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Sammanfattning 
Denna studie har ett tvådelat syfte. Ett syfte är att jämföra de Nationella Bedömningsstöden (NB) i 
matematik för förskoleklass och årskurs 1-3 med Number Sets Test (NST), för att se om det kan 
upptäcka samma elever som behöver extra stöd i sin matematikutveckling. Det andra syftet är att bidra 
med kunskap om hur lärare utformar stödstrukturer i sin matematikundervisning för att göra den explicit, 
samt vilken effekt en sådan undervisning har för elever som uppvisar behov av stöd i matematik via 
test. Bakgrunden till studien är att 1) nationellt finns en kunskapslucka gällande forskning kring snabba 
och effektiva test i matematik där symbolisk och icke-symbolisk storleksbearbetning uppmärksammas, 
2) forskningsstudier visar att ca 20 procent av svenska elever får matematiksvårigheter, och 3) studier 
visar att en strukturerad och explicit undervisning förbättrar kapaciteten för elever med 
inlärningssvårigheter.  
 
Studien har både en kvantitativ och en kvalitativ ansats. Två förskoleklasser och två årskurs 1-klasser 
har studerats ingående via klassrumsobservation (bilaga 8, 9) och intervjuer har genomförts med 
klasslärarna. Eleverna och lärarna har utvärderat Anghileris analysmodell för matematikundervisning. 
Studiens teoretiska ramverk och analysverktyg utgår från variationsteorin, Vygotskijs proximala 
utvecklingszon, scaffolding och Foundational Number Sense (FoNS).  
 
Studien visar att NST är jämförbart med NB i att upptäcka elever som är i behov av stöd i matematik, 
vilket innebär att NST skulle kunna utgöra ett komplement för speciallärare när de kartlägger elever. I 
studien framkommer fyra framgångsfaktorer gällande explicit undervisning; delaktighet, FoNS, variation 
av representationsformer och halvklasslektioner i matematik. Den avgörande skillnaden för 
elevresultaten handlar om elevers delaktighet, att alla elever görs delaktiga i de olika lektionsmomenten 
samt berörs av lärarens olika stödstrukturer.  
 
Studiens resultat indikerar att skolor kan snabbtesta elever med hjälp av NST, öka elevers 
måluppfyllelse i matematik genom att involvera konkret materiel och mer scaffolding i undervisningen, 
samt låta lärare analysera lektioner med enkla analysmodeller. 
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Förord 
 

Efter 3 år av intensiva studier kan jag nu legitimera mig som speciallärare med inriktning mot 

matematikutveckling. Det har varit en intressant och lärorik tid. Undersökningen i slutet av år 1 gav 

mig en ordentlig aha-upplevelse, som jag kommer att bära med mig i min nya yrkesroll. Absolut 

roligast har varit alla fördjupade kunskaper inom matematikområdet under år 2 och 3. 

När jag själv började skolan möttes jag som 7-åring i matematiken av arbetsmetoden ’mängdlära’, 

som var populär under 70-talet. Första gången jag egentligen fascinerades av matematik var på 

högstadiet, då min lärare, Bengt Westerberg, i gruppen ’särskild matematik’ var fantastiskt duktig 

på att förklara så att man upptäckte de matematiska sambanden. Förstod man inte det första han 

presenterade kunde han alltid förklara på två andra sätt. Detta satte positiva spår i mig och har gjort 

att jag, som lärare, alltid burit med mig detta i min dagliga yrkesgärning.  

Dienes ord (2004) sammanfattar målet jag har med min matematikundervisning; att varje elev ska 

få möjlighet att själv upptäcka mönster och samband, och få sätta ord på detta. Först då kan elever 

se det roliga med matematiken och börja förstå att det handlar om ett helt nytt och eget ’språk’.  

You're in touch with the world that impinges on you,  

Can you make any sense of this terrible brew?  

You'd extract what is beautiful and what is good,  

Or you gaze at the mess and just wish that you could!  

If you have seized some good from this fast whirling brew,  

You might then want to know if it's false or if true;  

You'll transform what you've caught so that all understand,  

Thus conveying your thoughts through the use of your hand.  

This is where the artistic creation begins,  

Creatures might have no legs or the fish have no fins,  

What the brush puts on canvas has been through the fire,  

"Let us get to the meaning!", we shall all inquire. 

From the crucible of such creations' wild act  

Comes a language that does not describe any fact!  

Mental states are thus formed in recipients' minds  

So that each one a meaning quite readily finds (s 2). 

 

Jag vill slutligen framföra några TACK. Det först riktar jag till Linköpings kommun som erbjöd 

mig möjligheten att studera via Lärarlyftet II. Kommunens utformning av studieupplägget har varit 

lysande, enligt min mening. Studerar man 50% får man endast arbeta 50%, studerar man 100% 

arbetar man 0%. Detta har gjort att jag kunnat lägga stort fokus på litteraturläsning och därigenom 

fått med mig mycket kunskap i bagaget, vilket känns bra nu så här i efterhand.  

Nästa tack riktar sig till högskolan i Kristianstad. Där vill jag börja med ett stort TACK till Kerstin 

Ahlqvist som var min mentor under år 1. Tack Kerstin för all skriftlig respons Du gav mig på 

inlämningsuppgifterna. Jag kände påtagligt hur mitt skrivande utvecklades till en helt ny nivå. 



 

 

År 2 var kunskapsmässigt ett mycket givande år, stort TACK till alla berörda lärare för fördjupning 

inom matematikutveckling ur ett specialpedagogiskt perspektiv med utgångspunkt från aktuell 

forskning. Ni hade höga krav på oss studenter, som ledde till att jag kände mig utmanad. 

År 3 har bestått av heltidsstudier, där detta examensarbete upptagit mer än halva tiden. I min studie 

under hösten 2019 hade jag ett nära samarbete med flera lärare och många elever. Jag vill därför 

framföra mitt varma TACK till Er alla – ingen nämnd, ingen glömd.  

Ett stort TACK vill jag även rikta till mina handledare. Tack Ingemar Holgersson för Ditt 

bemötande, Din stora kunskap och stöttning. Tack Lotta Leden för all skriftliga respons på mitt 

examensarbete. Den har fått mig att reflektera och därigenom generera ny kunskap, som gjort att 

jag utvecklats i min skrivprocess. TACK även till min bedömande lärare, Cecilia Sergerby, för fin 

stöttning vid slutredigering av examensarbetet. 

Sist men inte minst, ett speciellt och innerligt TACK till min familj, främst till min make Lewi som 

saknat min närvaro då jag ’grottat ner mig’ i extralitteratur för att få en bredare och tydligare bild av 

olika kunskapsområden.   

 

 

Skänninge, 4 juni 2021 

’CHICKI’ 



 

 

Innehållsförteckning 
 
 

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

1.1. Syfte och frågeställningar  ...................................................................................... 3 

1.2. Centrala begrepp ..................................................................................................... 3 

2.  Litteratur och tidigare forskning  .................................................................................... 4 

2.1. Subitisering  ............................................................................................................ 4 

2.2. Numerisk utveckling hos barn  ............................................................................... 6 

2.2.1. Tidig taluppfattning  ..................................................................................... 6 

2.2.2. Number sense ~ God taluppfattning  ............................................................ 9 

2.3. Matematiksvårigheter  .......................................................................................... 11 

2.4. Nationella Bedömningsstöd och Number Sets Test  ............................................ 12 

2.4.1.  Nationella Bedömningsstöd  ..................................................................... 12 

2.4.2.  Number Sets Test  ..................................................................................... 12 

2.5. Explicit matematikundervisning  .......................................................................... 14 

2.5.1.  Explicit undervisning  ............................................................................... 14 

2.5.2.  Laborativt/konkret materiel  ...................................................................... 16 

2.6. Sammanfattning  ................................................................................................... 17 

3.  Teoretiska utgångspunkter............................................................................................ 18 

3.1.   Sociokulturellt perspektiv på lärande . ............................................................... 18 

3.1.1.  Anghileris analysmodell  ........................................................................... 19 

3.2.   Variationsteorin  ................................................................................................. 22 

4.  Metod  ........................................................................................................................... 25 

4.1.   Val av metod  ..................................................................................................... 25 

4.2.   Urval . ................................................................................................................. 27 

4.3.   Genomförande  ................................................................................................... 28 

4.4.   Bearbetning och analys ...................................................................................... 30 



 

 

4.4.1.  Kvantitativ analys  ..................................................................................... 30 

4.4.2.  Kvalitativ analys  ....................................................................................... 32 

4.4.3.  Analysverktyg  .......................................................................................... 33 

4.6.   Studiens kvalitet  ................................................................................................ 34 

4.7.   Forskningsetik  ................................................................................................... 35 

5.  Resultat  ........................................................................................................................ 36 

5.1.   Jämförelse mellan Number Sets Test (NST) och Nationella Bedömningsstöd   

         (NB) i att upptäcka elever som ligger i riskzonen för att utveckla framtida  

         matematiksvårigheter  ........................................................................................ 36 

5.1.1.  Fördjupad analys  ...................................................................................... 38 

5.2.   Klassobservationer i matematik  ........................................................................ 39 

5.2.1.  Fördjupad analys  ...................................................................................... 41 

5.3.   Klassernas elevförbättringar i matematik efter 4 veckor  ................................... 45 

5.3.1.  Fördjupad analys  ...................................................................................... 46 

5.4.   Lärarnas reflektioner  ......................................................................................... 46 

5.4.1.  Fördjupad analys  ...................................................................................... 48 

5.5.   Lärares och elevers reflektion kring scaffoldingmodellen  ................................ 49 

5.5.1.  Fördjupad analys  ...................................................................................... 51 

5.6.   Sammanfattning  ................................................................................................. 52 

5.6.1.  Number Sets Test (NST) och Nationella Bedömningsstöd (NB)  ............ 52 

5.6.2.  Explicit matmatikundervisning  ................................................................ 52 

5.7.   Slutsatser  ........................................................................................................... 53 

6.  Diskussion  ................................................................................................................... 54 

6.1.   Metoddiskussion  ................................................................................................ 54 

6.2.   Resultatdiskussion  ............................................................................................. 56 

6.2.1.  Vilken potential har ett snabbtest, Number Sets Test (NST), i förhållande  

           till de  Nationella Bedömningsstöden (NB) i matematik för förskoleklass  



 

 

           och årskurs 1-3, när det gäller att upptäcka elever som behöver extra stöd  

            i sin matematikundervisning?  ................................................................. 57 

6.2.2.  Hur utformar lärare stödstrukturer i sin matematikundervisning i för- 

           skoleklass och årskurs 1 för att göra matematikinnehållet tillgängligt  

           för alla elever?  .......................................................................................... 58 

6.2.3.  Vilken effekt ger en målmedvetet explicit klassundervisning under 4  

           veckor för elever i förskoleklass och årskurs 1, som visat stödbehov via  

           Number Sets Test (NST)?  ........................................................................ 60 

6.3.   Specialpedagogiska implikationer  ..................................................................... 61 

6.4.   Framtida forskning  ............................................................................................ 62 

6.5.   Slutord  ............................................................................................................... 63 

 

Referenser  

 

Bilagor 

1. Checklista för beteenden  ............................................................................................ 73 

2. Variationsteorin  ......................................................................................................... 75 

3. Foundational Number Sense (FoNS)  ......................................................................... 76 

4. Anghileris analysmodell  ............................................................................................ 77 

5. Intervjuguide fokusgrupp  ........................................................................................... 78 

6. Missivbrev  ................................................................................................................. 77 

7. Fyra elevexempel (Checklista för beteende)  .............................................................. 81 

8. Ingående resultatredovisning (scaffolding/stödstrukturer)  ........................................ 83 

9. Detaljrik beskrivning av lärarnas undervisning vid genomgång av specifika 

matematiska moment (tärningsmönster, nytt tal)  ....................................................... 89



 

 



 

1 

1   Inledning 

Skolverket skriver att ”kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta 

välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta 

i samhällets beslutsprocesser.” (2016a, s 55). Forskningen bekräftar detta genom att 

påvisa att svaga matematikkunskaper har stor påverkan på vuxenlivet (Lundberg & 

Sterner, 2009; Price & Ansari, 2013), större än läs- och skrivsvårigheter (Butterworth & 

Yeo, 2010; Dowker, 2012; Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001). Forskning visar 

också att barns tidiga matematikkunskaper starkt förutspår senare framgång i matematik 

(Clements, Baroody & Sarama, 2014; Sterner, 2015; Zerafa & Dowker, 2017). Mer 

överraskande är att tidiga matematiska kunskaper även förutspår senare prestation i 

läsning, bättre än vad tidig läsförmåga gör (Clements & Sarama, 2013). Forskning visar 

vidare att mer matematikundervisning ger positiva effekter på muntlig språkförmåga, 

som ordförråd, ordförståelse och grammatik (a.a., 2013).  

      I Skollagen (2010:800) står att utbildningen ska ta hänsyn ”till barns och elevers 

olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som 

möjligt” (1 kap. 4 §). Trots detta visar både nationella och internationella 

forskningsstudier att ca 20 procent av skolans elever får matematiksvårigheter 

(Engström, 2015; Skolverket, 2016b). De låga resultaten i matematik kräver att skolan 

utvecklar bättre arbetsformer ”för att göra matematikundervisningen meningsfull så att 

fler elever både får ett ökat intresse och ett fördjupat kunnande i matematik” (Rydstedt 

& Trygg, 2010, s 5).  

      Stora delar av matematiken handlar om att upptäcka generella mönster och 

strukturer, vilket förutsätter både variation och sammankoppling av idéer, varför olika 

aspekter av ett innehåll måste diskuteras (Marton, 2015). En strukturerad och explicit 

undervisning i grundskolan borde därmed resultera i att färre elever utvecklar 

matematiksvårigheter (Dowker, 2012; Kilpatrick et al, 2001).  

      I Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2016), ’Skolans arbete med extra 

anpassningar’, framkommer att både extra anpassningar och särskilt stöd ofta sätts in för 

sent och inte är utformat utifrån elevbehoven. Om rätt stödinsatser utformas och sätts in 

tidigare ökar möjligheterna för att fler elever uppfyller kunskapskraven. Speciallärare 

med inriktning matematikutveckling har möjlighet att bidra till att undanröja hinder och 
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svårigheter i olika lärmiljöer och kan individanpassa arbetssättet för elever i behov av 

särskilt stöd (SFS 2017:1111). Med fördjupade kunskaper om matematikundervisning 

som främjar alla elevers utveckling blir specialläraren inte bara en resurs för enskilda 

individer och klasser, utan även en resurs på organisationsnivå för att vidareutveckla 

goda lärmiljöer i matematik (Holgersson & Wästerlid, 2018; SFS 2017:1111). 

Examensförordningen (SFS 2017:1111) framhåller att specialläraren, med inriktning 

matematikutveckling, har en viktig roll som ”kvalificerad samtalspartner och rådgivare i 

frågor som rör barns och elevers matematikutveckling” (s 3). Klasslärare och 

speciallärare bör därför samarbeta och samverka runt elever i matematiksvårigheter, då 

brister i sambandet mellan den konkreta och verbala världen, leder till oförståelse av 

matematiska symboler (Anghileri, 2007; Ginsburg, Jacobs & Lopez, 1998; Griffin, 

2007). Speciallärare bör också ha en naturlig plats i skolans utvecklingsgrupp med 

målet att leda utveckling av det pedagogiska arbetet för att kunna möta behoven hos alla 

elever (SFS 2017:1111). För att kunna stödja elevers lärande behöver speciallärare dels 

analysera elevsvårigheter i de lärmiljöer där eleven får undervisning, dels göra 

kontinuerliga uppföljningar och kritiskt granska metoder för att bedöma elevers 

matematikutveckling (SFS 2017:1111).  Nationellt finns en kunskapslucka gällande 

forskning kring snabba och effektiva test i matematik där symbolisk och icke-symbolisk 

storleksbearbetning uppmärksammas. Genom att identifiera barn i riskzonen tidigare 

och pålitligare skulle lärare kunna förbättra räknefärdigheter hos elever i svårigheter och 

eventuellt förbättra de undervisningsstrategier som krävs för att instruera denna 

specifika grupp av barn. Då få studier har genomförts med symbolisk och icke-

symbolisk storleksbearbetning (Nosworthy et al, 2013) finner jag det intressant att 

utifrån min specialisering, som speciallärare med inriktning matematikutveckling, 

undersöka tillförlitligheten av ett snabbt och enkelt matematiktest, Number Sets Test 

(Geary, Bailey & Hoard, 2009a) och samtidigt jämföra hur testet står sig i förhållande 

till de Nationella Bedömningsstöden i matematik för förskoleklass och årskurs 1-3, när 

det gäller att upptäcka elever som är i behov av extra stöd i sin matematikutveckling. 

Vidare är det av intresse att på gruppnivå studera hur lärare utformar explicit 

matematikundervisning samt undersöka effekten av explicit undervisning, för att 

förebygga framtida matematiksvårigheter hos elever.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Denna studie har ett tvådelat syfte. Det först syftet är att jämföra de Nationella 

Bedömningsstöden i matematik för förskoleklass och årskurs 1-3 med ett snabbtest, 

Number Sets Test (Geary et al, 2009a), för att se om det är möjligt att upptäcka samma 

elever som behöver extra stöd i sin matematikutveckling. Det andra syftet med studien 

är att bidra med kunskap om hur lärare i förskoleklass och årskurs 1 utformar 

stödstrukturer i sin matematikundervisning för att göra den explicit, samt vilken effekt 

en sådan undervisning har för elever under fyra veckor. 

      Studiens frågeställningar lyder: 

 Vilken potential har ett snabbtest, Number Sets Test, i förhållande till de Nationella 

Bedömningsstöden i matematik för förskoleklass och årskurs 1-3, när det gäller att 

upptäcka elever som behöver extra stöd i sin matematikutveckling? 

 Vilken effekt ger en målmedvetet explicit klassundervisning under fyra veckor för 

elever i förskoleklass och årskurs 1, som visat stödbehov via Number Sets Test? 

 Hur utformar lärare stödstrukturer i sin matematikundervisning i förskoleklass och 

årskurs 1 för att göra matematikinnehållet tillgängligt för alla elever?  

 

1.2 Central begrepp 

Här presenteras viktiga begrepp som förekommer i studien, och som är bra att känna till 

inför litteraturläsningen. 
 

 Exekutiva funktioner reglerar lägre kognitiva processer i hjärnan, som 

uppmärksamhet, självkontroll, kravtålighet, sinnesintryck, socialt samspel, 

motivation, informationsbearbetning, informationsförståelse, minne och 

intelligens. 

 Explicit undervisning är en starkt strukturerad och tydligt målinriktad 

undervisning där matematikinnehållet görs tillängligt för alla elever. 

 Kardinalitet innebär förståelse för att det sist nämnda räkneordet i en uppräkning 

anger antalet föremål i en mängd av objekt. Ett annat ord för kardinalitet är 

antalsprincipen. 

 Number sense är att ha en god taluppfattning, att ha förmåga att arbeta flexibelt 

med antal och kvantitet. 
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 Scaffolding innebär vägledning utav en vuxen eller mer kunnig kamrat. 

 Subitisering är förmågan att ordlöst, utan att räkna, ögonblickligen uppfatta det 

exakta antalet objekt i små antalsmängder. 
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2   Litteratur och tidigare forskning 

Här redovisas litteratur och tidigare forskning om viktiga delar för att förstå ett barns 

matematiska utveckling. Följande områden beskrivs mer ingående; subitisering, 

numerisk utveckling hos barn, matematiksvårigheter och explicit 

matematikundervisning. En kort presentation ges av de Nationella Bedömningsstöden 

och en mer utförlig redovisning av Number Sets Test. Härutöver redovisas även viktiga 

begrepp, fenomen, processer och strukturer som refererar till kunskapsobjektets 

ontologi. 

 

2.1   Subitisering 

Subitisering är förmågan att ordlöst, utan att räkna, ögonblickligen uppfatta det exakta 

antalet objekt i små mängder (MacDonald & Wilkins, 2019). Fenomenet och begreppet 

subitisering har en lång historia inom forskarvärlden och har ofta varit ett försummat 

beräkningssätt inom utbildningspraxis. Trots mer än 100 års forskning kring fenomenet 

är dess art och ursprung fortfarande okänt.  Den senaste forskningen av Clemtens, 

Samara och MacDonald (2019) framhåller att det finns tidiga kvantitativa förmågor, 

men inget färdigt system för talbegrepp. Istället antar man att det handlar om för-

matematiska, grundläggande förmågor, som utvecklas och integreras långsamt och 

stegvis. Subitisering verkar föregå och stödja utveckling av räkneförmågan, varför 

subitisering bör ses som grund för allt lärande av antal. Subitisering framhålls därför 

som en kritisk kompetens för barns antalsutveckling.  

      I Dowker, De Smedt och Desoetes forskningsrapport (2019) ingår en longitudinell 

studie (6 år) som undersökt om tiden det tar för 5-åringar att lösa ensiffriga 

additionsuppgifter kan förutspå deras förmåga att som 11-åringar lösa svårare 

additionsuppgifter mentalt. Forskarna konstaterar att barn som uppvisar matematiska 

svårigheter skilde sig markant från övriga vid enbart subitiseringstestet, där de fick låga 

resultat. Förmågan att subitisera anses därför kunna användas som ”diagnostic index for 

mathematical difficulties” (Dowker et al, 2019, s 4).  

