom grupperna.

Valet att lotta fram vilka elever som skulle ingå i interventionsgrupperna påverkade

sammansättningen. I en av grupperna blev det en stor spridning i konceptuell

subitiseringsförmåga vilket upplevdes som en utmaning då två elever behövde gå fortare

fram, medan de två övriga egentligen behövde stanna till och öva mer inom de lägre

talområdena. Detta blev ändå hanterbart eftersom gruppens storlek var så pass liten. Som

helhet upplevde vi gruppstorleken som gynnsam eftersom eleverna hade lätt att komma till

tals och vi hade lätt för att ge formativ återkoppling och en möjlighet att lyfta varje elev. Vi

kunde utifrån valda förutsättningar genomföra vårt interventionsprogram enligt tänkt plan,

men om vi hade valt att gör intervjuer för att fastställa elevers kunskapsnivåer i stället för

tester hade vi initialt haft djupare kunskap om eleverna och utifrån det möjligtvis kunnat

skapa mer homogena grupper. Inför framtida interventioner tar vi med oss Wrights (2003)

tankar om att en detaljerad kartläggning med hjälp av intervju är nödvändigt inför en

intervention, för att de bästa anpassningarna ska kunna ske.

I urvalsprocessen använder vi NST som utvecklades för att bedöma hastigheten och

noggrannheten med vilka barn kan identifiera och bearbeta kvantiteter representerade av

siffror och objektuppsättningar (Geary et al., 2009). Vi upplever innehållet i testet som

funktionellt för att mäta konceptuell subitiseringsförmåga. Däremot behöver tiden för de olika
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delarna reduceras för att undvika en takeffekt i del 5A och 5B. Det blir svårt att förbättra

resultatet för en del elever från för- till eftertest om resultatet redan är nära maximalt. Blir

testtiden alltför kort uppstår ett annat problem. Distraktioner, okoncentration eller generellt

lågt arbetstempo får större utslag på resultatet i negativ bemärkelse (Karlsson, 2019). Detta

påverkar i vilken utsträckning vi faktiskt får med de elever som har lägst konceptuell

subitiseringsförmåga istället för elever med nedsatt koncentrationsförmåga.

Första gången eleverna gjorde NST genomfördes den med alla elever i helklass. Andra

gången genomfördes testen i mindre grupp med endast de elever som ingick i studien.

Förutsättningarna blev då bättre eftersom eleverna befann sig i ett mindre och lugnare

sammanhang. Om vi ser på resultatet ur ett specialpedagogiskt perspektiv där lärmiljöns

betydelse för elevens möjligheter att prestera poängteras (Persson, 1998), kan det vara en

anledning till att även kontrollgruppens resultat förbättrades. En annan anledning kan vara att

eleverna gjorde samma test en gång till med endast några veckors mellanrum, vilket skapade

en igenkänningsfaktor och en säkerhet kring vad som förväntades. Skola 1 och 2 gjorde det

första McIntosh testet i helklass och det andra i mindre grupp. Skola 3 gjorde båda testerna på

samma veckodag, tid på dagen och med samma elevgrupp. Detta sätt med en likvärdig

lärmiljö borde använts på både NST och McIntosh för att bättre kunna jämföra resultaten.

På McIntosh test 4 fick vi ett litet utfall. Detta kan bero på att McIntosh test 4 testar

taluppfattning i ett brett perspektiv. Om vi hade valt ett snävare perspektiv på taluppfattning

och istället använt testet AG1 för grundläggande aritmetik i Skolverkets diagnosmaterial

Diamant (Skolverket, 2020a), som är mer direkt kopplat till det talområde som vi har

behandlat under arbetet med interventionsgruppen, hade vi kanske kunnat få ett tydligare

resultat och en tydligare skillnad mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp.

Antalet elever som ingår i studien är inte tillräckligt stort för att vi ska kunna säkerställa

testresultaten statistiskt. Varje elev får alltför stor inverkan på studiens medelvärden, vilket

påverkar resultatet på ena eller andra hållet. Att använda medelvärde ser vi därför som ett

trubbigt verktyg i en studie med få deltagare. Det gör att det blir svårt att jämföra skillnaderna

i påverkan mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp. I resultatdelen syns stora

individuella skillnader i hur många rätt som elevernas resultat förändrades både på NST och

McIntosh test 4. Med tanke på den stora spännvidden i förändring mellan för- och eftertest på

både NST och McIntosh verkar metodens påverkan på de olika deltagarna varit varierad.
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Elever som redan är i matematiksvårigheter kan hjälpas genom interventioner.

Interventionsprogram utgår från ett undersökande arbetssätt med uppmuntran till

förutsägelser, förklaringar, kommunikation samt att läraren visar på olika sätt att representera

tal och kvantiteter (Dowker, 2019). Tanken med vårt interventionsprogram var att genom

detta undersökande arbetssätt hjälpa eleverna att fylla igen kunskapsluckor kring perceptuell

och konceptuell subitisering för att underlätta deras framtida möjligheter att ta till sig

aritmetiska kunskaper. Påverkan på den konceptuella subitiseringsförmågan var inte så stor i

vår studie, däremot skapade det undersökande arbetssättet engagemang hos eleverna.

Lektionspassen var 30 minuter långa, vilket vi bedömer som funktionellt och väl avvägt

tidsmässigt. Vi hann genomföra lektionens moment samtidigt som eleverna oftast orkade vara

aktiva och fokuserade hela tiden.