      Både nationella och internationella studier visar att subitisering är en viktig 

komponent i elevers utveckling av taluppfattning (Clements, 1999; Clements et al, 

2019; Dowker, 2012; Sayers, Andrews & Björklund Boistrup, 2016). Forskning visar 

att subitisering och kardinalitet är inga enkla grundläggande färdigheter, men bra 
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utvecklade är de matematikens byggstenar för både låg- och högutbildade (Clements et 

al, 2019).  

      I Clements et al (2019) studie framhålls att barn kan använda subitisering för att 

upptäcka kritiska faktorer när det gäller antalskombinationer. Lärare som undervisar om 

subitisering bidrar således till att elever utvecklar förståelse för del-helhets-tänkande, 

kardinalitet och aritmetiska förmågor. Det kan bidra till att barn som får arbeta med 

konkret/laborativt materiel utvecklar förmåga att subitisera/känna igen antal, vilken 

spelar en viktig roll för utveckling av förståelse för antalsuppfattning, men även för 

utveckling av aritmetik (Sayers et al, 2016). Subitisering hjälper barn att bygga mentala 

bilder för antal, att visualisera och att lära sig talfakta, det vill säga uppfatta tals helhet 

och delar. Prickarna på en tärning underlättar till exempel förståelse av kardinalvärdet, 

som kan länkas till räkneord och dess symbol (Sayers & de Ron, 2015). 

      Forskare delar in subitisering i två former; perceptuell och konceptuell subitisering. 

Den första formen, perceptuell subitisering, innebär den omedelbara förståelsen för det 

exakta antalet objekt i små uppsättningar utan att använda andra matematiska processer. 

Den andra formen, konceptuell subitisering, är en systematisk hantering av perceptuellt 

subitiserade antalsmängder för att lättare identifiera större kvantiteter (MacDonald & 

Wilkins, 2016). ”Förutom att vara ett kraftfullt verktyg i utvecklingen av barns 

allmänna förståelse av antal, har konceptuell subitisering en positiv effekt för både 

räkning, automatisering och förståelse av kardinalitet.” (Sayers et al, 2016, s 372-373, 

min översättn.). Konceptuell subitisering föregår generell utveckling av del-helhets-

relationer, som är en av de viktigaste prestationerna inom aritmetik. Kilpatrick et al 

(2001) lyfter fram vikten av konceptuell subitisering, som en avancerad faktor för att 

snabbt kunna dela upp talmängder och göra omgrupperingar för att lättare bestämma 

antal objekt i en samling föremål. Sayers, Andrews och Björklund Boistrup (2016) 

poängterar att barn som uppvisar svårigheter med både perceptuell och konceptuell 

subitisering bör tolkas som ett tydligt tecken för risken att utveckla framtida 

matematiksvårigheter. Detta gäller främst aritmetik. ”Barn som inte kan subitisera är 

handikappade när de lär sig aritmetiska processer” (Clements et al, 2019, s 25). 

      Forskning visar att elever (6-13 år) med NPF-problematik (neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning) uppvisar svårigheter med subitisering (Clements et al, 2019). Det 

innebär i så fall att elever med begränsade/sämre utvecklade exekutiva funktioner 

begränsas i sin förmåga att subitisera/koda antalet objekt (De Smedt, Noël, Gilmore & 
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Asari, 2013; Rousselle & Nõel, 2007; Schneider, Beeres, Coban, Merz, Schmidt, 

Stricker & De Smedt, 2017) då ”förmågan att lagra objekt i minnet är nära besläktad 

med förmågan att snabbt urskilja objekt” (Piazza, Fumarola, Chinello & Melcher, 2011, 

s 152, min översättn.).  

      Forskning visar att barn med starka färdigheter i matematik, såsom aritmetik, 

uppvisar stark bearbetningsförmåga på tester med symbolisk (siffror) och icke-

symbolisk storleksbearbetning (subitisering) (Nosworthy, Bugden, Archibald, Evans & 

Ansari, 2013). Och att barn med stora svårigheter i matematik uppvisar tydliga brister i 

sin förmåga att jämföra symbolisk matematik i form av siffror (De Smedt m fl, 2013). I 

Dowker et al forskningsrapport (2019) fann ett forskarteam att subitiseringstest (icke-

symboliska uppgifter) kan användas för att upptäcka elever med matematiksvårigheter, 

då de uppvisar stora svårigheter på just icke-symboliska test. Resultaten jämfördes mot 

andra tester som eleverna fick genomgå; kognitiv förmåga, visuo-spatialt arbetsminne, 

icke-verbalt IQ, namnge siffror och bokstäver samt hastighet och noggrannhet på 12 

stycken ensiffriga additionsuppgifter. Forskare är eniga om att symbolisk numerisk 

storleksbearbetning är en stark prediktor för barns aritmetiska prestationer (De Smedt m 

fl, 2013; Schneider et al, 2017).  

 

2.2   Numerisk utveckling hos barn 

Här redovisas tidig taluppfattning och number sense/god taluppfattning, som är av 

avgörande betydelse för att elever ska kunna bygga upp en välutvecklad matematisk 

kompetens. 

 

2.2.1   Tidig taluppfattning 

Gelman och Gallistel har utvecklat fem räkneprinciper och anser att ett barn vet vad ett 

tal är när det kan antalsprincipen. De hävdar också att om barn ska kunna räkna exakt 

och med mening måste alla fem principerna både förstås och kunna tillämpas. De tre 

första av Gelman och Gallistels principer förklarar ’hur man räknar’ eftersom de anger 

hur individen måste utföra en räkning (Kilpatrick et al, 2001). 

 Ett-till-ett-principen innebär att barnet vet att det finns ett ord för varje räknat objekt.  

 Principen om räkneordens ordning innebär att barnet har lärt sig talens namn och 

ordningsföljd.  

 Antalsprincipen/Kardinalitet innebär att barnet förstår att det sist nämnda räkneordet, 

i en uppräkning, anger antalet föremål i en mängd av objekt som räknats.              

                                                  (Dowker, 2012; Gelman, 2000; Kilpatrick et al, 2001) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0010027711001326#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0010027711001326#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0010027711001326#!
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      Gelman och Gallistel hävdar att dessa tre första räkneprinciper är genetiskt 

betingade och utvecklas mycket tidigt, på samma sätt som modersmål. Detta skulle i så 

fall innebära att barn med utvecklad talförmåga också kan lära sig att hantera 

grundläggande räkning (Kilpatrick et al, 2001). Löwing (2008) är dock noga med att 

förtydliga att för att kunna utveckla sin nedärvda numeriska förmåga krävs att barn 

vistas i en aktivt språklig miljö där matematik kommuniceras. Övriga två räkneprinciper 

definierar ’vad som kan räknas’. De utvecklas i sociala sammanhang och kräver träning.  

 Abstraktionsprincipen innebär att barnet kan bestämma antalet föremål i en  

avgränsad mängd. För att förstå denna princip måste barn även kunna räkna  

icke-fysiska saker som till exempel själva räkneorden, ljud eller fiktiva/påhittade  

föremål.  

 Principen om godtycklig ordning/Antalskonstans innebär att barnet kan räkna  

föremålen i en mängd och får samma resultat oavsett i vilken ordning föremålen  

räknas.                    (Dowker, 2012; Gelman, 2000; Kilpatrick et al, 2001) 

 

      De fem räkneprinciperna utgör grunden för att barn ska kunna utveckla matematisk 

kompetens. Principerna kan tillämpas på valfri samling av objekt, konkret eller abstrakt. 

För små barn som lär sig räkna är det lättare om föremålen är konkreta och, om möjligt, 

flyttbara, för att hjälpa dem skilja ’redan räknade’ från ’ännu inte räknade’ objekt 

(Dowker, 2012; Gelman, 2000; Kilpatrick et al, 2001).  

      Dowker (2012) poängterar att av Gellman och Galistels fem räkneprinciper verkar 

kardinalprincipen och principen om godtycklig ordning vara särskilt viktiga, eftersom 

dessa innebär förståelse för vad räkning handlar om. Andra forskare framhåller istället 

antalet-efter-regeln (addera +1) som grundläggande för konceptuella och processuella 

förutsättningarna för allmän abstrakt räkning, som ramsräkning och att kunna talraden. 

De gör gällande att barn som använder sig av konkret en-till-en-räkning och lär sig 

antalet-efter-regeln har lätt för att upptäcka en annan räknestrategi, den mer avancerade 

nivån, för att addera +2 och sedan +3 (Baroody, Clements & Sarama, 2019; Clements et 

al, 2014; Sterner, 2015). 

      Att barn får svårigheter med sin taluppfattning beror i allmänhet på att de inte har 

förstått en eller flera av de fem räkneprinciperna. Detta ligger i linje med vad Löwing 

(2008) påpekar, att barn som inte utvecklat Gelman och Gallistels fem räkneprinciperna 

”måste uppmärksammas tidigt, redan av lärarna i förskolan, och åtgärdas i så god tid att 

barnet förmår tillgodogöra sig skolans matematikundervisning.” (s 45). 
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2.2.2   Number sense ~ God taluppfattning 

Inom didaktisk matematikforskning används traditionellt begreppet number sense till att 

omfatta färdigheter relaterade till antalsrepresentationer, talmönster, antalsjämförelser, 

räkning, och uppskattning (Sterner, Wolff & Helenius, 2019). Samma 

begreppsbetydelse används även i föreliggande studie, varför studiens författare jämför 

det med att inneha en god taluppfattning, känsla för tal.  

      Forskningsstudier och litteratur visar att det är brister i taluppfattning som är den 

grundläggande orsaken till elevers svårigheter i matematik (Mononen & Aunio, 2013; 

Unenge, Wyndhamn & Sandahl, 1994). Att ha en god taluppfattning är alltså 

grundläggande för alla elevers fortsatta matematikinlärning och framgång inom ämnet. 

Enligt Anghileri (2006b) kan elever som har känsla för tal (god taluppfattning/number 

sense) arbeta snabbt och flexibelt med matematiska problem. De är medvetna om 

samband, kan göra förenklingar och generalisera mönster och processer samt länka ny 

information till befintlig kunskap.  

      För utveckling av förståelse i matematik visar studier att det är viktigt att börja med 

konkretion som elever lär sig hantera verbalt, därefter kan det symboliska språket 

erövras (Anghileri, 2006b, 2007; Dowker, 2012; Griffin, 2007). Barn behöver rika 

tillfällen att få upptäcka och skapa begreppsmässiga samband mellan erfarenheter i den 

konkreta världen samt verbalt få sätta ord på dessa erfarenheter och berätta hur de 

förstår dem. Först när en språklig ’bro’ har etablerats mellan konkreta erfarenheter och 

verbalt språk finns det grund för att på ett meningsfullt sätt använda och förstå skriftliga 

symboler, för att uttrycka olika samband och relationer mellan tal (Griffin, 2007). 

Nyckelprocessen handlar om barns erfarenheter av att få omstrukturera tal i mindre 

grupper, och se vilka olika talkombinationer som är möjliga. Forskning visar att 

förmågan att dela upp tal är direkt kopplad till barnets strategiförmåga, vilken hör ihop 

med de visuella bilder av tal som barnet arbetat med och även fått verbalisera (Griffin, 

2007; MacDonald & Wilkins, 2019). Mulligan och Verschaffel et al (2018) refererar till 

Britt och Irwin (2011) som funnit att matematiska aktiviteter som inkluderar del-

helhets-tänkande hjälper elever att inse att antalsobjekt är abstrakta enheter, som kan 

delas upp och kombineras på olika sätt. Del-helhets-tänkande är dessutom 

grundläggande för mer avancerat matematiskt resonemang (a.a., 2018). Flera forskare 

påpekar att just sambandet mellan konkret, verbal och abstrakt matematik är ett kritiskt 
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skede i utvecklingsfasen av number sense (Bengtsson, 2012; Sterner, 2015; Sterner et 

al, 2019; Zerafa & Dowker, 2017). 

      Via forskning har en annan viktig upptäckt gjorts gällande aritmetikutveckling, då 

man funnit att den muntliga processen med att lära sig namnen på de arabiska siffrorna 

är en avgörande faktor för 6-7-åringar (Mulligan, Verschaffel et al, 2018). Förskolans 

fria lek och mattelek är måhända en outnyttjad resurs i detta fall, då studier visar att 

pedagoger länge har undervärderat strukturerad lek i form av spel. Spel som riktar sig 

mot inlärning av specifika matematiska begrepp eller färdigheter är inte bara roliga, 

utmanande och lärorika, de kan även vara ett utvecklingsmässigt lämpligt sätt att uppnå 

akademiska mål (Baroody et al, 2019).  

      Sterner, Wolff och Helenius (2019) studie påvisar att explicita och systematiska 

instruktioner kombinerat med strukturerade elevaktiviteter innehållande resonemang om 

talrepresentationer och deras relationer är framgångsrikt för elever i förskoleklass, som 

behöver få upptäcka kopplingen mellan informell och formell matematik, innan de 

börjar i årskurs 1. Baroody et al (2019) förordar scaffolding i undervisningen, och ser 

kvaliteten på instruktioner som en nyckelfaktor, vilken kan vara viktigare än mängden 

vägledning som tillhandahålls (Sterner et al, 2019).  

      Mulligan och Verschaffel et al (2018) belyser vikten av kvantitativa relationer, 

mönster och strukturer för att utveckla grundläggande aritmetik med heltal. Författarna 

lyfter också fram att barn har en naturlig tendens att söka struktur i att försöka bilda 

numeriska relationer. Detta kan länkas vidare till Andrews och Sayers (2015; Sayers et 

al, 2016) som utformat ett multidimensionellt ramverk, Foundational Number 

Sense/FoNS, på svenska ’grundläggande taluppfattning’. Ramverket är utformat utifrån 

de 30-35 olika komponenter som forskarvärlden anser ingår i god 

taluppfattning/number sense. Observationsverktyg, FoNS (figur 1) är tänkt att underlätta 

utvärdering av klassundervisning i matematik i årskurs 1, och därigenom identifiera 

möjligheter för elever att förvärva olika matematiska komponenter som ingår i god 

taluppfattning/number sense. Forskarna har utgått ifrån alla de komponenter som 

forskarvärlden anser tillhör god taluppfattning och kommit fram till åtta tydligt 

avgränsade matematiska komponenter; 1) talsymboler, 2) systematisk räkning, 3) 

sambandet mellan tal och mängd, 4) urskilja och jämföra mängder, 5) förståelse för 

olika talrepresentationer, 6) uppskattning, 7) grundläggande aritmetisk, och 8) mönster i 

talföljder (Andrews & Sayers, 2015). En god grundläggande taluppfattning enligt FoNS 



 

11 

kan beskrivits som förmågan att arbeta flexibelt med antal och kvantitet. Därför anses 

FoNS (Foundational Number Sense) åtta komponenter vara lika viktiga att utveckla för 

att uppnå matematisk kompetens, som fonologisk medvetenhet är för att lära sig läsa. 

Ramverket är tänkt som ett analysverktyg. FoNS har visat sig vara en stark prediktor för 

barns senare framgång i matematik (Andrews & Sayers, 2015; Sayers et al, 2016). 

 
1)  

  FoNS-karakteristik Lärare uppmuntrar sina elever att … 

1  Symboler för tal 
* identifiera en viss siffra från en samling siffersymboler 

och namnge en siffra när symbolen visas 

2  Systematisk räkning 
* räkna systematiskt, både framåt och bakåt, och från 

godtyckliga utgångspunkter 

3  Sambandet tal och mängd 
* förstå en-till-en-principen mellan siffernamn och  

den mängd siffran representerar 

4  Urskilja mängder 
* jämföra antalsmängder och utveckla begreppen 

"större än" och "mindre än" 

5  Olika talrepresentationer 
* känna igen, arbeta med och förstå samband mellan 

olika representationer av antal 

6  Uppskattning 
* uppskatta, oavsett om det är storleken på en mängd 

objekt eller en siffra/ett tal 

7  Grundläggande aritmetik 
* utför enkla additions- och subtraktions- 

uppgifter 

8  Mönster (i talföljder) 
* känna igen och utöka mängden antalsmönster, och 

särskilt kunna upptäcka en saknad siffra/saknat antal 

Figur 1.  Working definitions of the eight FoNS components 

(Andrews & Sayers, 2015, s 7) 

      Gersten, Jordan och Flojo (2005) ser matematiska samband som viktiga verktyg för 

att hjälpa elever att tänka på matematiska problem och för att utveckla mer avancerade 

räknestrategier när de arbetar med problemlösning. Det faktum att komponenterna i 

FoNS inte är relaterade till varandra är viktigt eftersom antalskänsla förlitar sig på 

många kopplingar mellan matematiska relationer, matematiska principer och 

matematiska procedurer. Analysverktyget FoNS (Foundational Number Sense) har 

påvisats som robust förutsägare för senare matematisk framgång, starkare än nästan 

någon annan faktor (Andrews & Sayers, 2015). 

 

2.3   Matematiksvårigheter 

Studier visar att matematiksvårigheter kan ha många olika orsaker; för lite övning 

och/eller undermålig undervisning, flerspråkighet, matteångest, dyslexi och lågt 

IQ/intellektuell funktionsnedsättning (Butterworth & Yeo, 2010; Dowker, 2012; 

Kilpatrick m fl, 2001; Lundberg & Sterner, 2009; Price & Ansari, 2013). 
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Matematiksvårigheter kan samspela med andra svårigheter och fenomenet brukar kallas 

för komorbiditet (Engström, 2015; Zentall, 2007). Överlappande kognitiva störningar 

bidrar till att undervisningssituationer hela tiden försvåras för barnet i fråga. Kutscher 

(2016) har därför utformat en checklista för beteenden (bilaga 1), som gör det lätt för 

exempelvis lärare att få en tydlig överblick över samspelande störningar som påverkar 

barns inlärningssituation. 

      Forskningsstudier lyfter fram att individer med de största matematiksvårigheterna 

uppvisar kognitiva underskott i grundläggande antalsuppfattning och talförståelse. Som 

specifika kännetecken brukar nämnas; antalsförståelse, reaktionstid vid 

mängdjämförelser (distanseffekt), primitiva strategier och kännedom om matematiska 

procedurer och talfakta (Butterworth & Yeo, 2010; Lundberg & Sterner, 2009; Price & 

Ansari, 2013). Forskning visar även att individer med matematiksvårigheter har dålig 

begreppsmässig förståelse och ihållande svårigheter att lära sig att hämta grundläggande 

talfakta från långtidsminnet. En bidragande faktor till svårigheterna är prestandan på de 

exekutiva funktionerna (Geary et al, 2013). 

 

2.4   Nationella Bedömningsstöd och Number Sets Test 

Här redovisas kort de Nationella Bedömningsstöden (NB) i matematik samt snabbtestet 

Number Sets Test (NST). 

 

2.4.1   Nationella Bedömningsstöd 

      De Nationella Bedömningsstöden (NB) är obligatoriska att använda i förskoleklass 

och i årskurs 1. Syftet är att lärare tidigt ska kunna identifiera elever i behov av extra 

anpassningar eller särskilt stöd, men även upptäcka elever som kommit långt i sin 

kunskapsutveckling och som behöver extra utmaningar (Skolverket, 2019a, 2019b). 

Förskoleklassens obligatoriska kartläggningsmaterial i matematik innefattar 

matematiskt tänkande (Skolverket, 2019a). Det obligatoriska bedömningsstödet i 

matematik för åk 1-3 omfattar taluppfattning och innehåller både muntliga och skriftliga 

uppgifter (Skolverket, 2019b). 

 

2.4.2   Number Sets Test 

      Number Sets Test (NST) är ett enkelt och snabbt ’penna-papper-test’ som utformats 

av forskarna Geary, Bailey och Hoard (2009a) för att kunna förutsäga elevers 

matematikförmåga och eventuella risk för inlärningssvårigheter, genom att bedöma 
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elevers hastighet och noggrannhet i att kunna identifiera och bearbeta antalsmängder 

representerade av arabiska siffror och objektuppsättningar. Tidiga matematiska 

färdigheter visar sig vara en förutsägelse för senare utbildning i allmänhet (a.a., 2009a; 

Geary et al, 2013). 

      Gearys subitiseringstest (Geary et al, 2009a) är utformat utifrån områden där elever 

med generella svårigheter och med inlärningssvårigheter oftast får problem. De 

bedömda områdena innefattar tidig taluppfattning, antalsuppfattning, räknestrategier för 

additionsproblem och automatisering (Geary et al, 2009b). Geary et al (2009a) fann i 

sin studie en 90-procentig sannolikhet för att hitta elever som riskerar att utveckla 

matematiksvårigheter. Tidigare studier har påvisat att NST och liknande tester 

korrelerar med resultat från standardiserade tester i aritmetik och kan förutsäga risk för 

framtida matematiksvårigheter (a.a., 2009a; De Smedt et al, 2013).  

      NST går ut på att så snabbt och exakt som möjligt bestämma par- eller trippel-

kombinationer av antalsmönster, siffror (0-9) eller en kombination av dessa båda, för 

talen 5 och 9. Talen 5 och 9 är valda utifrån att de representerar mindre och större 

talvärden (1-9) inom det grundläggande intervallet för arabiska siffror (Geary et al, 

2009a). Testet består sammanlagt av fem sidor (1 framsida + 4 testsidor) (figur 2).  

 

Figur 2. Uppgiftsexempel från Number Sets Test (Geary et al, 2013). 

 

      Varje testsida innehåller 36 uppgifter fördelat på åtta rader (Geary et al, 2009a). 

Testet går på tid. En tidsbegränsning ger bedömning av flyt i att kunna känna igen 

talkombinationer. Antalet korrekt identifierade objekt som matchar rätt antal/siffra (= 
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rätt inringade) ger ett rätt poäng. Antalet korrekta matchningar som inte identifieras (= 

missar) anges som antal missar. Antalet felaktiga objekt som inte inringas (= korrekta 

avslag) anges som korrekta avslag. Antalet felaktiga objekt som identifieras som rätt 

antal/siffra objekt (= felaktigt inringade) ger ett minuspoäng, som subtraherades ifrån 

summan av antalet rätta poäng. Hela testet ger max 72 poäng. 

 

2.5   Explicit matematikundervisning 

I föreliggande studie sker både observation och jämförelse av undervisning i matematik, 

för att upptäcka vilka metoder som ger störst effekt på elever som uppvisar svårigheter i 

matematik. Därför presenteras här forskning om explicit matematikundervisning i form 

utav begreppets innebörd, styrdokument och undervisning. Lärare som har en uttalat 

explicit undervisning tar inte för givet att elever kan, vill eller förstår. De ser till att 

elever får upptäcka samband på egen hand, att de lär sig strategier och uppnår förståelse 

i varje delmoment. 

 

2.5.1   Explicit undervisning 

Nilholm förklarar explicit undervisning som en starkt strukturerad och tydligt 

målinriktad undervisning (Malmqvist, 2019).  

      Tre undervisningsstrategier som enligt forskning är effektiva för ökad 

måluppfyllelse, även för elever i svårigheter är; explicit undervisning, kamratlärande 

och träning i metakognitiva färdigheter, det vill säga lära sig tänka om sitt eget 

tänkande, vilket är viktigt vid strategival (The National Mathematics Advisory Panel, 

2008; Malmqvist, 2019; Vetenskapsrådet, 2015). 

      Bengtsson (2012) skriver att sedan 1960-talet har svenska skolans läroplaner i 

matematik påpekat vikten av att engagera elever i matematiska diskussioner och 

utforskande/laborativ matematik. De konstruktivistiska målen är tydliga, det vill säga 

kommunikativa färdigheter som att argumentera för och förklara matematiska frågor, 

beräkningar och slutsatser (Gibbons, 2015; Skolverket, 2016a). De fem förmågorna i 

läroplanen (analys-, begrepps-, procedur-, kommunikations- och metakognitiv förmåga) 

kräver alla att elever ges möjlighet till agens, att de aktivt får medverka och ta plats i 

undervisningens olika aktiviteter. Detta framhäver Norén (2010) i sin studie som en 

framgångsfaktor för att elever ska kunna utveckla en positiv inställning och framtidstro 

för matematikämnet och för att kunna se sig som lärande matematiker. 
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      Studier visar att svensk klassrumsundervisning i matematik behöver utvecklas. Den 

indikerar exempelvis att lektionsuppgifter inte alltid detaljplaneras, väljs slumpmässigt 

och saknar djupare reflektion på kollegial nivå. Detta kan leda till att elever inte får 

möjlighet att skilja mellan aspekter av det som lärs ut. Kullberg, Runesson och Marton 

(2017) hävdar att de lektionsexempel som väljs och hur de antas tillsammans med 

eleverna är av avgörande betydelse för deras lärande. Studier visar att lärare som har en 

explicit undervisning, där matematikinnehållet görs tillängligt för alla elever, förbättrar 

prestandan för elever med inlärningssvårigheter (National Mathematics Advisory Panel, 

2008). 

      Forskning visar att inom svensk matematikundervisning ligger fokus ofta på att lära 

sig regler och procedurer utantill, och att jobba på egen hand (Bengtsson, 2012; Norén, 

2010; Sjöberg, 2006). Lärare som prioriterar procedurkunskap före förståelse leder, 

enligt Skemp, till att ”elever inte bara får brist på entusiasm för matematik utan faktiskt 

avskyr ämnet” (Mills, 2018, s 14, min översättn.).  

      Forskning och beprövad erfarenhet visar att en klassundervisning som utgår från 

explicita och konkreta förklaringsmodeller, i samband med elevernas deltagande i det 

matematiska samtalet och vid uträkningar, minskar radikalt behovet av exkluderande 

specialundervisning (Lundberg & Sterner, 2009). Det är därför viktigt att låta eleverna 

individuellt upptäcka matematiska mönster och delge varandra sina upptäckter. På så 

sätt stimuleras elever att utveckla sin matematiska förmåga och de kan påtagligt uppleva 

hur kunskapsutvecklingen går framåt (Wiliam, 2015). En effektiv, kreativ och 

utforskande aktivitet är till exempel att ge barn möjlighet att själva få upptäcka de 

kritiska aspekterna i en matematisk idé, vilket elever inte kan göra om de blir serverade 

ett färdigt koncept. Forskning visar också att elever som guidas att upptäcka 

resonemangsstrategier förstår hur de ska tillämpa denna strategi vid nya problem, 

medan elever som lärt sig procedurer utan förståelse misslyckas med att använda sitt 

förfarande vid ny problemlösning (Baroody et al, 2019). Den stora skillnaden mellan 

’delvis vägledd undervisning’ och ’helt lärarstyrd undervisning’ är att ’delvis vägledd 

undervisning’ engagerar elever mer, då de får möjlighet att upptäcka samband på egen 

hand. Det ger elever en kognitivt positiv effekt, vilket inte ’helt lärarstyrd undervisning’ 

gör. I en ’styrd katederundervisning’ blir elever lätt procedurinriktade så att intresset för 

förståelsen försvinner (a.a., 2019). Läraren är inte bara en kommunikatör, utan också en 

viktig inspiratör och modell för eleverna i undervisningen (Bruner, 1960). När 
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undervisningen är kreativ och lustfylld upplevs matematiken både enklare och roligare. 

Detta stärker ”elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan” 

(Skolverket, 2016a, s 14), vilket enligt studier är extra betydelsefullt för elever i 

matematiksvårigheter (Chinn, 2017).  

      En strukturerad och explicit undervisningsmodell i matematik, som ofta lyfts fram 

vid internationella undersökningar, är Singaporemodellen. Singapore har under de 

senaste åren legat i topp av högpresterande elever i matematik (Skolverket, 2020). 

Singaporemodellen är väl beprövad och bygger på internationell forskning kring både 

inlärning och matematikdidaktik (Agardh & Rejler, 2017). Undervisningen bedrivs 

systematiskt och är väl genomtänkt. Lärarens kompetens framhålls starkt, att kunna 

undervisa för förståelse så att elever lär sig bemästra matematiken (Agardh & Rejler, 

2018).  

      Att vid genomgångar koncentrera sig kring få problem och tröskelbegrepp, som 

elever lätt kan missuppfatta, är en framgångsfaktor enligt forskning (Bengtsson, 2012). 

Det som är viktigast, för att lära ut grundläggande koncept, är att elever får hjälp att gå 

från konkret tänkande till användning av begreppsmässigt och abstrakt tankesätt 

(Bruner, 1960). McIntosh (2008) framhåller att laborativt arbetssätt skapar 

kommunikation kring utmaningar och problem, utifrån att laborativt/konkret materiel 

används på rätt sätt. Studier visar att lärarens kunnighet härom är helt avgörande för 

elevers resultat (Kilhamn, 2018; Rydstedt & Trygg, 2010).  

 

2.5.2   Laborativt/konkret materiel 

Syftet med laborativt materiel är att det ska representera matematiska idéer, bli till stöd 

för tanken och skapa utgångspunkt för reflektion (Kilhamn, 2018; Rydstedt & Trygg, 

2010). En annan positiv effekt när elever använder laborativt/konkret materiel är att 

lärare kan ’se’ hur elever tänker (Chinn, 2017) och därmed blir det lätt att korrigera 

eventuella felaktigheter. Dessutom blir det tydligt ifall en elev löser problem praktiskt 

men inte abstrakt, att länken mellan konkret och abstrakt saknas (Dowker, 2012; 

Griffin, 2007; Kilpatrick m fl, 2001; Rydstedt & Trygg, 2010). Styrkan med laborativt 

materiel är också att fler sinnen tas i bruk, men att det framför allt skapar den så viktiga 

och tydliga kopplingen mellan konkret och abstrakt tänkande (Dowker, 2012; Kilpatrick 

et al, 2001; Rydstedt & Trygg, 2010). Studier visar också att arbetsminnet har en 

avgörande roll vid problemlösning (Nosworthy et al, 2013; Sterner, 2015), varför 
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konkret materiel både avlastar arbetsminnet och kan frigöra kraft till att hålla reda på 

stegen i ett problem (Chinn, 2017). Materialet hjälper också eleven att skapa ett ’inre 

bildarkiv’, som en grund för att göra generaliseringar och utveckla matematisk 

förståelse (Bengtsson, 2012; Marton, 2015; Rydstedt & Trygg, 2010). Det finns en stor 

potential i att öka antalet godkända elever i matematik med hjälp av laborativt/konkret 

materiel, där elever får möjlighet att utveckla sitt inre representationssystem, som sedan 

kan länkas vidare till externa representationer (Kilhamn, 2018; Rydstedt & Trygg, 

2010). 

 

2.6   Sammanfattning 

Litteraturdelen redovisar forskning om att subitisering är en viktig komponent i barns 

utveckling av en god taluppfattning (Clements et al, 2019; Dowker, 2012; Sayers et al, 

2016), och att Gelman och Gallistels fem räkneprinciper anses utgöra grunden för att 

barn ska kunna utveckla matematisk kompetens (Mulligan, Verschaffel et al, 2018). 

Forskningen framhåller att brister i taluppfattning är den grundläggande orsaken till 

matematiksvårigheter (Mononen & Aunio, 2013; Unenge, Wyndhamn & Sandahl, 

1994). Vidare att matematiksvårigheter kan samspela med överlappande kognitiva 

störningar (Engström, 2015; Kutscher, 2016; Zentall, 2007). Här finns även en 

presentation av snabbtestet Number Sets Test (NST) och explicit undervisning. När det 

gäller explicit undervisning och laborativt/konkret materiel poängterar Anghileri (2007) 

att när elever får möjlighet att själva upptäcka matematiska mönster med hjälp av 

konkret materiel, visuella bilder och kommunikation finns stora chanser för dem att 

lyckas. Det ökar elevers självförtroende och lusten till ämnet matematik.  
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3   Teoretiska utgångspunkter  

I detta kapitel presenteras teoretiska perspektiv. Utifrån Vygotskijs teori är följande 

teoretiska antagande centralt; att kunskap kan utvecklas i och genom interaktion mellan 

människor (Säljö, 2015). Begreppet scaffolding blir i detta sammanhang viktigt, 

eftersom lärarstöd kan hjälpa elever att upptäcka nya färdigheter, begrepp eller nivåer 

av förståelse för att i förlängningen öka elevers autonomi (Anghileri, 2006a). 

Variationsteorin kompletterar det sociokulturella perspektivet då den utgår från 

grundantagandet att allt matematiskt lärande kräver variation av olika slag (Marton, 

2015).  

 

3.1    Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Den ryske psykologen Vygotskij (1896-1934) är en betydelsefull utvecklingspsykolog 

som är upphovsman till det sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling 

(Säljö, 2015). En central utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet på lärande är 

att en individs förmågor; fysiska, intellektuella och sociala, inte är beroende av hennes 

biologiska förutsättningar.  

      Vygotskij betraktade den lärande individen som situerad, att individen drar nytta av 

mänskliga och sociala/miljömässiga resurser när den arbetar med problemlösning och 

försöker vidareutveckla sig. ”Omgivningen utgör de omständigheter inom vilka barnet i 

samspel med andra utvecklar sin identitet, sina intressen, kompetenser och värderingar” 

(Säljö, 2015, s 96). Enligt Vygotskijs teori är talat språk ett medium för lärande. 

Vygotskij framhåller att språket är människans främsta redskap för att utvecklas 

kunskapsmässigt i samspel med andra (Säljö, 2015). En annan förmåga som är central 

för Vygotskij är att kunna iaktta, härma och imitera, så kallad modellering. Förmågan 

att lära sig genom att härma är enligt Vygotskilj en nyckelfaktor (Vygotskij, 2010).  

      Vygotskij intresserade sig för barns inlärningspotential och utformade begreppet 

’närmaste utvecklingszonen’, då han insåg att två barn som hade samma intelligenskvot 

eller befann sig i samma piagetska stadium kunde ha helt olika potential för att 

utvecklas. (Vygotskij, 2010). Det är inom den närmaste utvecklingszonen (figur 3) som 

barn är mest mottagliga för undervisning, och har tillräckligt med förståelse för att 

kunna förstå förklaringar och resonemang och ta till sig dem (Säljö, 2015).  
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* Innersta cirkeln symboliserar det 

eleven redan vet. Undervisa ej på 

denna nivå, det upplevs tråkigt. 

* Mellersta cirkeln står för det som 

eleven kan lära sig med hjälp av stöd 

(scaffolding). Detta upplever eleven 

utmanande och spännande = den 

närmaste utvecklingszonen. 

* I yttre cirkeln finns det som eleven 

ännu inte är redo för att lära sig. 

Undervisning på denna nivå blir för 

svår för eleven. 
    

Figur 3. Den närmaste utvecklingszonen. 

      ’Den närmaste utvecklingszonen’ syftar på den zon där en människa kan lösa ett 

problem med vägledning utav en vuxen eller mer kunnig kamrat (kommunikativa 

stöttor/scaffolding) (Säljö, 2015). Hur mycket hjälp en elev behöver är en indikation på 

elevens potentiella utvecklingszon.  

      Läraren har en central roll, som länk mellan elevens erfarenheter och mer abstrakta 

och institutionella begrepp. Elever ”lär genom att bli delaktiga i kunskaper och 

erfarenheter som görs tillgängliga” (Säljö, 2015, s 103). Det är av vikt också att påpeka 

att eleven är en aktiv agent, som själv bidrar till sin socialisering. Genom aktiviteter kan 

elever tillägna sig erfarenheter. I detta sammanhang bör begreppet scaffolding (stöd 

eller byggnadsställning) nämnas. Begreppet scaffolding formulerades av 

utvecklingspsykologerna Wood, Bruner och Ross år 1976 och förknippas med ’den 

närmaste utvecklingszonen’ (Säljö, 2015). Begreppet scaffolding är en användbar 

metafor. Byggnadsställningen är tillfällig, men väsentlig för en framgångsrik 

uppbyggnad av byggnaden.  

 

3.1.1   Anghileris analysmodell 

Anghileri (2006a) föreslår att man delar in scaffolding i en modell med tre nivåer (figur 

4). Modellen gör skillnad på olika former av stöttning, som specifikt stöder 

matematikinlärning. Syftet med analysmodellen, ’Teacher strategies for scaffolding 

learning’, är att kunna identifiera och klassificera klassrumsinteraktioner som kan vara 

effektiva för matematikinlärning. 
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NIVÅ 1 

Lärmiljön - Klassrumsorganisering 

  
           

  

  

   
         Gruppindelning 

 
                      Lekar/Spel/Sång 

Konkret materiel          
    

  

  

   
Stegrande svårighetsgrad                   Strukturerade uppgifter 

Elevsamarbete            
    

  

  

   
  Motiverande feedback                   Självrättande uppgifter 

                          

             

NIVÅ 2 

Förklara, Granska och Omstrukturera 

 Nivå 2A 
         

      Nivå 2B 

Granska 
   

Omstrukturera 

Titta, plocka med 
 

Frågor och utforsk- 
   

 Uppgifter sätts 
 

Upprepa 

och sätta ord på 
 

ande uppgifter 
 

 Visa och förklara  in i sammanhang 
 

elevsvar 

  
   

  
 

  vid genomgång   
   

  

Modellering 
 

Elever hjälper till att 
   

Förenkla 
 

Diskutera 

  
  

förklara för varandra 
 

Förklara, motivera problem 
 

betydelser 

  
   

  
 

 och sammanfatta   
   

  

  
  

Förtydliga elevsvar 
   

  
   

  
                          

             

NIVÅ 3 

Utveckla Begreppsmässig Förståelse 

  
           

  

Upptäcka samband 
 

Utveckla och förstå 
 

Begreppsmässig 

 
representationsformer 

 
förståelse 

                          

Figur 4. Anghileris analysmodell (Anghileri, 2006a, s 39, min översättn.) 

 

      Anghileri (2006a) framhåller att ”de mest effektiva lärarna är de som använder sig 

av scaffolding och en rad undervisningsmetoder i en lärmiljö som uppmuntrar till aktivt 

elevengagemang” (s 50, min översättn.). 

      Genom att som lärare vara lyhörd och använda sig av en flexibel och dynamisk 

scaffolding borde resultatet bli autonoma, självständiga och självmotiverade elever, 

vilket också är målet med undervisningen. 

      Nivå 1 – Lärmiljön: Lärarmiljön ses som grund för nivå 2 och 3. Väggskärmar, spel 

och konkret materiel är exempel på några lärmiljöfaktorer. Andra exempel är sittplatser 

och gruppindelningar, vilket också kan stödja lärande. Likaså datorprogram som 

innehåller självrättande moment stöder elevers lärande. Till nivå 1 räknas även 

motiverande feedback som stöttning/scaffolding.  
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      Nivå 2 – Förklara, granska och omstrukturera: Att visa, berätta och förklara 

fortsätter att dominera klassrumsundervisningen i matematik, men Anghileri (2006a) 

finner att dessa metoder kan begränsa elevernas lärande. Istället förespråkar hon att 

lärare bör fokusera på att granska och omstrukturera. Genom att låta eleverna granska 

och omstrukturera kan de utveckla sin egen förståelse för matematik. 

      Det är inte alltid som elever kan identifiera de mest relevanta aspekterna av 

matematiska idéer. Med hjälp av ett granskande moment kan lärare hjälpa elever att 

fokusera sin uppmärksamhet på kritiska punkter och därigenom hjälpa dem att uppnå 

förståelse (Anghileri, 2006a). 

      Anghileri (2006a) har förespråkar fem typer av granskningsprocesser: 

o Be eleverna titta, röra vid och berätta vad de ser och tänker 

o Be eleverna förklara och motivera 

o Tolka elevernas handlingar och kommentarer 

o Uppmana eleverna att ställa frågor och undersök vad de står för 

o Parallell modellering 

      Vid parallell modellering visar läraren en parallell uppgift och hur man löser den, 

sedan får elever försöka överföra sin förståelse till sin egen uppgift. 

      Vid omstrukturering går läraren igenom och gör olika idéer mer tillgängliga samt tar 

fram betydelser, allt för att förstärka elevernas förståelse. Exempel på omstrukturering:  

o Skapa meningsfulla sammanhang vid abstrakta uppgifter/situationer 

o Förenkla problemet 

o Omformulera elevkommentarer 

o Förhandla med eleverna vid felaktiga elevsvar 

      När lärare förhandlar felaktiga elevsvar bör den ägna stor uppmärksamhet åt 

elevernas kommentarer och hjälpa till att bidra med formuleringar och rättelser för att 

slutligen komma fram till ett svar som alla deltagare kan enas om. Forskningsstudier 

visar att lärandet förbättras när fel och missuppfattningar diskuteras (Anghileri, 2006a).  

      Nivå 3 – Utveckla begreppslig förståelse: På den högsta nivån, nivå 3, innebär 

scaffolding att lärare försöker hjälpa elever att: 

o Utveckla representativa verktyg 

o Upptäcka samband och dra slutsatser 

o Skapa en begreppslig/konceptuell diskurs 

      Att utveckla representativa verktyg, upptäcka samband och skapa en konceptuell 

diskurs sker genom generalisering, extrapolation (en typ av uppskattning av 
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funktionsvärden) och abstraktion. Ett vanligt exempel på representativa verktyg är 

laborativt materiel. Andra exempel är bilder som är bekanta för barn och elever. Grafer 

och kalkylblad fungerar också som representativa verktyg.  

      En annan viktig strategi är att hjälpa elever att upptäcka samband för att stödja 

matematikinlärning. Att ’locka fram’ olika versioner av samma beräkning (ex. ½ = 0,5 

= 50 %) hjälper elever att skapa kopplingar.  

      När en lärare skapar en konceptuell diskurs vågar läraren gå längre än att bara hålla 

sig till lärobokens förklaringar (Anghileri, 2006a). Till exempel om klassen diskuterat 

formen triangel så kanske läraren frågar; ’Varför använder byggföretag 

triangelkonstruktioner vid vissa brobyggen?’ Diskussionen som följer lär mynna ut i 

tankar om att skapa stabilitet.  

      Eftersom elever lär när de blir delaktiga i kunskaper och erfarenheter som görs 

tillgängliga för dem kan den sociokulturella teorin i föreliggande studie bidra med 

kunskap om vilka stödstrukturer (scaffolding) som hjälper elever att upptäcka nya 

färdigheter och nivåer av förståelse samt vikten av delaktighet i undervisningen för att 

kunna ta till sig ny kunskap. Och med hjälp av variationsteorin som utgår ifrån att allt 

matematiskt lärande kräver variation och sammankoppling av idéer kan variationsteorin 

bidra med kunskap om vad som görs möjligt för elever att lära, utifrån vilken variation 

av samma slags uppgifter som lärare lyfter fram och diskuterar tillsammans med 

eleverna i undervisningen. 

 

3.2    Variationsteorin  

Ference Marton har tillsammans med forskningsgrupper i Sverige, Australien, Kina och 

Storbritannien utvecklat fenomenografi som en metod för pedagogisk forskning och 

variationsteori för lärande. Variationsteorin har sin uppkomst i fenomenografisk 

forskningstradition och beskriver olika sätt som elever ser och förstår viktiga 

matematiska begrepp, principer och fenomen i deras undervisning (Marton, 2018).  