Aktionsforskning med reflekterande samtal kan användas för att förbättra undervisningen

genom att utveckla material och undervisningsstruktur (Timperley, 2013). Det var en stor

fördel att vara tre personer som kunde diskutera resultat och upplägg samt utbyta erfarenheter

vilket hade begränsats om studien endast hade genomförts av en person. Vi valde att

formulera fyra frågeställningar som stöd inför våra reflektionsmöten så att vi tillsammans

kunde vi få syn på mönster, relationer och samband angående engagemang, självförtroende

och kunskapsutveckling. Frågeställningarna fungerade som ett ramverk för vad vi skulle titta

efter under lektionspassen, men också som en grund för att analys och kategorisering av

elevernas framsteg. Detta gjorde att vi kunde förbättra undervisningens upplägg, men också

utveckla vår pedagogiska kompetens att analysera och anpassa undervisningen. Vår uppgift

som observatörer av andra ordningen var att både undervisa och observera. Ur ett mer kritiskt

perspektiv förstod vi att det kunde blivit ett annat resultat, kring hur undervisningen behövde

anpassas, om vi tagit hjälp av en person som inte deltog i undervisningen utan endast hade till

uppgift att observera. Forskarens egna kunskaper påverkar resultatet. Vi tolkar så fort vi

uppfattar något (Agnafors & Levinsson, 2019). Vi är medvetna om att våra tolkningar gjordes

utifrån den kunskap och de erfarenheter som vi hade med oss i arbetet med denna studie.

Utifrån våra tidigare erfarenheter visste vi att elever i mindre grupper ofta vågar öppna upp

sig och vara mer aktiva. Det är möjligt att vi var subjektiva och därmed såg det som vi

förväntade oss att se angående engagemang och självförtroende, när vi observerade utifrån

våra frågeställningar (4.2.3.).
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I studien har vi gjort vissa etiska överväganden angående att välja bort elever beroende på om

de har NPF-diagnos samt att låta eleverna i kontrollgruppen få genomföra

interventionsprogrammet i efterhand om de ville. Eftersom vi i ett tidigt skede gjorde valet att

elever med NPF-diagnos inte skulle delta i studien, bestämde vi att på ett diskret sätt sålla bort

dessa elever efter förtestet. I vår studie blev det inte aktuellt, då ingen av dessa elever låg

inom gränsvärdet för de 20 % med lägst resultat. Det fanns ett dilemma i att någon elev med

NPF faktiskt kunde ha behövt genomföra interventionen och inte skulle få detta. Eleverna i

kontrollgruppen fick erbjudande om att genomföra interventionen i ett senare skede. Vi såg

det som etiskt riktigt av rättviseskäl, att dessa elever skulle få samma möjlighet eftersom de

gått med på att genomföra hela testningsförfarandet.

6.2. Resultatdiskussion
Syftet var att bidra med kunskap om sambandet mellan konceptuell subitisering och

taluppfattning, samt vilken påverkan ett interventionsprogram har på elever med svag

konceptuell subitiseringsförmåga i årskurs 4. För att kunna arbeta mot detta syfte utvecklades

ett forskningsbaserat interventionsprogram. Därmed blev syftet också att synliggöra

utvecklingsarbetet av vårt interventionsprogram i konceptuell subitisering. Vi har valt att

diskutera resultaten utifrån våra kvantitativa respektive kvalitativa metoder.

6.2.1. Resultatdiskussion utifrån kvantitativ metod
Intresset i en studie ligger i att mäta och undersöka i vilken utsträckning en viss insats

påverkar ett visst utfall (Skolforskningsinstitutet, 2020). Vår insats gav en viss påverkan på

utfallet gällande testresultatet. Medelvärdet av elevernas resultat var något bättre för de som

ingick i interventionsprogrammet jämfört med kontrollgruppen både på NST och McIntosh

test 4.

Det finns en enighet inom forskningen om att elever med svag subitiseringsförmåga också har

svårigheter att lära sig matematik (Özdem & Olkun, 2019). Denna hypotes tog vi med i

forskningsfråga 1 och det visade sig att det även i vår studie finns en korrelation mellan

konceptuell subitiseringsförmåga och taluppfattning. I vår kvantitativa resultatdel syns det att

de elever med lägst resultat på NST även visar lägst resultat på McIntosh test 4. Deras svaga

subitiseringsförmåga har möjligtvis gjort att de har haft svårigheter att ta till sig och utveckla

matematiska kunskaper och färdigheter på samma sätt som sina jämnåriga kamrater. Detta
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antagande gör vi utifrån att forskning visar att subitisering är en viktig komponent i elevernas

utveckling av taluppfattning (Dowker, 2019).