      Variationsteorin grundas på att allt lärande kräver variation av olika slag. Lärandet 

ses som att utveckla förmågor och olika kompetenser. Variationsteorin används som ett 

verktyg för att skapa bättre möjlighet till lärande för elever. Genom att använda teorin 

vid analys av kritiska moment, som elever lätt fastnar vid, ökar lärares förmåga att 

utveckla lärandet utifrån ett elevperspektiv. Lärandet skapas i lärandets rum, i 

interaktion mellan lärare och elev och mellan elev och elev. Lärandets rum, det så 
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kallade variationsrummet, syftar på vad elever har möjlighet att lära sig i en viss 

situation (Marton, 2015).  

      Inom variationsteorin är allt lärande relaterat till ett specifikt innehåll. Lärandets 

objekt står för den förmåga som lärare avser att utveckla hos eleven (Marton, 2018). 

Lärares uppmärksamhet bör fokusera både förmågan som ska utvecklas och hur elever 

försöker lösa problemet. Läraren är inte ute efter att finna den bästa 

undervisningsmetoden eller de rätta variationerna av metodval. Istället handlar det om 

att utifrån planerad undervisning skapa variation i lärandets objekt för att elever ska få 

möta och kunna upptäcka de kritiska ögonblick då lärande möjliggörs (Marton, 2015).  

      För att en elev ska kunna urskilja något i ett inlärningssammanhang behöver den 

kunna referera till en erfarenhet av samma moment, en variation. “They must have tried 

to see the same thing from different perspectives and different things from the same 

perspective, while to understand the idea of the mathematical proof they must have seen 

two different proofs, at the very least” (Marton, 2018, s 60). När eleven erfar variation 

av ett arbetsmoment får det mening för individen. För att exempelvis förstå vad antalet 

fem innebär måste en elev erfara flera variationer av talet. Till exempel fem klossar, 

fem knappar eller fem streck. I undervisningen lyfts begreppet fram medan 

representationsformerna varierar (ooooo / ••••• / xxxxx). Detta för att eleven ska förstå 

att fem står för en bestämd antalsmängd, inte föremålen i sig (Marton, 2015). När olika 

typer av uppgifter blandas tvingas eleverna att skilja mellan exemplen och blir därmed 

bättre på att förstå nya uppgifter (a.a., 2015).  

      Undervisningen får dock inte innehålla för många varierande aspekter vid uppstart 

av nya moment för då blir det svårt att urskilja ’det nya’. Däremot elever som har egna 

erfarenheter och som kan urskilja flera aspekter i inlärningsmomentet kräver större 

variation för att kunna urskilja nya aspekter. Elever som kommit längre i sitt lärande är 

därför mer detaljrika än nybörjare. Lärare måste därför vara uppmärksamma och skapa 

variation för inlärning för att fånga elever där de befinner sig (Marton, 2015). 

      Det åligger läraren att finna de kritiska aspekterna/momenten i matematik och 

erbjuda elever en variation av erfarenheter kring dem. Begreppet kritiska aspekter är de 

moment som är nödvändiga för att elever ska kunna identifiera och skapa förståelse av 

matematiska begrepp och problem. Om lärare ska arbeta med elevers förståelse måste 

lärare skaffa sig kunskap om elevernas förförståelse av ett matematiskt moment samt 

identifiera de kritiska aspekterna av momentet. Identifiering av kritiska drag sker 
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empiriskt, utifrån analys, för varje specifikt lärandemoment. Därför anser Marton 

(2015) att det är viktigt med en relevant struktur och variation i undervisningen för att 

möjliggöra för elever att urskilja kritiska aspekter. Varje ny lärandesituation måste vara 

så konkret att det är möjligt för elever att verkligen urskilja det som avses (Marton, 

2015). I dessa sammanhang är begreppet urskiljning viktigt. Hur ett moment uppfattas 

är beroende av förmågan att kunna urskilja delar från helhet och att kunna relatera delar 

till varandra och till helheten. Det är först när en elev har förmåga att koppla ihop ord 

som används i olika sammanhang till ett specifikt moment som förståelse kan uppstå.         

      Marton (2015) förordar öppna frågor för att öppna upp för variation. Om lärare 

endast ställer ja- och nej-frågor är utrymmet för svar starkt begränsat och kräver inte att 

eleverna öppnar upp för variationstänkande. Däremot om lärare ställer öppna frågor får 

elever möjlighet att själva fundera, upptäcka och variera sina svar.  

      En undervisning som grundar sig i att elever själva får möjlighet att upptäcka 

samband blir mer intressant och engagerande för både små och stora elever. Ett sådant 

arbetssätt förstärker inte bara viljan hos elever att leta efter mönster och relationer, utan 

även viljan att använda logiska resonemang vid problemlösning, och detta även vid nya 

moment (Marton, 2015).  
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4   Metod 

Här beskrivs hur undersökningen genomförts steg för steg och medvetna val som gjorts 

presenteras i relation till syfte och problemprecisering. Eftersom en förstudie gjorts 

redovisas även den här. Avslutningsvis beskrivs studiens kvalitet, men även 

forskningsetiska utgångspunkter samt hur de tillämpats i studien.  

 

4.1    Val av metod 

Utifrån forskningsfrågorna behövdes både kvantitativ och kvalitativ metod användas. 

Kunskapsmätningar i form av test är vanligt inom kvantitativ forskning (Bryman, 2011; 

Gustavsson, 2004) som vill förklara och dra säkra slutsater (Nilholm, 2017; Repstad, 

2007; Stukát, 2011). Mätningarna i föreliggande studie var inriktade mot specifika 

faktorer som mäter elevers kunskap med hjälp av antalsjämförelse, då ett av studiens 

syften var att undersöka om Number Sets Test (NST) kunde jämföras med de Nationella 

Bedömningsstöden (NB) i matematik, från förskoleklass till årskurs 3, när det gäller att 

upptäcka elever i behov av extra stöd i sin matematikutveckling. Lågpresterande elever 

(röd nivå) och elever under medelnivå (gul nivå) på NST har jämförts med låg nivå 

respektive mellannivå på NB. Valet att undersöka Gearys subitiseringstest, Number Sets 

Test/NST (Geary et al, 2009a) som ett grundläggande bedömningsverktyg gjordes då 

testet är utformat utifrån områden där elever med generella 

svårigheter/inlärningssvårigheter oftast får problem. NST-testet har ingått i ordinarie 

verksamhet vid fyra skolor, däribland de två skolor med de närstuderade klasserna. De 

två övriga skolorna är intilliggande parallellskolor. Sammanlagt har 596 elever 

genomfört NST. 

      6 månader innan studien genomfördes gjordes en förstudie med 13 skolklasser 

(förskoleklass - åk 6), vid två av de fyra skolorna. Nya testtider utprovades för äldre 

elever för att undvika takeffekt. Om alla deltagare får höga poäng på ett test kan ingen 

jämförelse göras. Takeffekt uppstår när särskilt duktiga elever inte kan nå högre poäng 

än vad elever med lägre förmåga kan uppnå. Golveffekt är motsatsen och uppstår då 

testpersoner inte kan få tillräckligt låga poäng. Tak- och golveffekt medför att det ej går 

att jämföra deltagarnas resultat (Psykologiguiden, 2020-03-08). Takeffekten i detta fall 

berodde på att tiden var för lång för de äldre eleverna. Förstudiens nya utarbetade 

riktmärken, vilka testsidor och tider som bör användas i de olika årskurserna, blev 
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slutligen följande; förskoleklass, endast talet 5 (60 s/sida); åk 1-2, talet 5 (60 s/sida) och 

talet 9 (90 s/sida); åk 3-4, talet 5 (50 s/sida) och talet 9 (75 s/sida); åk 5-6, talet 5 (40 

s/sida) och talet 9 (60 s/sida). Elevers resultat färgkodas sedan utifrån fyra poängnivåer, 

som också utarbetades under förstudien. Färgkoderna är; 1) blå = hög nivå 

(högpresterande), 2) grön = medelnivå, 3) gul nivå = under medel, och 4) röd nivå = låg 

nivå (lågpresterande). Rödmarkerade elever är i behov av extra stöd i sin 

matematikutveckling, för att inte utveckla framtida matematiksvårigheter. Även gula 

elever anses vara i behov av extra stöd eftersom de ej uppnått godkänd nivå på 

uppgifterna. 

      Ett annat mål för studien var att studera hur lärare utformar 

matematikundervisningen för att göra matematikinnehållet tillgängligt för alla elever 

samt undersöka vilken effekt en målmedvetet explicit klassundervisning ger för elever 

som visat stödbehov via NST. Inom kvalitativt paradigm bygger forskning på mjukdata, 

så kallad subjektiv forskningsmetod (Stukát, 2011). Huvuduppgiften för ett kvalitativt 

synsätt är att tolka ord och text samt förstå resultat som framkommer. Man vill upptäcka 

och beskriva fenomen som finns inom ett forskningsområde (Stukát, 2011). Mjukdata i 

denna studie består av; klassobservationer, fältanteckningar, lärarreflektioner, 

fokusgrupper och elevutvärdering. Björndal (2005) anser att kvalitativ datainsamling 

möjliggör helhetssyn av sociala processer och sammanhang (Kvale & Brinkmann, 

2017), och att observation och bedömning är en komplicerad aktivitet, som utgör en 

grundläggande del av den pedagogiska professionaliteten (Björndal, 2005). 

      Bortfall kan uppkomma när respondenter i en undersökning vägrar samarbeta eller 

av någon anledning inte kan ge den information som man vill få fram, ett så kallat 

internt bortfall (Bryman, 2011; Stukát, 2011; Tufte, 2011). Orsaken till bortfallen i 

föreliggande studie beror på att vårdnadshavare ej gav samtycke till att delta i studien. 

Det handlade om externt bortfall. Externa bortfall kan uppstå vid själva urvalsprocessen 

av en undersökningsgrupp (Stukát, 2011). För att ett resultat ska anses tillförlitligt bör 

en undersökningsgrupp innehålla åtminstone 30 individer (Stukát, 2011). Urvalet i 

föreliggande studie bestod av sammanlagt 102 barn. Efter bortfall återstod 87 barn som 

inkluderades i närstudien. Uppsatsförfattaren arbetar vid två av de fyra skolorna och har 

nyligen arbetat vid de två andra skolorna. Detta bör ge studien större validitet, då 

personen är känd och utgör en trygghetsfaktor (Zerafa & Dowker, 2017). Andra faktorer 

som är av positivt värde för kvalitativ forskning är om en studies ämne är aktuellt och 
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relevant för skolvärlden. Det kan leda till ett praktiskt bidrag, som hjälper pedagoger att 

engagera sig i handling eller förändring utifrån en studies resultat (Tracy & Hinrichs, 

2017).  

 

4.2    Urval 

Urvalsfrågan är avgörande för om en studie ska sägas ha extern validitet (Bryman, 

2011; Stukát, 2011; Tufte, 2011). Därför har studiens författare varit noga med att få till 

ett representativt urval. 

      Inför den empiriska undersökningen gjordes ett målinriktat urval av 

kartläggningsområden och grupper. Detta för att skapa överensstämmelse mellan 

forskningsfrågor och urval (Bryman, 2011). Valet av kartläggningsområde föll sig 

naturligt då en förstudie gjorts vid två av de fyra skolorna. Uppsatsförfattarens urval 

skulle kunna kallas för ett systematiskt urval eftersom det inte var möjligt att med hjälp 

av slumpen få fram denna målgrupp (Bryman, 2011; Sverke, 2004). Ytterligare två 

skolor valdes med liknande storlek och elevantal, men med skillnader i bostadsområden. 

De närstuderade klasserna är två förskoleklasser och två årskurs 1-klasser. En 

förskoleklass och en årskurs 1-klass från vardera skolområde.  

      Tabell 1 ger information om de fyra närstuderade klassernas utgångsläge, vilket 

skiftar gällande antalet halvklasslektioner per vecka och hur många barn per lärare vid 

varje lektion.  
 

Tabell 1. Utgångsläget i respektive klass för matematikundervisning. 

  Klass Elevantal Område Tid/MA-lektion MA i halvklass 

A1 fsk 29 st Småsamhälle 40 min 3 ggr/vecka vid eget arb, 3 ggr/v 

A2 fsk 23 st Storstad 30 min 3 ggr/vecka 3 av 3 lek./v 

B1 åk 1 30 st Småsamhälle 30 min/halvklass & 60 min/helklass 1 av 4 lek./v 

B2 åk 1 20 st Storstad 40-50 min 5 ggr/vecka 4 av 5 lek./v 
 

  

     Skolorna finns belägna i södra Sverige och har endast en klass per årskurs. Två av 

skolorna (förskoleklass till åk 6) tillhör en storstadskommun. Övriga två skolor 

(förskoleklass till åk 5) är belägna i ett litet samhälle i en mindre kommun. Skolorna har 

generellt få elever med utländsk bakgrund. Klasstorlekarna i storstadsskolorna varierar 

mellan 15 till 34 elever och har en klassföreståndare/grupp. I studien har dock årskurs 1 

två klasslärare, där den ena läraren arbetar heltid i klassen och den andra halvtid. 



 

28 

Klasstorlekarna i småsamhället varierar mellan 19 till 30 elever och skolorna har 

tvålärarsystem, det vill säga två klasslärare per grupp, på heltid.  

 

4.3    Genomförande 

Eftersom studiens syfte innefattar att jämföra de Nationella Bedömningsstöden/NB i 

matematik för förskoleklass och årskurs 1-3 med ett snabbtest, Number Sets Test/NST 

(Geary et al, 2009a), för att se om det är möjligt att upptäcka samma elever som 

behöver extra stöd i sin matematikutveckling. Men även att bidra med kunskap om hur 

lärare utformar stödstrukturer i sin matematikundervisning för att göra 

matematikinnehållet tillgängligt för alla elever, samt vilken effekt en målmedvetet 

explicit klassundervisning har för elever under fyra veckor, så valde jag att kontakta 

lärare som undervisar i förskoleklass och årskurs 1 vid två skolor. Direktkontakt togs 

och förfrågan accepterades. Eftersom elever ingår i studien delades ett missivbrev med 

tillhörande samtyckesblankett ut till vårdnadshavare, även eleverna fick skriva under en 

samtyckesblankett. 

      I upp samband med uppstart av studien träffade jag lärarna till varje klass för att de 

skulle få ta del av Singaporemodellens upplägg. Först fick de se en kort film där en 

lärare hade en matematiklektion i årskurs 1 enligt Singaporemodellens upplägg. 

Därefter diskuterade jag och lärarna innehållet. Lärarna fick även reflektera över vilka 

likheter och skillnader de upplevde jämfört med sin egen matematikundervisning. Jag 

delgav faktablad om modellen och lärarna fick låna läromedel för årskurs 1 inklusive 

lärarhandledning samt läromedel om blockmodellen som tillämpas inom 

Singaporemodellen. Detta för att bli inspirerade och kanske lägga till en eller fler 

elevaktiva aktiviteter under studiens genomförande. Klasslärarna fick även kartlägga 

elevernas beteenden/stödbehov i teoretiska ämnen utifrån Kutschers ’Checklista för 

beteende’ (2016), se bilaga 1. Checklistan tar upp områden som berör de exekutiva 

funktionerna; uppmärksamhet, självkontroll, kravtålighet, sinnesintryck, motivation, 

informationsbearbetning, informationsförståelse, socialt samspel, minne, intelligens, 

men även psykisk ohälsa.  

      De fyra närstuderade klasserna gjorde NST-testet vid två tillfällen, som för- och 

eftertest, eftersom ett av studiens syften var att se vilken effekt en målmedvetet explicit 

klassundervisning under fyra veckor ger för elever som visat stödbehov via NST. 

Förtest genomfördes dagarna före studiens start och eftertest gjordes direkt efter 
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studiens avslut. Uppsatsförfattaren har genomfört NST-testen med eleverna. I 

förskoleklass i mindre grupper (5-6 elever) och i årskurs 1 med 10 elever i taget. 

Eftersom förskoleklasserna endast gjorde talet 5 på NST-testet (sida 1-2) blev deras 

maxpoäng 36. Årskurs 1 genomförde NST i sin helhet (talen 5 och 9) med 72 som 

maxpoäng. Låga elevresultat på NST jämfördes sedan med elevers resultat på 

Nationella Bedömningsstöd för förskoleklass och årskurs 1-3. Rättning av NST-tester 

gjordes enligt Geary rättningsmall (2009a; Geary et al, 2013). 

      Klassobservationer genomfördes i varje klass. Grundtanken var att hinna med minst 

två lektioner/vecka under fyra veckors tid, vilket blev fallet för klass B1 och B2. I klass 

A1 hann jag med 9 lektionsobservationer under de fyra inplanerade veckorna, medan i 

klass A2 blev det endast 6 lektioner, då läraren flera gånger fick lägga arbetet åt sidan 

för att jobba med det sociala samspelet i gruppen. Jag har gjort observation av både 

första och andra ordningen, det vill säga med både hög grad av öppenhet och låg grad 

av delaktighet samt tvärtom (Björndal, 2005; Bryman, 2011). Eftersom jag var 

deltagande observatör i det sociala samspelet med eleverna har jag kunnat se världen 

med ’nya ögon’ på nära håll, som möjliggjort noggrann och adekvat kartläggning av 

både lärares och elevers beteende (Björndal, 2005; Bryman, 2011). Vid elevsamarbeten 

och enskilt arbete har jag gått runt och lyssnat till elevers tänkande och vad de uppfattat 

från lärarens genomgång. Störst fokus har lagts vid elever i behov av stöd i sin 

matematikutveckling, för att hjälpa dem hitta nya strategier och upptäcka vitsen med 

konkret materiel. Vid observation av lärares genomgångar har jag använt tre olika 

observationsscheman; 1) begrepp ur variationsteorin, bilaga 2, 2) observationsverktyget 

Foundational Number Sense (FoNS), bilaga 3, och 3) Anghileris scaffoldingmodell, 

bilaga 4. Under lärares genomgång och elevaktiviteter fördes noggranna 

fältanteckningar. I anslutning till varje observerad matematiklektion hölls 

reflektionssamtal med lärarna. Lärarna fick reflektera över lektionens utfall; vad som 

gick bra respektive mindre bra, samt hur läraren vill gå vidare. Min roll var att lyfta allt 

det positiva som läraren åstadkommit och sedan bistå lärarna med att reflektera över hur 

främst lågpresterande elever uppfattat genomgångens olika moment. Vid korta samtal (5 

min) gjordes fältanteckningar medan längre samtal spelades in (10-20 min).  

      Fokusgrupper (bilaga 5) genomfördes vid två tillfällen i samband med studiens 

avslut tillsammans med klasslärarna på respektive skola. Fokusgrupp är en form av 

kvalitativ gruppintervju, vars syfte är att samla in data för forskningsändamål genom 



 

30 

gruppinteraktion utifrån ett förutbestämt tema som forskaren valt (Bryman, 2011; Kvale 

& Brinkmann, 2017). Genom reflektionssamtal och fokusgrupp fick respondenterna 

större frihet att lämna synpunkter (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2017), vilket 

gjort data mer trovärdig (Björndal, 2005). Bryman (2011) förordar att diskussioner i 

fokusgrupper ska spelas in och därefter transkriberas, då svårighet uppstår att hinna med 

att skriva ner allt som sägs, men även urskilja vem som säger vad (Kvale & Brinkmann, 

2017). Intervjuer och långa reflektionssamtal spelades in och transkriberades ordagrant 

direkt efter genomförandet. Transkripten genomgicks flera gånger för att inte missa vad 

och hur, samt på vilket sätt respondenterna uttalade sig. 

      Efter studien fick lärarna och eleverna i årskurs 1 ta del av scaffoldingmodellen. 

Eleverna fick med hjälp av Anghileris analysmodell göra en skriftlig utvärdering av 

deras lärares stödstrukturer gällande lärmiljön (nivå 1 i modellen), och om de ansåg att 

det hjälper dem att förstå matematik bättre. Detta skedde i mindre grupp (10 

elever/grupp) tillsammans med mig. Jag förklarade en stödstruktur i taget och sedan fick 

eleverna välja att färgmarkera utifrån tre kriterier, om de upplevde att stödstrukturen 

hjälper dem att förstå matematik 1) mycket bra, 2) bra, eller 3) gör ingen skillnad för 

tänkandet. Med hjälp av Anghileris analysmodell har lärarna reflekterat över sin 

egen/varandras undervisning tillsammans med mig. En diskussion hölls över vad vissa 

stödstrukturer innebär i praktiken. 

 

4.4    Bearbetning och analys 

Eftersom studiens empiri innehåller både kvantitativa delar i form av test, observation 

och utvärdering samt kvalitativa delar i form av fältanteckningar, observation, samtal 

och intervjuer, behövdes data bearbetas och analyseras på olika sätt. Bearbetning och 

analysmetoder redovisas under respektive metoddel. 

 

4.4.1   Kvantitativ analys 

NST-tester har analyserats och tolkats utifrån Gerays rättningsmall (2009a; Geary et al, 

2013). NST-testen rättades klassvis och färgmarkerades utifrån resultatpoäng. 

Elevresultaten på förtest av Number Sets Test (NST) jämfördes därefter med elevers 

resultat på de Nationella Bedömningsstöden (NB) för förskoleklass och årskurs 1-3. 

Därefter gjordes en jämförelse mellan elever som på ’Checklista för beteende’ (bilaga 

1) fått markeringar i nivåruta 2 och/eller 3, och elever som gjort flera missar på NST. På 
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så vis kunde elever med nedsatt förmåga i exekutiva funktioner uppmärksammas. 