I ett interventionsprogram är det viktigt att konsolidera en nivå, det vill säga att barnet har

byggt upp en solid intuitiv förståelse av de involverade mängderna och kan kommunicera

dessa med lätthet, innan man går vidare till nästa (Griffin, 2007). Skola 2 uppehöll sig i sin

subitiseringsträning under fler pass på de lägre antalen (1-6). Orsaken till detta var att dessa

elever inledningsvis hade stora svårigheter med att uppfatta även små mängder. Det skulle

kunna vara anledningen till att resultatet på delprov 5A för skola 2 ökade mer än på de andra

skolorna. Även kontrollgruppen på skola 2 hade gått framåt mycket i medelvärde på denna

del. Det berodde delvis på att en elev, S2E8, ökade från 5 till 17 rätt (se Bilaga 9). Denna elev

upplevdes inte förstå uppgiften vid första tillfället och det dröjde därför innan eleven kom

igång. Vid omtestningstillfället fanns inte denna tveksamhet. Skola 2 har en liten ökning i

medelvärde mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp på test 9B och ingen skillnad alls i

medelvärde på test 9A. En tänkbar förklaring till detta skulle kunna vara att dessa elever

arbetat på denna nivå vid färre tillfälle än planerat.

Eftertestet av McIntosh test 4 visade att det skett störst förbättringar för interventionsgruppen

i jämförelse med kontrollgruppen inom positionssystemet, olika representationer av de fyra

räknesätten, grundläggande tabellkunskaper för addition och subtraktion, generalisering av

tabellkunskaper för addition och subtraktion och skriftliga beräkningar i addition och

subtraktion. McIntosh (2008) menar att det tar lång tid att bygga upp förståelse för

positionssystemet och vår intervention har troligtvis inte påverkat denna förståelse i någon

större omfattning. Anledningen till ett förbättrat testresultat inom området berodde på att

några elever använde sig av uppställning som metod på eftertestet för att lösa uppgifter

kopplade till positionssystemet, vilket gjorde att fler fick rätt på denna del. Dessa elever

förstod inte positionssystemet fullt ut men fick rätt på uppgifterna på grund av att de

behärskar uppställning som metod. En annan möjlig anledning till förbättring på McIntosh

eftertest skulle kunna vara att större uthållighet och bättre självförtroende gjorde att eleverna

vågade försöka på fler uppgifter. Denna koppling gör vi med tanke på Carlsson Kendalls

(2015) idé om att en ökad motivation hos eleverna har skapat en större uthållighet. För att

förstå antal måste barn engagera sig i att skapa erfarenheter av arbete med olika föremål

genom att gruppera, komponera, dela upp och räkna (MacDonald et al., 2015). Våra

subitiserande aktiviteter som till stor del utgick från detta sätt att arbeta, kan ha bidragit till en
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förbättring av antalsuppfattningen som i sin tur kan ha påverkat huvudräkningen, vilket

medförde att eleverna hade ett bättre resultat vid andra tillfället.

McIntosh (2008) menar att det är viktigt att kunna dela upp tal på olika sätt för att kunna göra

effektiva beräkningar. Eleverna har under interventionen tränat på att dela upp antal upp till

och med tolv på olika sätt. För att utvecklas vidare behöver de nu fortsatt träning i att dela upp

större antal på olika sätt i olika situationer för att underlätta beräkningar, men även träna på

att använda sina tabellkunskaper inom lägre talområden till att göra generaliseringar i högre

talområden. I McIntosh test 4 är en uppgift 140-60 där 60 behöver delas upp som 40+20,

vilket medför att uträkningen blir 140-40-20. Under vår intervention har eleverna tränat

systematiskt tänkande och utvecklat nya strategier som vi hoppas att de tar med sig i arbetet

med större tal.

6.2.2. Resultatdiskussion utifrån kvalitativ metod
I utvecklingen av interventionsprogrammet strävade vi efter att utgå från ett relationellt

perspektiv på elevers svårigheter i matematik och därmed göra vårt bästa för att under

lektionspassen skapa en anpassad lärmiljö. Vi la stor vikt vid att skapa en god struktur med en

mångfald av undervisningsmaterial och representationsformer. Vi ville se om anpassning av

metoder och ett öppet förhållningssätt, för att skapa ett tryggt och tillåtande klimat, gav

förutsättningar för att skapa eller upprätthålla engagemang och självförtroende. Lundkvist et

al. (2011) menar att genom att arbeta med konkret material och samtidigt sätta ord på det som

sker, får eleven erfarenheter som kan bidra med att begrepp och idéer blir begripliga.

Erfarenheten i kombination med muntliga resonemang skapar en djupare förståelse. I våra

kvalitativa resultat syns det en tydlig utveckling av förståelse för antal, då elever gick från

fingerräkning till att istället räkna i huvudet. Genom att utsätta eleverna för samma

antalsmönster i olika representationsformer upprepade gånger, såg vi att kunskaperna befästes

och på så sätt ökade elevernas förmåga att direkt uppfatta visat antal.

För att bibehålla delaktighet och engagemang hos eleverna, men också för att öka

kunskapsutvecklingen gjordes främst förändringar i interventionens upplägg angående

förenklingar och utmaningar. Viss anpassning gjordes även avseende tempo, nivå och

omfång. Dessa anpassningar gjorde att vi kunde möta eleverna utifrån ett relationellt

perspektiv, vilket Nilholm (2007) menar handlar om att möta eleverna utifrån deras olika

förutsättningar och behov. Eleverna visade engagemang och självförtroende genom att våga
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diskutera, berätta om sina reflektioner samt genom initiativtagande i olika aktiviteter. Om

lärmiljön inte hade anpassats så väl utifrån elevernas förutsättningar så hade förmodligen

elevernas kunskapsutveckling och engagemang varit svagare.

I vår studie genomförde vi en intervention i årskurs 4. Denna insats görs vanligtvis i ett

tidigare skede det vill säga under förskoleklass och upp till årskurs tre. Om det förebyggande

arbetet uteblir och insatserna görs för sent finns en risk att elever redan har gett upp och

känner sig misslyckade med eventuell matematikångest som följd (Karlsson, 2019).

Resultatet i vår studie visar att även om insatsen kommer sent kan det för enskilda elever ha

stor betydelse att göra den här typen av insatser, inte minst för deras självförtroende. De

specialpedagogiska insatser som vi gjorde i interventionsprogrammet anpassades i möjligaste

mån efter elevernas behov och inte utifrån i vilket skede i skolgången de befann sig. I vårt

interventionsprogram lägger vi fokus på subitiseringsförmågan som ett led i att utveckla

taluppfattningen. Inför lektionspassen plockade vi ut eleverna från den ordinarie

undervisningen, vilket medförde att de missade matematikundervisningen i klassrummet. De

elever som är i svårigheter kan snarare behöva mer tid än att missa annan undervisning när en

intervention genomförs. Den tiden skulle vi kunna hitta utanför elevernas ordinarie timplan,

exempelvis med 30 minuters träning på morgonen innan skolan börjar eller på eftermiddagen

efter skolans slut. På några av skolorna i studien skulle detta dock bli svårt att genomföra

eftersom vissa elever åker buss till skolan och är styrda av busstiderna. Dilemmaperspektivet

bygger på tanken om att det kan ses som etiskt problematiskt att peka ut elever som

avvikande (Nilholm, 2007). Om undervisningen genomförs utanför skoltid kommer vi ifrån

det dilemmat. När vi ser på våra kvalitativa resultat så anser vi ändå att vinsterna med att

arbeta i mindre grupper var stora då alla elever var delaktiga, vågade kommunicera och visade

engagemang, samtidigt som vi kunde följa deras utvecklingssteg och på så vis återkoppla till

deras framgångar. De kvantitativa resultaten i studien visade däremot endast på en liten

skillnad mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp. Utifrån den aspekten hade kanske

undervisning i helklass med fokus på subitisering medfört liknande resultat.

Att vara tre i reflektionsgruppen har medfört stora vinster då vi kunnat se på kunskap och

lärande utifrån olika kompetenser, erfarenheter och perspektiv, vilket bidragit till förbättringar

av interventionsprogrammet. Aktionsforskning är ett sätt att med reflekterande samtal kopplat

till teori och praktik genomföra kompetensutveckling via ett kollegialt lärande (Timperley,

2013). Även Wright (2003) betonar vikten av teoribaserad praxis som riktar sig till
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inlärningssvårigheter i matematik och att specialiserade lärares ansträngningar att leda detta

arbete på skolorna kan göra det möjligt för matematiklärare att anpassa undervisningen

utifrån elevers olika kunskapsnivåer och förutsättningar. I rollen som speciallärare och

handledare tar vi med oss dessa lärdomar när vi framöver ska stötta arbetslag i att koppla

handling till forskning. Arbetslag kan utveckla en större förståelse för hur elever lär sig och

vilka förändringar och anpassningar som behöver göras, genom att samarbeta med en

speciallärare med matematikinriktning i ett kollegialt lärande. Svårigheterna med att

genomföra denna typ av handledning kan vara att skapa motivation och engagemang hos

undervisande lärare samt att få ledningen att avsätta handledningstid. Det kollegiala arbetet är

förenat med en relationell syn på vem som har ansvaret för den specialpedagogiska

verksamheten, det vill säga hela arbetslaget med stöd från rektor.

Ansvaret för den specialpedagogiska verksamheten gällande att genomföra åtgärderna i

studien har legat på specialläraren, vilket visar på ett kategoriskt perspektiv. Ur ett relationellt

perspektiv är elevers svårigheter något som läraren är direkt delaktig i och ansvarig för

(Aspelin, 2013). Genom testning och under arbetets gång har vi lärt oss mycket om vad

eleverna kan och om vilka metoder som fungerar bra för eleverna vid inlärning. Vi anser inte

att det är försvarbart att ha kunskaper som kan gynna elevers matematiska

kunskapsutveckling utan att delge dessa till undervisande lärare, vilket vi därför gjorde. I

lärmiljön handlar det om att anpassa planering, genomförande och utvärdering efter elevernas

olikheter. Räsänen (2018) menar att en intervention oftast ger en ökad inlärning hos elever

med mindre kognitiva svårigheter men en sämre inlärning hos elever med större kognitiva

svårigheter. Vi utförde vår intervention på nivå två, det vill säga en period av intensiv träning

där elever i svårigheter undervisas i små grupper (Dowker, 2019; Engström, 2015; Griffin,

2007; Räsänen, 2018). Vissa av eleverna behöver troligtvis utifrån uppvisat resultat både

kvalitativt och kvantitativt utredas vidare, då behov av mer anpassning av lärmiljön kan vara

aktuellt. En möjlighet finns även att genomföra en intervention på nivå 3, särskilt stöd och

individuell undervisning utifrån en mer grundlig pedagogisk kartläggning. Vi anser att det

finns en stor utmaning i arbetet med att anpassa undervisningen utifrån alla elevers olika

förutsättningar och att ovanstående resonemang visar på det grundläggande dilemmat att alla

elever inom ramen för klassundervisningen ska ta del av gemensamma kunskaper och

erfarenheter och samtidigt bemötas utifrån sina olikheter Nilholm (2007).
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6.3. Specialpedagogiska implikationer
Vår studie riktade sig mot elever i årskurs 4 med svag konceptuell subitiseringsförmåga.