Resultatet analyserades tillsammans med klasslärarna för att uppmärksamma dem på 

vardagliga hinder i form av kognitiva och/eller sociala utmaningar som deras elever har. 

Lärarna visste sedan tidigare om elever med större problematik, men fick även upp 

ögonen för andra elevers svårigheter vid bearbetning av matematiskt innehåll. Det 

utmynnade i diskussion om extra anpassningar på individ- och gruppnivå. 

      Klassobservationer har bearbetats och tolkats. Observationer kan utgöra underlag 

för både kvantitativ och kvalitativ analys (Sverke, 2004). Kvantitativt skedde det genom 

att kategorisera innehåll utifrån 1) Anghileris analysmodell (Anghileri, 2006a), 2) 

observationsverktyget Foundational Number Sense (FoNS) och 3) begrepp/uttryck ur 

variationsteorin.  

 

Anghileris analysmodell 

Med hjälp av modellen (se s. 20) framkom vilka olika scaffoldingverktyg lärare använt i 

sin undervisning och hur mycket samt vilken grad av elevaktivitet. För att kunna 

urskilja lärares val att aktivera elever under matematiklektionernas olika delmoment, 

användes följande färgmarkeringar: 

grönt = alla elever deltar i aktiviteten  

gult = ett fåtal elever deltar i aktiviteten  

rött = endast läraren själv är aktiv och visar moment för klassens elever 
       

      Då både lärmiljöns utformning (nivå 1), lärares aktivitet och engagemang (nivå 2) 

och grad av utvecklingsnivå hos eleverna (nivå 3) framkom, utmynnade det i en tydlig 

bild av hur pass explicit undervisningen i matematik utformats i respektive klass.  

 

Foundational Number Sense (FoNS) 

Utifrån observationsverktyget FoNS (se s. 11) identifierades vilka möjligheter elever 

haft att förvärva olika matematiska komponenter, som ingår i god 

taluppfattning/number sense, under de observerade matematiklektionerna.  

 

Begrepp ur Variationsteorin 

Utifrån klassrumsobservationerna användes begrepp ur variationsteorin som 

analysverktyg. Teoribegreppen kritiska aspekter, variation av samma slags uppgifter 

och urskiljning ledde fram till vad som gjordes möjligt att lära för elever under 

lektionerna (Marton, 2015). Analysen tittar närmare på elevers möjlighet att lära sig 
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urskilja delar från helhet och att lära sig relatera delar till både helhet och varandra 

genom att flera representationsformer involveras. På så vis framkom vad och om lärare 

använt sig utav dessa metoder för att förtydliga lektionsinnehållet. Begreppet kritiska 

aspekter kopplades till de olika uppgifter och olika representationsformer som lärarna 

lyfte fram explicit. Då fanns möjlighet för elever att identifiera och skapa förståelse av 

matematiska begrepp och problem (Marton, 2015) och uppnå nivå 3 i Anghileris 

analysmodell (upptäcka samband, utveckla och förstå representationsformer, 

begreppslig förståelse). Begreppet urskiljning och uttrycket variation av samma slags 

uppgifter kopplades båda ihop med laborativt materiel och kommunikativt pararbete (på 

nivå 1), tillsammans med utforskande uppgifter, och titta, plocka och sätta ord på (på 

nivå 2). En kombination av dessa elevaktiviteter gjorde det möjligt för elever att uppnå 

nivå 3 (utveckla begreppslig förståelse).  

      Alla tre modeller av observationsscheman sammanställdes först enskilt för att uppnå 

totalmått för varje klass. Därefter gjordes en jämförelse av utfallen mellan de fyra 

klasserna. Mönstret som eftersöktes var att försöka upptäcka om mängden 

framgångsfaktorer för explicit matematikundervisning genererade högre elevresultat på 

gruppnivå. Analys och tolkning har slutligen lett fram till slutsatser (Gummesson, 2004; 

Rienecker & Stray Jörgensen, 2014).  

      Elevutvärderingarna, som utgick från nivå 1 på Anghileris analysmodell (Anghileri, 

2006a), sammanställdes först klassvis för att sedan göra en jämförelse mellan de båda 

åk 1-klasserna. Likheter och skillnader eftersöktes och färgkodades mellan eleverna i de 

båda klasserna. 

 

4.4.2   Kvalitativ analys     

Analys och tolkning av den kvalitativa empirin, som skriftlig kommunikation i form av 

fältanteckningar, observation, men även verbal kommunikation i form av transkriberad 

data från samtal/fokusgrupper har bearbetats och tolkats med tematisk innehållsanalys. 

Alla svar kategoriserades i teman utifrån intervjuguidens olika frågeställningar. Teman 

kan vara både förutbestämda utifrån en teoretisk ram, men också växa fram efterhand 

(Brinkman & Kvale, 2009; Bryman, 2011).  

      Observationer har använts även som kvalitativ metod genom att jag vid 

lektionsgenomgångar ej var deltagande, men deltog aktivt vid elevernas eget arbete. 

Fältanteckningar av lärares och elevers agerande under klassobservationer bearbetades 
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och kategoriserades i teman; explicit undervisning, konkret/laborativt materiel, 

scaffolding och elevaktiviteter samt utifrån begrepp från variationsteorin; variation av 

samma slags uppgifter, urskiljning, kritiska aspekter i lärandet och vad som gjordes 

möjligt att lära för elever. Lärarnas reflektioner och intervjusvar färgkodades för att 

hitta likheter och skillnader i svaren. Där skillnader framkom kunde olika uppfattningar 

framträda (Larsson, 1986). Därefter sammanfördes liknande informantsvar och 

syntetiserades. Syntetisering är motsats till analys och innebär att enskilda element 

kombineras till en sammanhängande helhet, för att kontrollera och eventuellt redigera 

resultaten (Ritchey, 1991). Mönstret som eftersöktes var även här att försöka upptäcka 

om mängden framgångsfaktorer för explicit matematikundervisning genererade högre 

elevresultat på gruppnivå.  

 

4.4.3   Analysverktyg   

Som analysverktyg av observerade matematiklektioner har Vygotskijs teori använts, att 

barn genom aktiviteter i samspel med andra utvecklas kunskapsmässigt, då de får nya 

erfarenheter och kan tillägna sig nya kompetenser (Säljö, 2015). I studien mäts elevers 

kunskapsutveckling genom för- och eftertest. Inom den sociokulturella teorin har 

läraren en central roll för elevers kunskapsutveckling eftersom scaffolding/lärarens 

stödstrukturer hjälper elever att nå nya färdigheter och nivåer av förståelse, vilket ökar 

deras autonomi (Anghileri, 2006a). Detta undersöks vid klassobservationer med hjälp 

av Anghileris analysmodell (Anghileri, 2006a), som är specifikt framtagen som stöd till 

matematikinlärning. 

      Genom observationsverktyget Foundational Number Sense (FoNS), som är 

utvecklat för att utvärdera klassundervisning i matematik i årskurs 1, möjliggjordes 

identifiering av vilka olika matematiska komponenter, som ingår i god taluppfattning, 

som lärare väljer att involvera i sin undervisning. Detta undersöks vid 

klassobservationer. God taluppfattning kan enligt FoNS beskrivits som förmågan att 

arbeta flexibelt med antal och kvantitet (Andrews & Sayers, 2015; Sayers et al, 2016).  

      Utifrån variationsteorin begrepp variation av samma slags uppgifter, urskiljning, 

kritiska aspekter och vad som görs möjligt att lära, blev det möjligt att avgränsa och 

ringa in lärares lektionsutformning av specifika matematiska moment (Marton, 2015). 

Detta undersöks genom lektionsgenomgångar vid klassobservationer, kombinerat med 

noggranna fältanteckningar. Anghileris analysmodell tillsammans med variationsteorins 
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begrepp gav en tydlig bild av hur explicit undervisningen varit, det vill säga hur 

lärmiljön utformats och vilka stödstrukturer lärarna använt sig av samt hur aktiva 

eleverna varit under de olika lektionsmomenten. Därmed har de fyra närstuderade 

klassernas matematikundervisning kunnat tolkas och jämföras. Jämförelsen är viktig för 

att kunna mäta eventuella utbildningseffekter, både kvantitativa (medelvärden) och 

kvalitativa (lärarreflektioner och elevutvärderingar). En kvalitativ beskrivning av 

utbildningseffekter berör djupare aspekter än en kvantitativ beskrivning. Syftet med de 

kvalitativa beskrivningarna i studien är att lyfta fram individers olikheter i deras 

föreställningar (Larsson, 1986), i det här fallet lärarnas uppfattningar om sin egen 

undervisning och vad som är viktig för elevers kunskapsutveckling. Sammantaget har 

de tre observationsschemana, tillika analysmodellerna, gett en bild av hur explicit 

undervisningen utformats i respektive klass.  

 

4.4   Studiens kvalitet 

Generellt finns fyra tillförlitlighetskriterier i en studie; 1) intern validitet/tillförlitlighet, 

2) extern validitet/överförbarhet, 3) reliabilitet/pålitlighet, och 4) objektivitet/möjlighet 

att styrka och konfirmera. Kvalitativ forskning kritiseras emellanåt för att vara alltför 

subjektiv och med låg grad av replikerbarhet. För att öka studiens validitet och 

reliabilitet har uppsatsförfattaren varit noga med att förklara tillvägagångssättet vid 

genomförande av NST-test och rättningsprocedur. Detta för att underlätta för andra 

intressenter att replikera experimentet (Bryman, 2011). Validitet och reliabilitet handlar 

även om att metod och analys överensstämmer med studiens frågeställningar. Mäter 

metoden det den har för avsikt att mäta? (Rienecker & Stray Jörgensen, 2014). 

      Utöver detta hade studiens författare som mål att skapa autenticitet/äkthet genom 

hela undersökningsprocessen. Bryman (2011) tar upp fem kriterier på autenticitet; 

rättvis bild samt ontologisk, pedagogisk, katalytisk och taktisk autenticitet. Uppsatsens 

författare hoppas att en rättvis bild framträtt av hur analysarbetet av observerade 

matematiklektioner, reflektionssamtal, fokusgrupper och elevutvärdering gått till. Detta 

för att skapa en tydlig bild av matematikundervisningen i respektive klass och lärarnas 

förhållningssätt till sin egen praktik. Att få till en katalytisk autenticitet var en önskan, 

att med hjälp av undersökningen skulle lärarna i studien kunna förändra sin 

matematikundervisning. Studiens författare har även velat skapa en pedagogisk 
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autenticitet, det vill säga att undersökningen bidragit till att berörda lärare fått en 

tydligare bild av vad elever anser hjälper dem att bättre förstå matematik. 

 

4.3   Forskningsetik 

Författaren har följt de fyra forskningsetiska principerna inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning.  

 Informationskravet: Författaren informerade berörda individer om studiens 

syfte.  

 Samtyckeskravet: Deltagarna i studien kunde själva bestämma över sin 

medverkan. Vårdnadshavares godkännande finns då minderåriga deltagit i 

studien, se missivbrev (bilaga 6). Även eleverna tillfrågades om deltagande.  

 Konfidentialitetskravet: I studien är både skolor och individer avidentifierade.  

 Nyttjandekravet: De insamlade uppgifterna används endast i föreliggande studie 

(Bryman, 2011; Högskolan Kristianstad, 2018; Kvale & Brinkmann, 2017; 

Vetenskapsrådet, 2017).   
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5   Resultat 

Syftet med detta arbete är tvådelat. Ett syfte var att undersöka om Number Sets Test 

(NST) är jämförbart med de Nationella Bedömningsstöden (NB) i matematik för 

förskoleklass och årskurs 1-3, när det gäller att upptäcka elever som behöver extra stöd i 

sin matematikutveckling. Det andra syftet var att bidra med kunskap om hur lärare kan 

utforma sin matematikundervisning för att göra den explicit, och vilken effekt en 

målmedvetet explicit klassundervisning ger för elever som visat stödbehov via NST. 

Resultatdelen analyseras utifrån studiens teoretiska utgångspunkter; sociokulturell teori 

i kombination med variationsteorin. Den sociokulturella teorin bidrar med kunskap om 

vilka stödstrukturer som hjälper elever att bättre förstå matematik och vikten av 

delaktighet i undervisningen för att kunna ta till sig ny kunskap. Variationsteorin bidrar 

i sin tur med kunskap om vad som görs möjligt för elever att lära utifrån hur lärare 

undervisar om specifika delmoment genom att lyfta fram kritiska aspekter och variera 

samma slags elevuppgifter. Tre olika analysverktyg har använts; Anghileris 

scaffoldingmodell, FoNS observationsverktyg samt begrepp ur variationsteorin. Här 

utöver kompletteras resultatet med citat från fokusgrupperna. En fördjupad analys 

presenteras direkt efter varje resultatstycke. Tabeller är utformade i Excel. 

 

5.1   Jämförelse mellan Number Sets Test (NST) och Nationella 

Bedömningsstöd (NB) i att upptäcka elever som behöver extra  

stöd i sin matematikutveckling 

Tabell 2 består av två tabeller (2A, 2B). Tabell 2A redovisas missar och fel av NST. 

NST-missar i tabellen står för att NST helt missat att fånga upp dessa elever. NST-fel 

innebär att eleverna är upptäckta men hamnat på fel nivå i förhållande till NB. I 

resultatet framkom att några elever återfanns på en lägre eller högre nivå; 7 st på en 

lägre nivå, 25 st på högre nivå. Både lågpresterande (röda) och elever under medelnivå 

(gula) anses i föreliggande studie vara i behov av stöd i sin matematikutveckling, för att 

inte utveckla framtida matematiksvårigheter. I redovisningen ingår även 

resultatjämförelser från förstudien; fyra klasser (86 elevresultat, åk 1-3).  

Tabell 2A. Resultatjämförelse; Missar och fel av Number Sets Test (NST) i förhållande 

till Nationella Bedömningsstöd (NB) från förskoleklass till årskurs 3, i att upptäcka 

elever i behov av extra stöd i sin matematikutveckling. 
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Röda elever Gula elever 

NST-
miss 

NST-
fel 

NST-
miss 

NST-
fel 

 Fsk-klass   (4 klasser = 86 st) 2 - - 5  

 Årskurs 1  (6 klasser = 152 st) - - - 7 

 Årskurs 2  (5 klasser = 126 st) - - - 15 

 Årskurs 3  (5 klasser = 113 st) - 2 1 3 
 

      Av de 20 klasser var det endast åtta klasser som gjorde NST och NB under samma 

tidsperiod (inom 2 veckor). Bland dessa klasser överensstämmer resultaten på ett 

slående sätt, medan i de klasser som inte gjorde testen inom samma tidsperiod återfinns 

missarna och mer än dubbelt så många felbedömningar av NST. Detta redovisas i tabell 

2B. Grönmarkerade klasser genomförde NST och NB under samma tvåveckorsperiod. 

Lilafärgade klasser gjorde inte testen inom samma tidsperiod.   

Tabell 2B. Klassredovisning av missar och fel av Number Sets Test (NST) i förhållande 

till Nationella Bedömningsstöd (NB). 
 

Fsk F1 F2 F3 F4 

 
miss fel miss fel miss fel miss fel 

(86 st)  1 3 - 2 - - 1 - 
  

            

Åk 1 1A 1B 1C 1D 1E 1F 

  miss fel miss fel miss fel miss fel miss fel miss fel 

 (152 st) 1 - - - - 1 - 4 - 3 - - 
  

            

Åk 2 2A 2B 2C 2D 2E 

  miss fel miss fel miss fel miss fel miss fel 

 (126 st) - 2 - 7 - 4 - - - 2 
  

          

Åk 3 3A 3B 3C 3D 3E 

  miss fel miss fel miss fel miss fel miss fel 

(113 st) - 2 - - - 1 1 - - 2 
 

      De flesta felbedömda elever hade precis nått upp till nästa nivå på NB (25 st), 

medan sju elever hade något moment kvar på nivån under. Träffsäkerheten för NST 

uppgår till 94,2% (11/191~5,8%) i att upptäcka lågpresterande (röda) elever. Det 

innebär att NST upptäckt 94,2% av de lågpresterande elever som ej klarat låg nivå på 

NB. Träffsäkerheten för NST i att finna elever under medelnivå (gula) uppgår till 92,2% 

(23/295~7,8%). Det innebär att NST upptäckt 92,2% av de elever som ej klarat 

mellannivån på NB. Sammantaget ger det 93% (35/486~7,2%) träffsäkerhet för NST, 

att NST har möjlighet att upptäcka 93% av de elever som är i behov av extra stöd i sin 

matematikutveckling. Detta indikerar att NST, med undersökningens nivågränser, har 
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förmåga att fånga upp både lågpresterande (röda) och elever under medelnivå (gula) på 

ett tydligt sätt.  

      NST i kombination med ’Checklista för beteende’ (se bilaga 1) har möjlighet att 

uppmärksamma elever i sårbarhet, som elever med nedsatt förmåga i exekutiva 

funktioner (uppmärksamhet, självkontroll, kravtålighet, sinnesintryck, socialt samspel, 

motivation, informationsbearbetning, informationsförståelse, minne och intelligens). 

Sammantaget hade ett flertal av dessa elever gjort fler missar än övriga elever. De allra 

flesta elever gör inga missar eller någon enstaka miss (1-2 st). Vid tre missar eller fler 

bör en översyn göras för att utesluta att det inte rör sig om samspelande störningar som 

påverkar eleven. Resultatet på NST i kombination med ifyllda noteringar på checklistan 

gjorde att lärare fick en överblick över samspelande störningar som påverkar elevers 

inlärningssituation. Under bilaga 7 finns fyra exempel på elever i sårbarhet med 

kognitiva och/eller sociala svårigheter som gjort allt ifrån fem till 12 missar på NST-

testet.  Exempelvis är elev 1, som går i åk 1, alltid aktiv, trivs i skolan, har kompisar och 

känner trygghet. Eleven har en språkstörning och svårigheter med att fokusera. Eleven 

gjort 6 missar och har fått totalt 15/72 poäng. Elev 3 går i åk 4 och är högpresterande, 

lugn i klassrummet och aktiv på raster, trivs i skolan, har kompisar och känner trygghet. 

Eleven undviker högläsning i helklass då den har svårigheter med avkodning. 

Speciallärare och föräldrar funderar på om det kan röra sig om dyslexi. Sammanlagt har 

eleven gjort 12 missar och har fått 43/72 poäng. 

 

5.1.1   Fördjupad analys  

En av studiens frågeställningar önskar ge svar på om Number Sets Test (NST) är 

jämförbart med de Nationella Bedömningsstöden (NB) för förskoleklass till åk 3, när 

det gäller att upptäcka elever som behöver extra stöd i sin matematikutveckling. 

Studiens författare konstaterar att NST stämmer till 93% i att upptäcka elever som 

hamnar på låg nivå på NB. Detta kan jämföras med när Geary et al (2009a) gjorde sin 

studie och fann en 90-procentig sannolikhet för att upptäcka elever som riskerar att 

utveckla matematiksvårigheter. 

      I de klasser som gjort NST och NB under samma tidsperiod (inom 2 veckor) 

överensstämmer resultaten väl, medan i de klasser som inte gjorde testerna under 

samma tidsperiod återfinns NST-missar och dubbelt så många NST-fel. Vid närmare 

analys upptäcktes att de två stycken NST-fel av lågpresterande elever på NB återfanns 
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på under medelnivå på NST, vilket innebär att eleverna inte missades/felades helt utan 

återfanns i en lägre riskgrupp. NST-fel av gula elever (30 st av 486) visade sig vara 

elever som precis klarat en högre nivå eller som låg nära hög nivå på NB, med undantag 

av sju elever som hade något moment kvar på den lägre nivån. Detta innebär att 

gränserna dragna för lågpresterande (röda) och elever under medelnivå (gula) på NST-

test överensstämmer i hög grad med elevresultaten på NB’s låg- och mellannivå till 

93%.  

      NST i kombination med ’Checklista för beteende’ uppmärksammar elever med 

nedsatt förmåga i exekutiva funktioner. Dessa elever hade generellt gjort fler missar på 

NST-testet än övriga elever. En del av eleverna hade gjort mer missar på enbart 

subitiseringsuppgifterna, andra hade missat mer på talet 9. Resultatet på NST i 

kombination med ifyllda noteringar på checklistan gjorde att lärare fick en överblick 

över samspelande störningar som påverkar elevers inlärningssituation. På så vis kunde 

lärare bättre få förståelse för vardagliga hinder, som elever har på grund av kognitiva 

och/eller sociala utmaningar.  

 

5.2    Klassobservationer i matematik 

Tabell 3 består av tre tabeller (3A, 3B, 3C) utifrån de tre olika analysschemana som 

använts under klassobservationer. Tabell 3A redovisar hur mycket scaffolding lärarna 

använt sig utav i respektive klass. Rubriken Total mängd scaffolding står för den mängd 

av stödstrukturer som lärare använt sig utav utifrån alla delmoment/aktiviteter som 

genomförts under studien. Som exempel kan nämnas klass A1 som i tabellen har siffran 

75 %. Det betyder att lärarna använt sig utav stödstrukturer vid 75 % av alla 

delmoment/aktiviteter. Under rubriken alla elever delaktiga finns siffran 39 % som 

betyder att alla elever i hela klassen har fått vara delaktiga vid 39 % av 

delmomenten/aktiviteterna. Rubriken några elever delaktiga visar att 37 % endast några 

få elever har varit delaktiga vid 37 % av de olika delmomenten/aktiviteterna. Rubriken 

läraren själv visar talar om att läraren i klass A1 har vid 24 % av 

delmomenten/aktiviteterna själv visat hur eleverna ska göra. Tabell 3B redovisar 

variationsmängden av samma slags uppgifter som lärare haft vid genomgångar. 