Eleverna ingick i en kortsiktig satsning med tolv tillfällen under fyra veckor, vilket gjorde att

insatsen räknades som en extra anpassning och inte ett särskilt stöd. Vi såg att eleverna gjorde

framsteg inom perceptuell och konceptuell subitisering och att deras självförtroende stärktes

när de arbetade med uppgifter anpassade efter deras behov. Vår förhoppning är att skolor

satsar på förebyggande specialpedagogiska insatser i ett tidigare skede än i årskurs 4,

eftersom det annars finns en risk att elever redan har gett upp och känner sig misslyckade med

eventuell matematikångest som följd. Samtidigt visar våra resultat att det för enskilda elever

kan ha stor betydelse, inte minst för deras självförtroende, att göra den här typen av insatser

även i ett senare skede av skolgången. De specialpedagogiska insatserna måste utgå från vilka

behov eleverna har, snarare än i vilket skede i skolgången de befinner sig. Vi hoppas att vårt

interventionsprogram inspirerar lärare till att lägga ett större fokus på subitiseringsförmågan

som ett led i att utveckla taluppfattningen.

För att förstå antal måste barn engagera sig i att skapa erfarenhet av arbete med olika föremål

genom att gruppera, komponera, sönderdela och räkna (MacDonald et al., 2015). I vår studie

har vi använt konkret material och samtidigt har eleverna fått sätta ord på det som sker. Dessa

erfarenheter bidrog till att begrepp och idéer blev begripliga för eleverna. Erfarenheten i

kombination med muntliga resonemang skapade en djupare förståelse. Detta arbetssätt

skapade även engagemang hos eleverna. Att arbeta med konkret material och samtidigt ge

möjlighet till muntliga resonemang är önskvärt i all matematikundervisning och kan

förebygga att elever hamnar i matematiksvårigheter (Lundkvist et al., 2011). Det kan på sikt

skapa förutsättningar för en mer inkluderande undervisning där alla elever får bättre förståelse

i matematik.

Våra reflektionssamtal har grundat sig i idéer om aktionsforskning. Detta sätt att arbeta har

utvecklat oss i vår profession som blivande speciallärare. Genom våra samtal har vi

tillsammans uppmärksammat och synliggjort hur eleverna konstruerar ny matematisk kunskap

och utifrån denna kunskap gjort förändringar i vårt upplägg av interventionsprogrammet. Vi

tänker att denna metod, i form av kollegialt lärande tillsammans med en speciallärare med

matematikinriktning, kan göra att arbetslag utvecklar en större förståelse för hur elever lär sig

och vilka förändringar och anpassningar som behöver göras. Vi ser metoden som

välfungerande för att utforska elevers lärprocesser och generera ny kunskap som kan
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användas för att förändra och förbättra kvalitén på undervisningen. Speciallärarens roll kan

vara att stötta med ett systematiskt upplägg där handling kopplas till forskning.

Interventioner har i forskning visat sig kunna vara ett verktyg för professionsutveckling

(Griffin, 2004; Wright, 2003), vilket skulle kunna användas som en utgångspunkt för

aktionsforskning.

Specialpedagogiken börjar i klassrummet. Vi ser det som önskvärt att speciallärare i

matematik i samarbete med matematiklärare skapar en undervisning som främjar

utvecklingen i matematik för alla elever redan från förskoleklass för att minimera behovet av

specialpedagogiska insatser i ett senare skede. Genom att läraren arbetar med praktiskt

material, ställer rätt frågor och pratar matematik i ett gemensamt lärande där eleverna är

aktiva skapas glädje och engagemang, vilket motverkar matematikängslan. Ett kategoriskt

synsätt där elever i behov av särskilt stöd lyfts ut från sitt sammanhang minimeras därmed.

Samtidigt ser vi ett värde i speciallärarledda interventioner som ett sätt att inhämta eller

förstärka kunskaper som på ett eller annat sätt missats i ett tidigare skede. Inte minst för att

stärka ett sargat självförtroende i matematik. Utifrån detta resonemang blir det tydligt att ett

kategoriskt och relationellt perspektiv inte måste stå mot varandra. Båda perspektiven utgör

två helt olika sätt att förstå elevers skolsvårigheter utan att för den skull utesluta varandra

(Persson, 1998).

6.4. Framtida forskning
Det skulle vara spännande och lärorikt att få använda vårt förfinade interventionsprogram i en

annan studie, för att se om de förändringar vi har gjort skapat förutsättningar för ett tydligare

resultat. Att undersöka hur resultatet av interventionen hade påverkats vid en till en

undervisning skulle vara en annan intressant aspekt att titta på. Det hade också varit

betydelsefullt att prova programmet på elever i lägre åldersgrupper för att studera om det

skulle bli någon skillnad i resultat gällande taluppfattning, engagemang och självförtroende

jämfört med vår studie. På så sätt skulle vi få reda på om vårt interventionsprogram får större

påverkan vid en tidig insats. Fortsatt forskning angående didaktiska upplägg för effektiv

undervisning av konceptuell subitisering inom ramen för den ordinarie undervisningen i

helklass vore önskvärd. Att undersöka hur dessa upplägg kan implementeras skulle också vara

intressant.
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Under studiens gång och via våra resultat på testerna kan vi se att elever i årskurs 4 har ett

behov, men också goda möjligheter, att utveckla sin konceptuella subitiseringsförmåga. Det

visar att det finns anledning att vidare studera hur interventioner kan stärka den konceptuella

subitiseringsförmågan och därmed taluppfattningen hos äldre elever. Vår intervention

medförde en viss förbättring av subitiseringsförmågan hos några elever i årskurs 4. Framtida

studier kan förhoppningsvis ge svar på om andra typer av interventionsupplägg i liten grupp

kan ge ännu större förbättring i den här åldersgruppen.
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Sammanställning testresultat NST och McIntosh test 4

Elev NST 1 NST 2 Förändring McIntosh 1 McIntosh 2 Förändring

S1E1 45 54 9 9 14 5

S1E2 53 69 16 15 20 5

S1E3 50 56 6 21 21 0

S1E4 56 64 8 21 21 0

S1E5 54 68 14 11 21 10

S1E6 55 69 14 20 25 5

S1E7 36 43 7 12 16 4

S1E8 Bortfall X X X X X

S1E9 55 65 10 18 23 5

S1E10 52 60 8 18 21 3

S1E11 Bortfall X X X X X

S1E12 56 62 6 20 23 3

S1E13 Bortfall X X X X X

S1E14 52 62 10 26 26 0

S2E1 39 56 17 21 23 2

S2E2 49 60 11 9 16 7

S2E3 44 59 15 6 14 8

S2E4 47 59 12 7 12 5

S2E5 50 60 10 15 10 - 5

S2E6 43 53 10 15 17 2

S2E7 50 52 2 10 13 3

S2E8 43 66 23 10 13 3

S3E1 36 54 18 20 21 1

S3E2 38 59 21 11 12 1

S3E3 39 64 25 16 20 4

S3E4 48 60 12 21 20 - 1

S3E5 46 66 20 23 22 - 1

S3E6 47 58 11 21 22 1

S3E7 51 62 11 18 19 1

S3E8 52 60 8 20 19 - 1

Kommentar. S är förkortning för skola. E är förkortning för elev. Elever i fetstil ingick i

interventionsprogrammet.
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Närvaro

Elev Närvarotillfällen av 12 Frånvarotillfälle

S1E1 11 Pass 11

S1E2 11 Pass 7

S1E3 12

S1E4 10 Pass 10, 12

S1E5 12

S1E6 12

S1E7 12

S2E1 12

S2E2 12

S2E3 9 Pass 10,11,12

S2E4 11 Pass 4

S3E1 12

S3E2 11 Pass 6

S3E3 12

S3E4 12
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Resultat McIntosh test 4, förtest alla elever i studien



Bilaga 4

Resultat McIntosh test 4, eftertest alla elever i studien
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Medelförändring av antal rätt per elev och kapitel i McIntosh test 4

Kapitel Interventionsgrupp Kontrollgrupp

2 0,2 0,08

3 0,4 0

4 0,13 0,08

5 0,47 0,58

9 0,87 0,58

10 0,6 0

14 0,13 - 0,17

15 0,13 0

16 0,27 - 0,17

18 0,2 0,08

19 0 0

20 0,33 0,08

Kommentar. Beräkning gjordes genom att ta skillnaden i antal rätt dividerat med elevantalet per grupp.
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Lektionsplaneringar

1. Lektion 1-2
● Uppvärmning: Tärningsspel - ett mer/ett mindre mot vad tärningen visar.

Lärare eller elev slår med en 1-6 tärning. Alla elever visar med sifferkort vilket
tal som är ett mer eller ett mindre.

● Läraren visar talblock i gråskala och säger talet. Elever ska hålla upp rätt färgat
talblock 1-6. Läraren visar sifferkort och eleverna lägger rätt färgat talblock
1-6.

● Bygga tal med två talblock, 1-6, på olika sätt utifrån talet läraren säger. Ex. På
vilket sätt kan man bygga talet 5 (2+3, 4+1)?

● Kort med Dominoprickar 1-6, håll upp det dominokort som visar det antal
läraren säger och visar med sifferkort.

● Kort med Dominoprickar 1-6, håll upp det dominokort som visar ett mer/ett
mindre mot det antal läraren säger och visar med sifferkort.

● Så snabbt som möjligt se antal föremål 1-6 (ex. multilinkklossar eller knappar)
i andra mönster än talblock eller tärningsmönster. Därefter också randomiserat
(slumpmässigt) utlagt. Läraren lägger först ett antal gånger och eleverna visar
med rätt sifferkort. Därefter får eleverna lägga mönster och visa för varandra.

2. Lektion 3-4
● Uppvärmning: Fingersubitisering 1-8. Läraren visar tal med fingrarna och

eleverna gör efter i två rundor. Därefter säger läraren talet och eleverna visar
med fingrarna som “kaninöron”.

● Läraren visar talblock i gråskala och säger talet. Elever ska hålla upp rätt färgat
talblock 1-8. Läraren visar sifferkort och elever lägger rätt färgat talblock 1-8.

● Bygga tal med två talblock, 1-8, på olika sätt utifrån talet läraren säger. Ex. På
vilket sätt kan man bygga talet 8 (2+6, 4+4)?