Rubriken hög nivå innebär att läraren använt minst tre olika sätt för att skapa variation 

av samma slags elevuppgift. Det vill säga att läraren visat på tre eller fler olika 

representationsformer för samma slags uppgifter vid genomgång av ny kunskap. Ett 
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exempel är antalet fyra/begreppet fyra. För att få förståelse för vad begreppet innebär 

måste elever uppleva flera variationer av talet fyra; exempelvis fyra bollar, fyra bilar 

eller fyra böcker. Begreppet fyra används i undervisningen medan 

representationsformerna varierar (oooo / •••• / xxxx / 4). På medelnivå har läraren 

använt sig av två olika representationsformer, och låg nivå innebär att läraren endast 

använt ett sätt, en representationsform. Tabell 3C redovisar vilka matematiska 

delmoment som ingått i undervisningen utifrån FoNS.  

Tabell 3A. Scaffoldingmängden i respektive              Tabell 3B. Variationsmängden  

klass utifrån Anghileris analysmodell.                        av samma slags elevuppgifter. 

Scaffoldingmängd i procent och hur den är uppdelad 

 

Variation av samma slags elevuppgifter 

Klass 

Total 
mängd 

Alla 
elever 

Några 
elever 

Läraren 
själv 

 

Hög nivå Medelnivå Låg nivå Klass 

scaffolding  delaktiga delaktiga visar (flera sätt) (2 sätt) (1 sätt) 

A1 75% 39% 37% 24% 30% 60% 10% A1 

A2 90% 69% 23% 8% 100%  - -  A2 

B1 74% 41% 19% 40% 38% 59% 3% B1 

B2 86% 62% 27% 11% 71% 24% 5% B2 
 

      I tabell 3A framkommer att alla klasser använder sig utav en stor mängd scaffolding 

(74-90 %). Stora skillnader framkommer i hur pass aktiva elever och lärare varit. Största 

skillnaderna finns när det gäller om alla elever fått vara aktivt deltagande vid olika 

moment/aktiviteter (39-69 %), och hur mycket läraren själv agerat i att demonstrera 

exempel (8-40 %). Tabell 3B visar att lärare sällan bara använder ett exempel vid sina 

genomgångar. Två lärare använder sig oftast av två variationsexempel vid genomgångar 

av samma slags elevuppgifter (klass A1/B1), medan två lärare har för vana att använda 

sig utav flera sätt för att förtydliga ny kunskap (A2/B2).  

      Under bilaga 9 redovisas detaljrika beskrivningar av hur lärarna, i de olika 

klasserna, genomfört lektioner. Liknande matematiska moment tas upp för att kunna 

göra en jämförelse utifrån innehåll, genomförande och utfall. Detta för att kunna 

upptäcka likheter och skillnader i hur lärarna förhåller sig till kritiska aspekter, 

variation av samma slags uppgifter (olika representationsformer) och urskiljning. Det 

vill säga vad som görs möjligt att lära för elever, enligt variationsteorin.  
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Tabell 3C. Matematiska moment som ingått i undervisningen utifrån FoNS. 

FoNS  -  Foundational Number Sense 

  

Klass 1 2 3 4 5 6 7 8 

A1 22 % 100 % 56 % 89 % 33 % 56 % 33 % 67 % 

A2 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

B1 100 % 13 % 100 % 75 % 63 % 38 % 100 % 63 % 

B2 100 % 44 % 100 % 78 % 100 % 67 % 100 % 89 % 

 

 

1  Symboler för tal        
  2  Systematisk räkning         

3  Sambandet mellan tal och mängd  

 
4  Urskilja och jämföra mängder        

5  Förståelse för olika talrepresentationer    

6  Uppskattning            

  
7  Grundläggande aritmetik  

  
   

8  Mönster i talföljder      
 

      Tabell 3C visar att alla lärare är noga med att låta eleverna urskilja och jämföra 

mängder samt skapa samband mellan tal och mängd. En lärare får med alla 

matematiska moment vid samtliga matematiklektioner (A2). En betydande skillnad 

finns mellan förskoleklasserna (A1/A2) jämfört med årskurs 1 (B1/B2) gällande 

systematisk räkning. Förskoleklasserna tränar dagligen systematisk räkning medan i 

årskurs 1 sker detta moment vid endast enstaka lektioner. Tre lärare involverar alltid 

sambandet mellan tal och mängd (A2/B1/B2), men bara två av dem använder förståelse 

för olika talrepresentationer (A2/B2).  

      En mer ingående tabell av vilka stödstrukturer, hur mycket scaffolding, lärarna 

använt sig utav i de olika klasserna samt hur mycket, finns under bilaga 8.  

 

5.2.1   Fördjupad analys  

Hur utformar lärare matematikundervisningen för att göra den explicit, och vilken effekt 

ger en målmedvetet explicit klassundervisning för elever som visat stödbehov via 

Number Sets Test (NST)? 

      Under bilaga 7 framkommer bland annat att läraren i klass A2 har på nivå 1 

(lärmiljön, se s 20) använt konkret materiel och elevsamarbete i kombination med 

utforskande elevuppgifter (nivå 2a) vid samtliga lektioner, där eleverna fått titta, plocka 

med och sätta ord på sin kunskap (nivå 2a). Läraren har dessutom använt sig av 

modellering (nivå 2a) i kombination med delar på nivå 2b; upprepat elevsvar, diskuterat 

betydelser där eleverna hjälper till att förklara (nivå 2a), och läraren har satt in 

uppgifterna i elevnära sammanhang (nivå 2b). Det har lett till att alla elever i gruppen 
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haft möjlighet att på nivå 3 upptäcka samband, utveckla och förstå 

representationsformer, men även utveckla begreppslig förståelse, enligt Anghileris 

analysmodell. Utifrån Martons variationsteori finns här möjlighet för elever till 

urskiljning och variation av samma slags uppgifter när de använder konkret materiel 

och elevsamarbete i kombination med utforskande uppgifter, samt att de får sätta ord på 

sin kunskap. När lärare diskuterar betydelser och låter elever hjälpa till att förklara finns 

naturliga tillfällen för lärare att lyfta fram kritiska aspekter för eleverna.  

      Lärarna i A1 har använt konkret materiel (nivå 1, se s 20), men på ett helt annat sätt 

än i A2. I A1 har materiel använts för att visa och förklara vid genomgång där ett fåtal 

elever varit delaktiga (nivå 2a). Vid några enstaka tillfällen har eleverna i A1 haft 

möjlighet till konkret materiel vid elevsamarbete där de fått titta, plocka med och sätta 

ord på ny kunskap. Detta har lett till att eleverna i A1 inte haft samma möjlighet till att 

utveckla och förstå representationsformer och begreppsmässig förståelse, enligt 

Anghileris analysmodell, som eleverna i A2. Aktivt deltagande i interaktion är något 

som Vygotskij förespråkar i lärandeprocessen (Säljö, 2015). Och barn som aktivt får 

möjlighet att konstruerar kunskap genom att själva utforska fenomen, upptäcka mönster 

och samband, lär sig att generalisera och skapa en förbättrad matematisk förståelse 

(Marton, 2015). 

      Åk 1-klasserna använder mer spel/lekar än förskoleklasserna (nivå 1). Om elever 

har erfarenhet av samma moment men med olika utformning, en variation, hjälper det 

elever att lättare kunna urskilja något i ett inlärningssammanhang (Marton, 2018). 

      Båda åk 1-klasserna använder konkret materiel (nivå 1, se s 20), men B2 gör det mer 

med alla elever, ofta i elevsamarbete (nivå 1) tillsammans med utforskande 

elevuppgifter (nivå 2a). För elever kan just laborativt och visuellt materiel vara 

stimulansen till hjärnan, som framkallar matematiska erfarenheter i nya 

problemsituationer (Marton, 2015). Läraren i B2 använder sig lite mer av modellering 

(nivå 2a) än i B1, och ofta förtydligas elevsvar (nivå 2a) och uppgifter sätts in i 

elevnära sammanhang (nivå 2b) i B2. Vid modellering, när lärare går igenom hur 

uppgifter ska lösas, får elever en förförståelse för hur de själva sedan ska gå tillväga för 

att lösa egna uppgifter (Anghileri, 2006a). Vid omstrukturering gör läraren olika idéer 

mer tillgängliga och tar fram betydelser, vilket förstärker elevernas förståelse 

(Anghileri, 2006a). Sammantaget ger det att de flesta elever i B2 haft möjlighet till att 
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upptäcka samband och utveckla och förstå representationsformer (nivå 3), medan färre 

elever i B1 haft samma möjlighet.  

      I tabell 2C framkommer tydliga skillnader i vilka olika matematiska delmoment 

enligt FoNS som lärarna involverat i sin undervisning. Utmärkande är klass A2 som vid 

alla lektioner fått med de olika komponenterna i undervisningen, men även B2 har höga 

procenttal, i 7 av 8 moment. Analysverktyget FoNS visar sig här stämma överens med 

klassresultaten i tabell 3, att verktyget är en tydlig förutsägare för matematisk framgång 

(Andrews & Sayers, 2015). 

      Under alla lektioner har lärare i B2 involverat; talsymboler, grundläggande 

aritmetik, sambandet mellan tal och mängd, förståelse för olika talrepresentationer 

samt en hel del inslag som rör mönster i talföljder och att urskilja och jämföra mängder 

(tabell 3C). Lärarna i B2 har använt sig utav ’delvis vägledd undervisning’ som 

engagerar elever mer än ’helt lärarstyrd undervisning’.  En undervisning som grundar 

sig i att elever själva får möjlighet att upptäcka samband blir mer intressant och 

engagerande. Ett sådant arbetssätt förstärker inte bara viljan hos elever att leta efter 

mönster och relationer, utan även viljan att använda logiska resonemang vid 

problemlösning, även vid nya moment (Marton, 2015). 

      Jämför man förskoleklasserna (A1/A2), som har samma lärartid/elev (se s 27) skulle 

resultatet kunna se likvärdigt ut, men det skiljer sig en hel del. Tittar man på 

förskoleklassernas resultat i tabell 2A, 2B och 2C hittar vi tydliga skillnader i 

utformning av undervisning som skulle kunna förklara slutresultatet i tabell 4. Klass A2 

har hög andel scaffolding/stödstruktur, 90 %, och aktiverade alla elever samtidigt vid 69 

% av alla lektionsaktiviteter. Detta skulle delvis kunna förklara varför A2 uppnår bättre 

resultat, trots att klass A2 endast hann genomföra 6 lektioner under studien jämfört med 

9 lektioner i klass A1. I A2 presenterades dessutom alltid flera representationsformer i 

undervisningen och läraren involverade alltid de 8 matematiska momenten från FoNS 

under varje lektion.  

      I klass A1 har vi lärare som aktiverar ’alla elever’ ungefär lika mycket som ’några få 

elever’ (39 resp. 37 %). I B1 agerar läraren själv lika mycket som den aktiverar alla 

elever samtidigt (40 resp. 41 %). Studier visar att de mest effektiva lärarna är lyhörda 

och använder sig av en flexibel och dynamisk scaffolding, som uppmuntrar till aktivt 

elevengagemang (Anghileri, 2006a). 
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      Under bilaga 9 framträder en tydlig bild av vad som görs möjligt att lära för elever 

utifrån variationsteorins begrepp och uttryck. Genom de detaljrika beskrivningarna av 

lärarnas undervisning av specifika matematiska moment framkommer skillnader mellan 

elevgrupperna gällande; tillgång till konkret materiel, att få sätta ord på sitt tänkande, 

mängden representationsformer, hur många elever som aktivt engageras under de olika 

momenten och lärarstöd till eleverna för att uppmärksamma kritiska aspekter i lärandet.      

I exemplet under bilaga 9 engagerar läraren i förskoleklass A1 ett fåtal elever praktiskt 

vid genomgång av ett matematiskt moment (tärningsmönster). Resterande lektionstid 

består av eget arbete i läroböcker. Marton (2015) anser att varje ny lärandesituation 

måste vara så konkret att det är möjligt för elever att verkligen urskilja det som avses. I 

förskoleklass A2 engageras alla elever praktiskt vid tre moment: 1) tänka själv-fasen 

(eget arbete) med hjälp av små whiteboardtavlor, visuellt stöd och konkret materiel, vid 

2) diskutera-fasen; pararbete med konkret materiel, och vid 3) prata-fasen; redovisning 

av uppritad representationsform. Enligt variationsteorins uttryck vad som görs möjligt 

att lära framkommer en tydlig skillnad för eleverna i de båda förskoleklasserna. 

Eleverna i förskoleklass A2 har större möjlighet att både kunna urskilja och få mer 

variation av samma slags elevuppgifter vid genomgång av samtliga specifika 

matematiska moment. För att möjliggöra för elever att kunna urskilja kritiska aspekter 

är det av vikt med en relevant struktur och variation i undervisningen (Marton, 2015). 

Utifrån variationsteorin gav de uppritade representationsformer och de praktiska 

övningarna, i klass B1 och B2, variation av samma slags elevuppgifter. Eleverna i de 

båda klasserna hade möjlighet att urskilja delar från helheten samt kunna relatera delar 

till varandra och till helheten (Marton, 2015). Skillnaden mellan elevgrupperna ligger i 

tiden att träna praktiskt (enskilt/parvis) med hjälp av konkret materiel på olika 

matematiska moment samt att få sätta ord på sitt tänkande. I klass B2 gavs mer tid till 

både enskilt arbete och samarbete med konkret materiel, vilket leder till att eleverna i 

B2 får större möjlighet till att upptäcka matematiska samband och mönster samt kunna 

få förståelse för olika representationsformer och där igenom uppnå bättre 

begreppsförståelse (Anghileri, 2006a). Marton (2015) framhåller att när elever själva får 

upptäcka samband blir undervisningen mer intressant för dem. Det stärker viljan att leta 

efter samband och mönster, men även viljan att resonera vid problemlösning, till och 

med vid nya moment.  
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5.3    Klassernas elevförbättringar i matematik efter 4 veckor 

Tabell 4 visar de fyra observerade klassernas elevförbättringar i matematik. Elevresultat 

på för- och eftertest av NST har jämförts. Färgkoderna står för vilken resultatnivå 

eleverna hamnat på vid eftertest. Poängen är nivågruppens förbättring i medeltal. Röda 

(lågpresterande) och gula elever (under medelnivå), vilka behöver extra stöd i sin 

matematikutveckling, räknas till gruppen lågpresterande, medan gröna elever hamnar på 

medelnivå och blå elever anses högpresterande.  

Tabell 4. NST-resultat på eftertest av NST efter fyra veckors matematikundervisning.  

Kolumn 1 redovisar poängförbättring för varje nivå inom gruppen i medeltal. Kolumn 2 

redovisar poängförbättringar i medeltal för elever utan svårigheter (blå/grön) 

respektive elever i svårigheter (gul/röd). Kolumn 3 redovisar respektive klass totala 

poängförbättring i medeltal. 

 
Klass A1 Klass A2 

 Blå - 
4 p/elev 

4 p/elev 

5,5 p/elev 
10 p/elev 

8 p/elev 
 Grön 4,0 p/elev 10,7 p/elev 

 Gul 5,5 p/elev 
4 p/elev 

7,0 p/elev 
6 p/elev 

 Röd 3,1 p/elev 5,0 p/elev 

 
    

    

 
Klass B1 Klass B2 

 Blå -3 p/elev 
3 p/elev 

10 p/elev 

5,3 p/elev 
7 p/elev 

12 p/elev 
 Grön 4,4 p/elev 7,7 p/elev 

 Gul 11,5 p/elev 
12 p/elev 

15,3 p/elev 
17 p/elev 

 Röd 12,6 p/elev 24,0 p/elev 
 

      Överlag har klass B1 och B2 förbättrat sig mer, största skillnaden finns mellan 

förskoleklasserna. Går man ner på varje klass resultatnivåer (röd/gul/grön/blå) syns 

tydligt att i klass A1 och A2 har alla elevgrupper förbättrat sig, medan i klass B1 och B2 

har eventuella högpresterande elever (blå) ej utvecklats. De lägst presterande eleverna i 

årskurs 1 har förbättrat sig mest, medan i förskoleklasserna är det en mer jämn 

utvecklingskurva hos eleverna i de olika nivågrupperna (röd/gul/grön/blå). Vid en mer 

ingående jämförelse mellan nivågrupperna fann studiens författare att de lägst 

presterande eleverna (röda) i förskoleklasserna har förbättrat sig 9-15% (A1) respektive 

14-19% (B1). I årskurs 1 är förbättringarna för de lägst presterande eleverna 16-18% 

(A2) respektive 21-33% (B2). Resultatet visar att lågpresterande (röda) elever i klass A2 

förbättrade sig i genomsnitt 5% mer jämfört med lågpresterande i klass A1. 



 

46 

Lågpresterande (röda) elever i klass B2 förbättrade sig i genomsnitt 5-15% mer jämfört 

med lågpresterande i klass B1. 

 

5.3.1   Fördjupad analys  

I tabell 4 är det av intresse att jämföra klassernas totala förbättringspoäng, för att se 

vilken utbildningseffekt som skett under studiens gång. Klass B2 har uppnått det bästa 

förbättringsresultatet. Orsakerna till framgången kan härledas till flera faktorer. 

Eleverna i B2 har nästan dubbelt så mycket lärartid som övriga klasser eftersom de har 

två lärare på fyra av fem lektioner, och dessutom i halvklass/10 elever (se sid 27). De 

har en hög procentsiffra för scaffolding, 86 % (tabell 2A), och lärarna har lyckats 

aktivera alla elever samtidigt vid 62 % av lektionsaktiviteterna med främst konkret 

materiel i kombination med pararbete (tabell 2B). Vid pararbete möjliggör 

kommunikationen högre former av lärande, som exempelvis vid problemlösning (Säljö, 

2015). Samtidigt får elever uppleva nya variationer av uppgifter när de tillsammans 

arbetar med konkret materiel. Enligt Marton (2015) skapar det mening för individen.  

 

5.4    Lärarnas reflektioner 

Ett sätt att få syn på Vilken effekt en målmedvetet explicit klassundervisning ger under 

fyra veckor för elever som visat stödbehov via Number Sets Test är att analysera hur 

lärarna ser på detta. Av de sju lärarna undervisar sex lärare i matematik. 

      Alla sju lärarna blev förvånade över hur väl NST överensstämde med resultaten på 

de Nationella Bedömningsstöden (NB). Några lärare tyckte också att de var intressant 

att NST upptäckte ”några av de här duktiga” eleverna (A1:i) och inte bara 

lågpresterande elever. En lärare tänkte ur ett elevperspektiv; ”Det är väl ingen som 

känner sig misslyckad när de gör de här testen heller, om man jämför med ’gröna 

boken’ (McIntosh) … ”Och fördelen är att det går väldigt snabbt att göra också” 

(B1:k). Lärarna fascinerades även av hur väl ’Checklistan för elevbeteenden’ stämde in 

på elever som gjort många missar på NST. Det var ”bra faktiskt” (B1:m) att stämma av 

mot checklistan för elevbeteenden när det gäller elever med många missar.  

      På frågan om subitisering är viktigt för elever att lära sig fanns tre svarskategorier. 

Enstaka lärare hade inget svar på frågan, några hade en hypotes; ”Jag tror det är viktigt. 

Jag tänker att man avlastar arbetsminnet också. Att det är sådant som sker per 

automatik, just det här med att upptäcka mönster” (B1:m). En annan lärare påpekade att 
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”Jag ser absolut en nytta av det. Speciellt nu när de kommer upp i lite större tal, uppåt 

20. … Det har jag inte förstått förut, men nu har jag insett att det är viktigt” (B2:a). 

Subitiseringsövningar ingick naturligt endast i en elevgrupp (A2).  

      Alla sex mattelärarna är överens om att eleverna behöver vara delaktiga. Ett 

exempel som båda fokusgrupperna lyfter fram är att använda ”små whiteboards, så att 

alla får prova” (B2:a). Vinsten med delaktiga elever är att de ”förstår på ett annat sätt” 

(A2:m). Trots positivt samtal om vikten av delaktighet framkom från båda 

fokusgrupperna att ”det här konkreta materialet, att det har bara använts i årskurs 1 

sedan åker det bort.” (B1:m).  

      På frågan om det är lätt för eleverna att börja använda laborativt materiel framkom 

att ”det kräver ju verkligen genomgång av materialet, hur man använder det. Man kan 

inte bara lämna fram det och tro att de ska kunna det” (B2:k). Mattelärarna var eniga 

om att de yngsta eleverna och elever med svårigheter drar nytta av konkret materiel. Ett 

helt annat elevperspektiv lyftes fram från en mattelärare; ”Även de duktigare eleverna 

… många av dem har så svårt att berätta hur de tänkte eller kunna visa hur de har tänkt 

… De skulle kunna ha nytta av det, av att få jobba med att visa det på något annat sätt. 

Det utmanar dom” (B1:m).  

      Kan det vara lättare att sätta ord på sin matematik om man har materiel framför sig? 

Här skiftade svaren igen. Flera lärare hade en positiv hypotes, någon en negativ. Två 

mattelärare upptäckte, under studiens gång, nya positiva fördelar med konkret materiel. 