● Kort med Dominoprickar 1-8, håll upp talet läraren säger och visar med
sifferkort.

● Kort med Dominoprickar 1-8, ett mer/ett mindre mot talet läraren säger och
visar med sifferkort.

● Så snabbt som möjligt se antal föremål 1-8 (ex. multilinkklossar eller knappar)
i andra mönster än talblock eller tärningsmönster. Därefter också randomiserat
(slumpmässigt) utlagt. Läraren lägger först ett antal gånger. Därefter får
eleverna lägga och visa för varandra.
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3. Lektion 5-6
● Uppvärmning: Två tärningar 1-6. Säga summan av talen på tärningarna.
● Läraren visar talblock i gråskala och säger talet. Elever ska hålla upp rätt färgat

talblock 1-10. Läraren visar sifferkort och elever lägger rätt färgat talblock
1-10.

● Bygga tal med två talblock, 1-10, på olika sätt utifrån talet läraren säger. Ex.
På vilket sätt kan man bygga talet 9 (4+5, 2+7)?

● Kort med Dominoprickar 1-9, håll upp talet läraren säger och visar med
sifferkort.

● Kort med Dominoprickar 1-9, ett mer/ett mindre mot talet läraren säger och
visar med sifferkort.

● Så snabbt som möjligt se antal föremål 1-10 (ex. multilinkklossar eller
knappar) i andra mönster än talblock eller tärningsmönster. Därefter också
randomiserat (slumpmässigt) utlagt. Läraren lägger först ett antal gånger.
Därefter får eleverna lägga och visa för varandra.

● Använda kompletteringsmängd. Har en bestämd mängd föremål. Läraren
håller över några av föremålen och eleven ska ange hur många som hålls över,
med utgångspunkt från de föremål som eleven kan se.

4. Lektion 7-8
● Uppvärmning: Två tärningar 1-6. Säga differensen av talen på tärningarna.
● Olika talmönster, 6-9. Läraren visar ett kort med ett talmönster. Eleverna har

alla talmönsterkort framför sig och pekar på samma kort som läraren. Eleverna
motiverar sitt val av mönster.

● Olika talmönster, 6-9. Läraren visar ett kort med ett talmönster. Vi uppmanar
eleverna att se grupperingar. Eleverna har sifferkort framför sig och pekar på
samma antal som talmönstret visar. Eleverna motiverar hur de ser talet.

● Snabbtitt på Dominokort. Läraren visar ett Dominokort 1-9. Eleverna lägger
mönstret som kortet visar med knappar. En av eleverna får säga talet som
läraren visar.
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5. Lektion 9-10
● Uppvärmning: Två 0-9 tärningar. Säga differensen av talen på tärningarna.
● Randomiserat talmönster 7-10. Läraren visar ett mönster som förblir synligt.

Vi uppmanar eleverna att se grupperingar. Eleverna motiverar hur de ser talet.
● Randomiserat talmönster 7-10. Läraren visar ett mönster i några sekunder.

Eleverna håller upp sifferkortet för antalet. Därefter tar läraren fram mönstret
igen och eleverna motiverar hur de såg grupperingar i talet.

● Randomiserat talmönster 7-10. Läraren visar ett mönster i några sekunder.
Eleverna lägger talmönstret med knappar. Därefter tar läraren fram mönstret
igen och eleverna motiverar hur de såg grupperingar i talet.

● Snabbtitt på Dominokort. Läraren visar ett Dominokort 1-9. Eleven håller upp
sifferkortet för antalet. En av eleverna får säga talet som läraren visar.

6. Lektion 11-12
● Uppvärmning: En 1-6 tärning och en 0-9 tärning. Säga summan av talen på

tärningarna (kombinera en tärning med talmönster och en med siffersymboler).
● Randomiserat talmönster 9-12. Läraren visar ett mönster som förblir synligt.

Vi uppmanar eleverna att se grupperingar. Eleverna motiverar hur de ser talet.
● Randomiserat talmönster 9-12. Läraren visar ett mönster i några sekunder.

Eleverna håller upp sifferkortet för antalet. Därefter tar läraren fram mönstret
igen och eleverna motiverar hur de såg grupperingar i talet.

● Randomiserat talmönster 9-12. Läraren visar ett mönster i några sekunder.
Eleverna lägger talmönstret med knappar. Därefter tar läraren fram mönstret
igen och eleverna motiverar hur de såg grupperingar i talet.

● Eleverna lägger ett eget talmönster med knappar, 1-12, bakom en pärm.
Därefter får de en och en visa för kamraterna. Kamraterna ska så snabbt som
möjligt hålla upp rätt sifferkort för antalet.
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Materiallista

● Tärningar: Två 1-6 och en 0-9.

● Sifferkort: 1-12 (se NCM matematikpapper).

● Talblock: En uppsättning i gråskala för läraren och två uppsättningar i färg för varje

elev.

● Kort med Dominoprickar: 1-9 (se NCM matematikpapper).

● Knappar: 12 för varje elev.

● Multilinkklossar: 12 för varje elev.

● Skärmar/pärmar: En för varje elev för avskärmning.
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Förändringar av lektionsupplägg

● Lektion 1-2

○ Uppvärmning med tärningsspel - ett mer/ett mindre mot vad tärningen visar.

Förändring: Utifrån elevernas önskemål ändrade vi så att eleverna även angav två

mer/två mindre än vad tärningen visade. Önskemålet skulle göra att övningen mer

utmanande, därför genomförde vi den förändringen.

○ Bygga tal med två talblock, 1-6, på olika sätt utifrån talet läraren säger. Ex. På vilket

sätt kan man bygga talet fem, (2+3, 4+1)?

Förändring: Eleverna fick även möjlighet att göra det motsatta, det vill säga att utgå

från fem och istället ta bort tre för att sedan ange hur mycket som är kvar (denna

förändring gjordes för alla liknande övningar i upplägget).

○ Så snabbt som möjligt se antal föremål 1-6 (ex. multilinkklossar eller knappar) i andra

mönster än talblock eller tärningsmönster. Därefter också randomiserat (slumpmässigt)

utlagt. Läraren lägger först ett antal gånger och eleverna visar med rätt sifferkort.

Därefter får eleverna lägga mönster och visa för varandra.

Förändring: Övningen försvårades genom att eleverna la korten slumpmässigt istället

för i ordning och fick därför leta efter rätt kort. Förtydligande instruktion behövdes.

Eleverna ombads att lägga sifferkorten i ordning, vilket gick lättare.,

● Lektion 3-4

○ Bygga tal med två talblock, 1-8, på olika sätt utifrån talet läraren säger. Ex. På vilket

sätt kan man bygga talet 8 (2+6, 4+4)?

Förändring: Vi kom fram till att det är bra att använda fler än två talblock. Detta för

att de senare skulle kunna se till exempel talet 8 som 3+3+2. Det blev även fler

kombinationer för eleverna att redovisa för varandra.

● Lektion 7-8

○ Olika talmönster, 6-9. Läraren visar ett kort med ett talmönster. Vi uppmanar eleverna

att se grupperingar. Eleverna har sifferkort framför sig och pekar på samma antal som

talmönstret visar. Eleverna motiverar hur de ser talet.

Förändring: Eleverna behövde utmanas. Vi ökade svårigheten genom att eleverna

fick göra en snabbtitt och motivera hur de såg antalet.
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● Lektion 9-10

○ Uppvärmning med två 0-9 tärningar. Säga differensen av talen på tärningarna.

Förändring: Eleverna använde även tre tärningar, 1-6, med addition för att göra det

lite svårare. När det blev större mängder behöver eleverna göra fler indelningar och

detta tränade de på när de hade tre tärningar, t.ex. 2 + 3 + 3 . Eleverna diskuterade

olika sätta att summera de tre talen.

○ Randomiserat talmönster 7-10. Läraren visar ett mönster i några sekunder. Eleverna

lägger talmönstret med knappar. Därefter tar läraren fram mönstret igen och eleverna

motiverar hur de såg grupperingar i talet.

Förändring: Eleverna fick efter en första hastig titt på mönsterkorten lägga vad de

trodde och sedan fick de en liten extratitt för att kunna justera innan resultatet

kontrollerades.

● Lektion 11-12

○ Uppvärmning: En 1-6 tärning och en 0-9 tärning. Säga summan av talen på

tärningarna (kombination av talmönster och siffersymbol).

Förändring: Eleverna fick även säga differensen.



Bilaga 9

Resultat per elev på (NST)

Elev Förtest Eftertest

5A 5B 9A 9B Total 5A 5B 9A 9B Total

S1E1 14 15 8 8 45 16 15 10 13 54

S1E2 12 15 10 16 53 18 18 16 17 69

S1E3 12 14 10 14 50 16 18 8 14 56

S1E4 13 17 9 17 56 17 18 14 15 64

S1E5 13 14 13 14 54 18 18 16 16 68

S1E6 14 18 10 13 55 18 18 18 15 69

S1E7 8 10 7 11 36 11 10 9 13 43

S1E8 X X X X X X X X X X

S1E9 16 18 6 15 55 18 18 15 14 65

S1E10 17 14 10 11 52 17 17 10 16 60

S1E11 X X X X X X X X X X

S1E12 17 17 9 13 56 18 18 12 16 62

S1E13 X X X X X X X X X X

S1E14 14 16 6 16 52 18 18 10 16 62

S2E1 7 15 7 10 39 17 17 8 14 56

S2E2 13 15 7 14 49 17 18 9 16 60

S2E3 11 14 9 12 44 17 18 9 14 58

S2E4 11 14 10 12 47 18 18 11 12 59

S2E5 13 14 9 14 50 17 16 10 15 58

S2E6 11 13 7 12 43 14 18 10 13 53

S2E7 13 15 8 14 50 18 18 2 14 52

S2E8 5 16 10 12 43 17 18 16 15 66

S3E1 12 8 6 10 36 13 17 10 14 54

S3E2 11 9 9 9 38 14 14 14 17 59

S3E3 13 11 6 9 39 18 17 13 16 64

S3E4 11 12 10 15 48 13 15 14 18 60

S3E5 9 11 11 15 46 14 18 16 18 66

S3E6 10 14 10 13 47 14 15 11 18 58

S3E7 16 13 10 12 51 18 18 12 14 62

S3E8 11 15 15 11 52 18 17 12 13 60

Kommentar. S är förkortning för skola. E är förkortning för elev. Elever i fetstil ingick i

interventionsprogrammet.
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Missivbrev
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Bilaga 11 (1 av 5, exempel- och övningssida)

The Number Sets Test (NST)
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