”Jag tror det. Det blir också mer konkret vad du ska säga” (B1:m). En lärare upptäckte 

till exempel att ”klossarna var tydligast att använda för eleverna jämfört med att rita på 

tavlan” (B2:k). Vid ett annat tillfälle upptäckte samma lärare att ”svaga elever kunde 

upprätthålla fokus tack vare det konkreta materialet”, och det gjorde att ”eleverna var 

motiverade och klarade av att lyssna”. ”Jag har trott att det blir rörigt med för många 

hjälpmedel, men eleverna hittar sitt eget sätt” (B2:k). En annan upptäckt var att 

”musiken fastnar lätt och blir till ett bra hjälpmedel för flera” elever (B2:a). Fyra av sju 

lärare ser tydliga vinster med att skapa variation av elevuppgifter i undervisningen, ”för 

de som inte förstår på ett sätt måste man ju variera”(A1:b). 

      På frågan om kommunikation är lika viktigt som delaktighet framträder två falanger. 

Den ena anser att kommunikation är lika viktig som delaktighet. Den andra falangen 

lägger tyngre vikt på kommunikation jämfört med delaktighet. I sammanhanget nämns 

EPA-modellens fördelar (arbetat ensam, i par, alla tillsammans). Alla lärarna framhåller 
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gruppstorlekens betydelse samt hel- och halvklasslektioner, som viktiga framgångs-

faktor. 

      Efter att ha sett en kortare film om Singaporemodellen reflekterade de sex 

mattelärarna över upplevelsen att de själva jobbar på snarlika sätt. ”Min reflektion var 

att, jag upplevde ändå att det skiljer sig inte så väldigt mycket ifrån det vi håller på 

med” (B1:k). En lärare reflekterade över metoden att upprepa elevsvar; ”Att upprepa 

allt hela tiden … Hon sa det 3-4 gånger och det gör man kanske inte, man säger en 

gång” (A1:b). ”Nej, det har inte jag heller tänkt på, så det var bra tycker jag att hon tog 

upp” (A1:i).  

      Två mattelärare reflekterade över att man i Singaporemodellen ritar upp olika 

representationsformer på tavlan och låter dem stå kvar under lektionens gång. ”Det här 

med att rita tänker jag att det kan man väl också bli lite bättre på. För vissa (elever) 

kopplar det kanske inte när vi bara pratar så utan att man målar ännu mer, för de 

(eleverna) kanske bara förstår det så i början” (A1:b). ”Jag tog ju med mig det där som 

de gjorde på tavlan, de olika representationsformerna, och tänkte lite mer på det. Så 

jag tycker också att det har varit bra. Jag har fått ett litet annat tankesätt” (B1:m).  

      Vad har ni prövat ur Singaporemodellen och vad har fungerat bra? Fem av sex 

mattelärare lyfte fram att de använt sig av öppna frågor. ”Vi har fått oss en liten 

tankeställare” (A1:b). ”Vi satte upp frågorna där (bak i klassrummet) och de tycker jag 

har fungerat bra” (B2:a). ”Man får ett bra utfall av att använda sig av flera frågor” 

(B2:k). Fem av sex mattelärare har testat att inte värdera elevsvar, och fyra av dem var 

positiva till detta. Hälften av mattelärarna (A2, B1, B2) har använt flera olika delar av 

Singaporemodellen och dess läromedel, varav en lärare (A2) har följt modellens 

struktur/arbetsgång och förhållningssätt i sin helhet under alla lektioner. Alla 

mattelärarna upplever att läromedlet är ”ett bra komplement” (B2:a) och ”strukturen är 

jättebra” (A2:m/B2:k). Själva strukturen är omtyckt av alla mattelärarna. Tanke-

modellen talcirklarna blev populär i en förskoleklass (A2) och en årskurs 1 (B2).  

 

5.4.1   Fördjupad analys  

Lärarnas upplevelse av Number Sets Test (NST) som screeningtest i matematik är 

positiv, framför allt över hur väl elevresultaten på NST överensstämde med de 

Nationella Bedömningsstöden (NB). Dock upplevdes NST-testen till en början svåra att 

analysera. I kombination med ’Checklistan för elevbeteenden’ kom ett 
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specialpedagogiskt perspektiv in i bilden, utifrån att elever i sårbarhet generellt gjort fler 

missar än övriga elever.   

      Kunskap om att subitisering hjälper barn att visualisera, bygga mentala antalsbilder, 

lära sig talfakta, få förståelse av kardinalitet och automatisera (Sayers et al, 2016) 

framkom ej vid analys av reflektionssamtal i början av studien. Däremot genom elevers 

kunskapsutveckling upptäckte en lärare vitsen av att kunna subitisera.  

      Delaktighet ansågs viktigt, ändå framkom via observationsanalyserna att alla lärare 

inte prioriterar hög elevaktivitet vid samtliga lektionsmoment, ej heller användning av 

konkret materiel. Några lärare ändrade inställning till laborativt/konkret/visuellt 

materiel utifrån elevernas kunskapsutveckling under studien, vilket gjorde att de allt 

oftare använda konkret materiel samt involverade fler representationsformer. Genom 

delaktighet görs elever tillgängliga till nya kunskaper och erfarenheter (Säljö, 2015). 

     Vid analys av fokusgrupperna framkom att lärarna vid första tanken spontant 

hänvisar variation i undervisningen till olika arbetssätt, inte till att skapa variation 

gällande samma slags elevuppgifter, exempelvis fler representationsformer. För att 

elever ska kunna urskilja ny kunskap behöver de kunna referera till erfarenheter av 

samma moment, en variation. Detta för att de ska kunna upptäcka de kritiska ögonblick 

då lärande möjliggörs (Marton, 2015).  

      Lärarna var positiva till Singaporemodellen och dess struktur. De reflekterade över 

modellen och kunde urskilja, enligt dem små skillnader i arbetssätt. Vid analys av 

observerade lektioner framkom tydliga skillnader i hur explicit lärarnas undervisning 

varit, som elevengagemang, antal representationsformer som presenteras och om 

kritiska aspekter lyfts fram. Det är av vikt att lärare har en tydlig struktur och erbjuder 

variation av kritiska aspekter i sin undervisning. Då har elever möjlighet att identifiera 

och skapa förståelse för matematiska begrepp och problem (Marton, 2015). I studien 

valde lärarna att i skiftande mängd involvera Singaporemodellens arbetssätt, allt ifrån 

något litet (A1), till lite mer (B1), till flera delar (B2), till hela modellen (A2). Utifrån 

studiens analysverktyg kan konstateras att ju fler explicita moment i undervisningen 

(tabell 2A, 2B, 2C), desto större effekt på lågpresterande elever (tabell 3).  

 

5.5    Lärares och elevers reflektion kring scaffoldingmodellen 

Lärarna i undersökningen fick efter studien ta del av scaffoldingmodellen. Lärarna har 

reflekterat över sin egen/varandras undervisning. De insåg att de har använt sig mer av 
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vissa scaffoldingverktyg som; elevsamarbete (klass B2), halvklassundervisning (B1), 

stegrande svårighetsgrad B2), motiverande feedback (B1/B2), självrättande uppgifter 

(B2), frågor och utforskande uppgifter (B1), elever hjälper till att förklara för varandra 

(B2), upptäcka samband (B1/B2) samt utveckla och förstå representationsformer 

(B1/B2). Mattelärarna har även reflekterat över hur många elever som görs delaktiga i 

de olika lektionsmomenten. Resultatet visar att lärarna upplever att de får en tydligare 

bild av hur elever upplever sin lärmiljö. De lärare som prövat modellen aktivt inser 

också att de med enkla medel kan analysera och påverka sin undervisningssituation, 

men även elevernas lärmiljö ”Modellen var lätt att använda, och jag märkte att det var 

flera delar som jag inte fick med. Mitt mål är att försöka se till att alla delar kommer 

med under hela arbetsområdet”. En lärare lyfter fram tankar om elevernas lärmiljö; 

”Utifrån elevutvärderingen ser man tydligt vad dom gillar för stöd. Det var intressant. 

Jag försöker tänka på det när jag planerar mina lektioner”. Lärarna upplever också att 

de får bättre möjligheter att vidta konstruktiva åtgärder för att förändra och hitta 

effektivare arbetsmetoder. ”Jag har upptäckt att jag alltid missar att sammanfatta mina 

lektioner. Jag vet inte varför, man vill så mycket, och då låter man eleverna jobba på 

och så hinner man inte med på slutet. Jag måste nog planera in det, för att få med”. En 

annan lärare sa att; ”Jag har använt modellen för att planera lektioner, för att få med 

sådant som jag inte brukar använda”. En av skolorna i studien har valt att väva in 

Anghileris analysmodell som en del i arbetet med kontinuerliga förbättringar av skolans 

resultat. Tanken är att alla lärare på skolan ska med hjälp av modellen utvärdera sin 

egen/kollegors undervisning, inte bara i matematikämnet, och därigenom bli medvetna 

om olika utvecklingsområden. 

      Tabell 5A visar elevers utvärderingsresultat av scaffoldingverktyg, som deras lärare 

använt sig utav. I utvärderingen ingick klass B1 och B2. Årskurs 1-eleverna reflekterade 

endast på nivå 1 i analysmodellen. Eleverna värderade stödstrukturerna utifrån tre 

kriterier; verktyg som hjälper dem att förstå matematik 1) mycket bra, 2) bra, eller 3) 

gör ingen skillnad. 
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Tabell 5. Elevutvärderingsresultat av lärares användning av scaffoldingverktyg i 

matematikundervisningen. 

Scaffoldingverktyg Klass B1 Klass B2 
  Nivå 1   Mkt 

Bra 
Ingen Mkt 

Bra 
Ingen 

 

 

 

       Bra skillnad bra skillnad 

Konkret materiel 68 % 32 %   39 % 44 % 17 % 

Elevsamarbete 54 % 32 % 14 % 33 % 56 % 11 % 

Arbeta i halvklass 82 % 11 % 7 % 61 % 33 % 6 % 

Stegrande svårighetsgrad 61 % 32 % 7 % 50 % 17 % 33 % 

Motiverande feedback 72 % 14 % 14 % 50 % 44 % 6 % 

Lekar/Spel/Sång 68 % 32 %   61 % 33 % 6 % 

Självrättande uppgifter 75 % 11 % 14 % 33 % 33 % 33 % 

       

      Eleverna är mycket positiva till scaffolding. Eleverna i klass B1 anser att konkret 

materiel och lekar/spel/sång hjälper dem att förstå matematik bra/mycket bra, till 100 

%. I klass B2 är motsvarande siffror 83 % respektive 94 %. Klasserna skattar även högt 

att få arbeta i halvklass (93 % - 94 %), få motiverande feedback (84 % - 94 %) och ha 

elevsamarbete (86 % - 89 %). Klass B1 uppskattar självrättande uppgifter till 86 % 

medan eleverna i B2 skattar det något lägre, 66 %. När det gäller stegrande 

svårighetsgrad skiljer det också mellan grupperna. Klass B1 värderar det högt (93 %) 

och B2 lägre (67 %).  

 

5.5.1   Fördjupad analys  

Elevernas upplevelse av scaffoldingverktygen är mycket positiv (tabell 5), vilket kan ha 

sina orsaker i att en undervisning som bygger på aktiva elever, som själva får möjlighet 

att upptäcka samband blir mer intressant och engagerande. Scaffolding förknippas med 

Vygotskijs uttryck ’den närmaste utvecklingszonen’. Däri upplever elever 

undervisningen utmanande och spännande, och kan med hjälp av en mer kunnig 

kamrat/lärarens stödstrukturer (scaffolding) ta till sig och lära sig ny kunskap (Säljö, 

2015). 

      Lärarna hade också en positiv syn på Anghileris analysmodell. Modellen ger lärarna 

en tydligare bild av hur elever upplever sin lärmiljö. Lärarna i studien upplever att de 

med enkla medel kan påverka och förändra sin undervisningssituation och elevernas 

lärmiljö. De får även bättre möjligheter att vidta konstruktiva åtgärder för att förändra 

och hitta effektivare arbetsmetoder. Resultatet tyder på att Anghileris scaffoldingmodell 

(2006a) skulle kunna användas som ett enkelt analysverktyg för lärares egen/kollegors 

undervisning, där de får förståelse för framgångsrika och effektiva arbetsmetoder. 
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5.6      Sammanfattning 

Både kvantitativa och kvalitativa analysmodeller har använts för att kunna sortera 

empirin under rubrikerna ’Jämförelse mellan Number Sets Test (NST) och Nationella 

Bedömningsstöd (NB) i att upptäcka elever med extra stödbehov i sin 

matematikutveckling’ och ’Explicit matematikundervisning’. Data från fokusgrupperna 

har kategoriserats för att upptäcka teman och mönster bland informanternas svar. 

 

5.6.1   Number Sets Test (NST) och Nationella Bedömningsstöd (NB)  

Forskningsfrågan löd: Vilken potential har ett snabbtest, Number Sets Test, i 

förhållande till de Nationella Bedömningsstöden i matematik för förskoleklass och 

årskurs 1-3, när det gäller att upptäcka elever som behöver extra stöd i sin 

matematikutveckling? 

      Det som framkom i studien är att NST kan användas för att upptäcka elever, som 

har ett stödbehov i sin matematikutveckling och som ligger i riskzonen för att utveckla 

framtida matematiksvårigheter. Gränsvärdena för lågpresterande (röda) och elever 

under medelnivå (gula) på NST överensstämmer väl med resultaten på NB’s låg- och 

mellannivå. Lärare kan genom NST enkelt och snabbt finna elever som behöver extra 

stöd för att förhindra framtida matematiksvårigheter. Speciallärare skulle kunna 

använda NST som ett komplement till de Nationella Bedömningsstöden (NB) i 

förskoleklass och för årskurs 1-3, men även bland äldre elever. NST i kombination med 

’Checklista för beteende’ uppmärksammade även elever med nedsatt förmåga i 

exekutiva funktioner (uppmärksamhet, självkontroll, kravtålighet, sinnesintryck, socialt 

samspel, motivation, informationsbearbetning, informationsförståelse, minne och 

intelligens), däribland även några elever med psykisk ohälsa. Dessa elever hade 

generellt gjort fler missar än andra elever. Sammantaget visar det att NST i kombination 

med ’Checklista över beteende’ kan bidra med värdefull information om överlappande 

kognitiva störningar hos elever som påverkar deras inlärningssituation. Därigenom 

skapas bättre förståelse hos lärare för elever i sårbarhet och vilka slags anpassningar 

som behöver vidtas på grupp- och individnivå. 

 

5.6.2   Explicit matematikundervisning 

Forskningsfrågorna löd: Hur utformar lärare stödstrukturer i sin 

matematikundervisning i förskoleklass och årskurs 1 för att göra matematikinnehållet 

tillgängligt för alla elever? och Vilken effekt ger en målmedvetet explicit 
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klassundervisning under fyra veckor för elever i förskoleklass och årskurs 1, som visat 

stödbehov via Number Sets Test? 

      Alla lärare i studien har höga ambitioner när de planerar sin undervisning, och de 

använder scaffolding i stor utsträckning. Skillnaderna kunde därför tyckas små från 

start, men tack vare de tre analysmodellerna framkom tydliga skillnader i hur och på 

vilket sätt lärare ger scaffolding samt mängden uppgiftsvariation, antal 

representationsformer och vilka matematiska moment enligt FoNS som involveras i 

undervisning. Ju mer stödstrukturer/scaffolding som används och ju fler elever som görs 

delaktiga i lektionsaktiviteterna, desto fler elever som får möjlighet till att upptäcka 

samband, förstå representationsformer och utveckla begreppsmässig förståelse. 

 

5.7      Slutsatser 

Studiens resultat, analys och sammanfattning har lett fram till följande slutsatser: 

 Number Sets Test (NST) har jämförbar möjlighet att upptäcka elever som 

behöver extra stöd i sin matematikutveckling i förhållande till de Nationella 

Bedömningsstöden (NB) i matematik för förskoleklass och åk 1-3. Härutöver 

finns även möjlighet att i kombination med ’Checklista för beteende’ 

uppmärksamma elever i sårbarhet/elever med nedsatt förmåga i exekutiva 

funktioner, vilka behöver extra anpassningar på både grupp- och individnivå. 

 En målmedvetet explicit klassundervisning där läraren är flexibel och använder 

sig utav många olika stödstrukturer/scaffolding, samt låter alla elever få vara 

aktivt deltagande i de olika lektionsaktiviteterna kan efter 4 veckor leda till en 

förbättring på 5% i förskoleklass och efter 4 veckor i årskurs 1 en förbättring på 

5-15% för elever som uppvisat stora stödbehov via både NST och NB. 
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6   Diskussion  

I detta avslutande kapitel förs först en metoddiskussion och därefter en 

resultatdiskussion. I metoddelen diskuteras val av undersökningsmetod, bearbetnings- 

och analysmetod. I resultatdelen diskuteras studiens resultat utifrån syfte och 

frågeställningarna i förhållande till tidigare forskning.  Kapitlet avslutas med 

specialpedagogiska implikationer och tankar om framtida forskning samt ett slutord. 

 

6.1   Metoddiskussion 

Målet med denna studie var bland annat att undersöka vilken potential ett snabbtest, 

Number Sets Test (NST) (Geary et al, 2009a), har i förhållande till de Nationella 

Bedömningsstöden (NB) i matematik för förskoleklass och årskurs 1-3, när det gäller att 

upptäcka elever som behöver extra stöd i sin matematikutveckling. Därför valdes en 

kvantitativ mätningsmetod för att kunna förklara och dra säkra slutsatser av kunskaper 

och undervisningsmetoder (Nilholm, 2017; Repstad, 2007; Stukát, 2011). Valet att 

undersöka NST gjordes då testet dels är ett snabbtest, och dels är utformat utifrån 

områden där elever med generella svårigheter/inlärningssvårigheter oftast får problem 

(Geary et al, 2009a; De Smedt et al, 2013). Eftersom upphovsmännens rättningssystem 

användes kan testresultat jämföras (Geary et al, 2009a; Geary et al, 2013), och därmed 

kan NST trovärdighet granskas. Studiens resultat kan även jämföras med liknande 

studier. Jag kunde ha valt att jämföra elevresultaten på NB med ett annat mer likvärdigt 

utformat mattetest. Då hade jag på ett tydligare sätt kunnat jämföra liknande 

elevuppgifter med varandra. Å andra sidan hade jag då inte upptäckt ett snabbtest, vilket 

var en viktig poäng i sammanhanget. En brist i min datainsamling är att inte NST och 

NB kunde genomföras under samma tidsperiod (inom 2 veckor) i alla klasser. Ett sådant 

genomförande var dock inte resursmässigt tänkbart ute på skolorna. 

      Urvalet av skolor gjordes utifrån att en förstudie genomförts tidigare vid två av 

skolorna. Det var därför av intresse att i given population studera gruppskillnader, men 

även att få med skolor med liknande elevantal och årskurser. Det ledde till både ett 

systematiskt (Bryman, 2011; Sverke, 2004) och stratifierat slumpmässigt urval (Sverke, 

2004). Vid ett slumpmässigt urval hade studiens representativa urval inte varit möjligt 

att få till. Därmed kan studien sägas ha extern validitet (Bryman, 2011; Stukát, 2011; 
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Tufte, 2011). Förstudien bidrar till att öka tillförlitligheten av NST, genom att nya 

testtider utarbetats för äldre elever, för att i föreliggande och framtida studier undvika 

takeffekt, men även för att kunna använda testet på fler åldersgrupper. Utan en förstudie 

hade jag inte kunnat jämföra elevresultaten med varandra, då tak- och golveffekter inte 

hade kunnat undvikas.  

      Vid analys av resultatjämförelsen mellan NST och NB visade det sig att elever som 

på NST hamnat på röd (lågpresterande) eller gul (under medel) nivå stämde väl överens 

med elever som på NB hamnat på låg- respektive mellannivå. En nackdel med NST är 

att lärare inte får kännedom om vilka slags uppgifter elever har svårt för. Däremot ger 

testet en snabb bild av elevresultat på gruppnivå, hur många elever som exempelvis har 

svårigheter med automatisering. Att låta lärarna fylla i elevernas stödbehov i 

’Checklista för beteende’ gjorde att elevresultaten på NST gick att analysera utifrån 

ytterligare ett perspektiv, vilka eventuella vardagliga hinder elever har på grund av 

kognitiva och/eller sociala utmaningar. När elever som på ’Checklista för beteenden’ 

fått markering ifylld på nivå 2 och 3 jämfördes mot missar på NST uppmärksammades 

elever i sårbarhet med kognitivt och/eller socialt stödbehov. Utan denna jämförelse hade 

det varit svårare att härleda testmissar till elevers vardagliga hinder. Men hjälp av 

checklistan kunde lärare tydligare förstå sina elevers behov av extra anpassningar. Med 

utgångspunkt i studiens forskningsfråga, att jämföra två test, NST och NB, anser jag att 

valet av metoder varit bra. 

      Ett annat mål för studien var att undersöka hur lärare utformar stödstrukturer i sin 

matematikundervisning för att göra matematikinnehållet explicit, tillgängligt för alla 

elever. Som metod valdes både kvalitativ metod; observation, fältanteckningar och 

intervjuer/fokusgrupp, men även kvantitativ metod; observationsscheman och 

elevutvärdering. Fältanteckningar och observationsscheman kompletterade varandra och 

gjorde bilden av undervisningen tydligare. Intervjuerna fördjupade förståelsen av 

respondenternas förhållningssätt till sin undervisning och sina elever. Kvantitativa och 

kvalitativa forskningsmetoder kompletterar varandra ur olika perspektiv (Nilholm, 

2017; Repstad, 2007; Stukát, 2011), vilket blev tydligt under analysprocessen av 

fältanteckningar, observationsscheman och intervjuer. Hade endast fältanteckningar 

eller bara ett observationsschema använts hade bilden blivit smal. Deltagande 

observation bidrog till en noggrann och adekvat kartläggning av beteenden (Björndal, 

2005; Bryman, 2011). Utan deltagande observation hade det inte varit möjligt att 
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kontrollera elevers uppfattning och förståelse för det matematiska innehållet i 

undervisningen, vilket var speciellt intressant gällande lågpresterande elever. Utan 

intervjuer hade inte små nyansskillnader kunnat urskiljas i lärarnas upplevelser av sin 

undervisning. För att styrka studiens innehåll skrevs citat fram från informanterna som 

belyser lärarnas uppfattningar. Kvalitativ data möjliggör en helhetssyn av sociala 

processer och sammanhang, som ökar trovärdigheten (Björndal, 2005; Bryman, 2011; 

Kvale & Brinkmann, 2017). En fråga man kan ställa sig är om respondenterna var 

uppriktiga i sina reflektioner och intervjusvar. Likaså går det inte att veta om jag som 

intervjuare påverkat respondenterna, eller om lärarna haft påverkan på varandra under 

fokusgrupperna. Istället för elevutvärdering på gruppnivå skulle jag kunna haft 

elevintervjuer. Detta hade gett en djupare bild av elevernas syn på deras lärares 

utformning av mattelektioner. Dock hade det varit alldeles för tidskrävande för mig som 

ensam författare till studien. Några enstaka elevintervjuer hade kanske varit tillräckligt, 

men frågan är hur representativ helhetsbilden hade blivit för elevgrupperna. Med 

utgångspunkt i forskningsfrågan, att undersöka hur lärare utformar sin matematik-

undervisning för att göra den explicit, anser jag att valet av metoder fungerat bra. 

      Ett tredje mål med denna studie var att studera vilken effekt en målmedvetet explicit 

klassundervisning ger för elever som visat stödbehov via NST. En vanlig kvalitativ 

mätmetod valdes, att låta eleverna göra för- och eftertest. Då antalet närstuderade elever 

varit högt (102 st) och sammanlagt 596 elever har testats har det varit tidskrävande för 

mig att ensam ansvara för hela rättningsprocessen av alla för- och eftertester. Jag kunde 

valt att endast låta de närstuderade eleverna göra NST för att spara tid, men å andra 

sidan hade jag inte kunnat vara lika säker på NST’s trovärdighet. Med utgångspunkt i 

forskningsfrågan, att studera vilken effekt en målmedvetet explicit klassundervisning 

ger för elever som visat stödbehov, anser jag att valet av metod varit bra. Att använda 

både kvantitativ och kvalitativ metod visade sig vara positivt. Det har hjälpt mig att 

belysa problem utifrån flera perspektiv (Repstad, 2007; Stukát, 2011). 

 

6.2   Resultatdiskussion 

Avsnitten i resultatdiskussionen utgår ifrån studiens tre forskningsfrågor: 

 Vilken potential har ett snabbtest, Number Sets Test (NST), i förhållande till de 

Nationella Bedömningsstöden (NB) i matematik för förskoleklass och årskurs 1-



 

57 

3, när det gäller att upptäcka elever som behöver extra stöd i sin 

matematikutveckling? 

 Hur utformar lärare stödstrukturer i sin matematikundervisning i förskoleklass 

och årskurs 1 för att göra matematikinnehållet tillgängligt för alla elever?  

 Vilken effekt ger en målmedvetet explicit klassundervisning under fyra veckor 

för elever i förskoleklass och årskurs 1, som visat stödbehov via Number Sets 

Test? 

Studiens resultat diskuteras i förhållande till tidigare forskning och teoretiska 

perspektiv, som belyser det aktuella forskningsområdet. 

 

6.2.1   Vilken potential har ett snabbtest, Number Sets Test (NST), i förhållande till 

de Nationella Bedömningsstöden (NB) i matematik för förskoleklass och årskurs 1-

3, när det gäller att upptäcka elever som behöver extra stöd i sin 

matematikutveckling? 

      Framgångsrika elever i matematik har förmåga att snabbt bearbeta både siffror och 

subitiseringsuppgifter (Nosworthy et al, 2013), medan elever i matematiksvårigheter har 

svårt med subitiseringstest (Dowker et al, 2019). Därför finns en möjlighet, att med test 

som NST, snabbt hitta elever i behov av stöd för att kunna sätta in rätt insatser. Geary et 

al (2009a) fann en 90-procentig sannolikhet att upptäcka elever som riskerar att 

utveckla framtida matematiksvårigheter. Lärare kan via NST på ett enkelt sätt utvärdera 

grundläggande matematisk kompetens hos elever. I min undersökning framkommer att 

NST upptäcker elever som behöver extra stöd i sin matematikutveckling till 93 %, i 

jämförelse med elevresultat på de Nationella Bedömningsstöden (NB) för förskoleklass 

och årskurs 1-3. NST har därmed god potential att finna elever som behöver extra stöd 

och anpassningar för att förhindra framtida matematiksvårigheter. Speciallärare skulle 

kunna använda NST som ett bra komplement till resultaten på NB. Vid kartläggning av 

enskilda elevers matematikkunskaper har speciallärare möjlighet att närstudera hur 

elever löser uppgifter på NST. De får därigenom en god uppfattning om elevers tidiga 

taluppfattning och antalsuppfattning samt koll på elevers automatisering och 

räknestrategier i addition (Geary et al, 2009:b). Andra fördelar med NST är att testet går 

snabbt att genomföra, och att lågpresterande elever inte blir ’söndertestade’. Det finns 

nämligen få snabbtest i matematik som kan bedöma områden där elever med generella 

svårigheter och/eller inlärningssvårigheter oftast får problem. Via NST får speciallärare 
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även ett test som lätt kan användas på de yngsta eleverna (fsk och åk 1) för att upptäcka 

hur långt de kommit i sin konceptuella subitisering, vilken har en positiv effekt för 

räkning, automatisering och förståelse av kardinalitet (Sayers et al, 2016). 

      Genom att göra en förstudie blev det möjligt att undvika golv- och takeffekt på 

elevtesterna. På så vis kunde elevresultaten jämföras med varandra. Valet att dela in 

elevresultaten i fyra poängnivåer (röd, gul, grön, blå) kan ifrågasättas eftersom NB 

endast har tre nivåer (låg, mellan, hög). Jag eftersökte fyra nivåer för att dels kunna 

urskilja elever som befinner sig i gränslandet mellan lågpresterande och godkänd 

mellannivå, men även högpresterande elever. Dessa båda elevgrupper upplever jag ofta 

inte prioriteras vid resultatanalys och planering av undervisning. 

 

6.2.2   Hur utformar lärare stödstrukturer i sin matematikundervisning i 

förskoleklass och årskurs 1 för att göra matematikinnehållet tillgängligt för alla 

elever?  

En strukturerad och explicit undervisning i grundskolan genererar att färre elever 

utvecklar matematiksvårigheter (Dowker, 2012; Kilpatrick et al, 2001). Matematik 

handlar om att upptäcka mönster och strukturer, vilket kräver både variation av samma 

slags elevuppgifter och sammankoppling av idéer. Därför behöver olika aspekter av ett 

matematiskt innehåll diskuteras (Marton, 2015). Elevers möjlighet till samspel med 

andra elever under matematiklektioner är en faktor, som Vygotskij lyfter fram, för att 

bland annat utveckla kunskap och intresse (Säljö, 2015, s 96). 

      I studien framkommer att alla lärare använder scaffolding. Scaffolding är det 

tillfälliga och speciella stöd, som en lärare ger elever för att de ska kunna upptäcka nya 

färdigheter, begrepp eller nivåer av förståelse. Allt för att öka elevens autonomi 

(Anghileri, 2006a). Effektiva lärare är lyhörda och använder en flexibel och dynamisk 

scaffolding som uppmuntrar till aktivt elevengagemang. Resultatet blir självständiga 

och självmotiverade elever (Anghileri, 2006a). Speciallärare med inriktning 

matematikutveckling har här en viktig roll ute på våra skolor, att som kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare diskutera och lyfta frågor som rör elevers 

kunskapsutveckling (SFS 1993:100). Om rätt stödinsatser utformas och sätts in tidigare 

ökar möjligheterna för fler elever att nå kunskapskraven i matematik (Skolinspektionen, 

2016). 
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      Den avgörande skillnaden för slutresultatet i min studie, härrör främst elevers 

delaktighet, att inte endast några få elever, utan alla elever görs delaktiga i de olika 

lektionsmomenten. Det vill säga att alla elever berörs av lärarens olika 

stödstrukturer/scaffolding. När elever själva får upptäcka matematiska mönster med 

hjälp av konkret materiel, visuella bilder och kommunikation har de möjlighet att både 

upptäcka samband och uppnå förståelse (Anghileri, 2007; Dowker, 2012). I min studie 

framkom ett mer positivt elevresultat i de grupper där lärare använde sig utav en 

strukturerad och tydligt explicit undervisning innehållande flera representationsformer 

och flexibla stödstrukturer. Genom konkret materiel blev det naturligt för eleverna att 

träna på konceptuell subitisering, att dela upp talmängder och göra omgrupperingar. 

Subitisering har visat sig vara en viktig komponent i elevers utveckling av 

taluppfattning (Clements et al, 2019; Sayers et al, 2016). En samverkan mellan 

klasslärare och speciallärare runt elever i matematiksvårigheter bör därför vara ett 

naturligt inslag i skolan, eftersom elever som ej har förståelse för sambandet mellan 

konkret och verbal värld leder till oförståelse av matematiska symboler (Anghileri, 

2007; Ginsburg et al, 1998; Griffin, 2007).   

      I studien framkommer fyra framgångsfaktorer gällande explicit undervisning; 

delaktighet, de åtta matematisk FoNS-momenten, variation av representationsformer 

och halvklasslektioner i matematik. Delaktighet är en utav förklaringarna till klass A2’ 

och B2’s framsteg, eftersom deras lärare mer lät alla elever vara delaktiga under alla 

lektionsdelar. Vidare involverade lärarna i A2 och B2 alla FoNS-momenten på ett 

naturligt sätt i sin undervisning. Ramverket FoNS är en stark prediktor för barns senare 

framgång i matematik (Andrews & Sayers, 2015), vilket borde vara ytterligare en 

anledning till de positiva utvecklingsresultaten. En tredje framgångsfaktor som 

framkommer i studien är att lärarna i A2 och B2 i högre grad använder sig utav fler än 

två representationsformer för att skapa mer variation bland uppgifterna. För att kunna 

urskilja något i ett inlärningssammanhang behöver elever kunna referera till en 

erfarenhet av samma moment, en variation. Variation möjliggör så att elever kan 

urskilja kritiska aspekter, vilket gynnar lärandet och skapar bättre förståelse för nya 

uppgifter (Marton, 2015). En fjärde orsak till A2’s och B2’s framgång torde vara antalet 

halvklasslektioner i matematik. Om dessa framgångsfaktorer kan åstadkomma en 

förbättring på 4-21% bland förskoleelever, och 5-15% förbättring bland elever i årskurs 

1 så finns fina möjligheter att förhindra framtida matematiksvårigheter. Studien innehöll 
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ett nära samarbete mellan klasslärare och mig som speciallärare. Efter varje 

undervisningspass hölls ett kortare reflektionssamtal (5-20 min) kring lektionens utfall. 

Därifrån tog lärarna med sig analysresultatet till förberedelsen av nästkommande 

lektion. Utifrån studiens framgångsfaktorer om explicit undervisning bör det åter igen 

poängteras hur viktigt det är att lärare och speciallärare samarbetar, för att 

vidareutveckla goda lärmiljöer i matematik (SFS 2017:1111).  

      Vid utvärdering av Anghileris analysmodell (2006a) framkommer att lärare på ett 

smidigt sätt kan utvärdera sin egen/kollegors undervisning. Med hjälp av modellen har 

lärare möjlighet att få en tydligare bild av hur elever upplever sin lärmiljö. Lärare kan 

på det sättet med enkla medel analysera och påverka både sin egen 

undervisningssituation och elevers lärmiljö. Genom elevutvärderingen fick lärarna 

också en bättre förståelse för vilka stödstrukturer som hjälper elever i deras 

kunskapsutveckling. Anghileris analysverktyg (2006a) kan bli ett redskap för lärare i 

allmänhet, inte bara för matematiklärare, till att både förändra och hitta effektivare 

arbetsmetoder, likt lärarna i studien. 

 

6.2.3   Vilken effekt ger en målmedvetet explicit klassundervisning under 4 veckor 

för elever i förskoleklass och årskurs 1, som visat stödbehov via Number Sets Test? 

Forskning visar att det är brister i taluppfattning som är den främsta orsaken till elevers 

matematiksvårigheter (Unenge et al, 1994). Taluppfattningen är grundläggande för alla 

elevers fortsatta matematikinlärning. En målmedvetet explicit klassundervisning med 

explicita och systematiska instruktioner kombinerat med strukturerade elevaktiviteter, 

där elever får diskutera talrepresentationer och deras relationer är en nyckelfaktor för 6-

åringar. Genom detta kan elever få möjlighet att upptäcka kopplingen mellan informell 

och formell matematik, vilket är ett viktigt mål innan starten i åk 1 (Sterner et al, 2019). 

Att använda handledning/scaffolding i undervisningen är framgångsrikt för elevers 

kunskapsutveckling. Den främsta nyckelfaktor är kvaliteten på lärares instruktioner, 

som anses vara viktigare än mängden stödstrukturer som ges (Baroody et al, 2019; 

Sterner et al, 2019). Anghileri (2006a) framhåller att lärare som använder sig av 

scaffolding och flera undervisningsmetoder i en lärmiljö med aktiva elever leder till 

effektivare inlärning hos eleverna. Studiens resultat visar att en målmedvetet explicit 

undervisning under fyra veckor där lärare använder flera olika stödstrukturer, och elever 



 

61 

får vara aktivt deltagande i de olika lektionsmomenten leder till förbättringar på mellan 

5-15 % hos lågpresterande elever som uppvisat stödbehov via testerna NST och NB.  

      I studien framkom via fokusgrupperna att sex av sju lärare endast använder 

konkret/laborativt materiel en kortare tid, både i förskoleklass och på lågstadiet. Endast 

en förskollärare såg till att involvera konkret/laborativt materiel vid samtliga 

matematikpass. Utifrån studien går det inte att dra några generella slutsatser av detta, 

men det är ändå häpnadsväckande att konkret/laborativt materiel är så åsidosatt. Frågan 

är om skolor har tillgång till en speciallärare med fördjupad kompetens om barns 

matematikutveckling, och om deras kompetens utnyttjas fullt ut för att vidareutveckla 

skolans undervisning på gruppnivå. Med fördjupade kunskaper om 

matematikundervisning som främjar alla elevers utveckling blir specialläraren en 

tillgång och resurs inom skolans alla nivåer; individ-, grupp-, och organisationsnivå, 

med möjlighet att vidareutveckla goda lärmiljöer i matematik (SFS 2017:1111).  

 

6.3   Specialpedagogiska implikationer  

För att vända de låga resultaten i matematik är speciallärare med inriktning 

matematikutveckling både lämpliga och kunniga i att identifiera hinder i lärmiljön, hitta 

lösningar, bistå lärare med anpassningar på individ- och gruppnivå för att göra 

undervisningen tillgänglig för alla elever, samt bemöta elever som behöver extra stöd i 

sin matematiska utveckling (SFS 2017:1111).  

      Utifrån studiens resultat ser jag att skolan har möjlighet att via Number Sets Test 

(NST) få tillgång till ett enkelt, snabbt och billigt test med potential att förutsäga 

individuella skillnader i aritmetisk förmåga. Speciallärare med inriktning 

matematikutveckling kan använda NST som ett komplement till andra tester när de 

kartlägger elever inom åldersspannet 6-13 år (fsk-åk 6). Genom testet finns goda 

chanser för speciallärare att göra kontinuerliga uppföljningar på både individ- och 

gruppnivå för att bedöma elevers matematiska utveckling. Härutöver finns möjlighet att 

kombinera NST med ’Checklista för beteende’ och därigenom även uppmärksamma 

elever i kognitiv och/eller social sårbarhet, exempelvis elever med nedsatt förmåga i 

exekutiva funktioner (NPF-problematik). Eftersom dessa elever generellt gör fler missar 

än övriga elever blir det extra viktigt för speciallärare att tillsammans med klasslärare 

diskutera behovet av extra anpassningar på både gruppnivå och individnivå. NST kan 
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bli ett betydelsefullt screeningsverktyg för lärare och speciallärare, vilket kan ha positiv 

inverkan på många elevers framtid. 

      Det jag också kan se i min studie är att lärare saknade ett analysverktyg för att 

kunna utvärdera sin egen/sina kollegors undervisning i matematik. Här kan Anghileris 

analysmodell bli ett kraftfullt verktyg för att lärare ska kunna identifiera och klassificera 

klassrumsinteraktioner som kan vara effektiva för elevers matematikutveckling. Även 

observationsverktyget Foundational Number Sense (FoNS) är ett bra 

utvärderingsverktyg av klassundervisning i matematik för de yngre eleverna. Via FoNS 

kan lärare identifiera vilka möjligheter elever har att förvärva de olika matematiska 

komponenterna. Med hjälp av FoNS kan lärare planera sin undervisning så att de 

involverar alla komponenterna under sina lektioner. Med hjälp av de tre 

analysmodellerna som använts i studien; 1) Anghileris scaffoldingmodell, 2) 

observationsverktyget FoNS, och 3) begrepp ur variationsteorin kan lärare planera, 

analysera och utveckla matematiklektioner och olika arbetssätt. På så vis finns goda 

möjligheter till att både vidareutveckla och effektivisera undervisning och därigenom 

hjälpa elever, som annars riskerar att hamna i matematiksvårigheter. Enligt 

examensförordningen har speciallärare med inriktning matematikutveckling, här ett 

viktigt uppdrag i att samverka och bistå lärare med kunskap om vad som är gynnsamt 

för olika elevers matematiska utveckling och deras lärmiljöer (SFS 2017:1111).  

      En förutsättning för att vidareutveckla matematikundervisningen och därigenom 

vända de negativa skolresultaten i matematik är att utnyttja speciallärares fördjupade 

kompetens, vad gäller aktuell forskning och elevers lärande i matematik, och låta dem 

få en naturlig plats i skolans utvecklingsgrupp med målet att leda och utveckla skolans 

matematikundervisning. Här igenom kan skolor utveckla matematikundervisningen på 

gruppnivå för att hjälpa fler elever att lyckas i ämnet matematik. Många skolor saknar 

speciallärare med matematikinriktning, vilket troligen medför att det blir svårare att 

uppnå dessa så viktiga mål.  

 

6.4   Framtida forskning  

Det hade varit intressant att göra en longitudinell jämförelsestudie mellan Number Sets 

Test (NST) och de Nationella Bedömningsstöden (NB) från förskoleklass till årskurs 3. 

Vilket testverktyg ger i förlängningen tydligast signaler om elevernas 

matematikkunskaper, om man följer dem upp till årskurs 6?  
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      Det vore även intressant att undersöka om lärare använder konkreta/laborativa 

hjälpmedel i sin undervisning samt vilken sorts materiel, hur mycket och i vilka 

årskurser. 

      Att göra en studie kring olika utvärderingsverktyg gällande matematikundervisning 

känner jag är av stort intresse. Framtida forskning bör därför fokusera på 

aktionsforskning kring analysmetoder för lärare samt effektiva 

stödstrukturer/scaffolding för att öka elevers autonomi, måluppfyllelse och lust att lära.  

 

6.5   Slutord  

Nationella och internationella forskningsstudier visar att ca 20 procent av svenska 

elever får matematiksvårigheter. Eftersom svaga matematikkunskaper har stor påverkan 

på vuxenlivet bör skolan ge elever stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som 

möjligt. Det finns därför ett tydligt behov av att göra matematikundervisningen 

meningsfull, så att fler elever utvecklar både intresse och fördjupat kunnande.  

      För att snabbt upptäcka elever i matematiksvårigheter och elever som behöver stöd i 

sin matematikutveckling kan lärare använda sig utav ett enkelt subitiseringstest, 

Number Sets Test (NST). Subitisering har nämligen visat sig vara en viktig komponent i 

elevers utveckling av taluppfattning. Elever i behov av stöd uppvisar stora svårigheter 

på just icke-symboliska test. NST kan användas på elever från förskoleklass till årskurs 

6. 

      En välstrukturerad och explicit undervisning i grundskolan resulterar i att färre 

lågpresterande elever riskerar att utveckla framtida matematiksvårigheter, eftersom 

explicit undervisning förbättrar prestandan för elever med inlärningssvårigheter. För att 

elever ska utveckla förståelse i matematik är det viktigt att de får börja i den konkreta 

världen, som elever lär sig hantera verbalt, därefter kan de lära sig det symboliska 

språket. Brister i sambandet mellan den konkreta och verbala världen leder till 

oförståelse av matematiska symboler. Frågan är om lärare har tillgång till 

konkret/laborativt materiel alternativ inte har förstått djupet av dess effekt för elevers 

kunskapsutveckling, eftersom få lärare väljer att involvera konkret/laborativt materiel i 

sin undervisning. Det är därför härligt att höra när en lågstadielärare i studien upptäckte 

att ”svaga elever kunde upprätthålla fokus tack vare det konkreta materialet”, vilket 

gjorde att ”eleverna var motiverade och klarade av att lyssna”. ”Jag har trott att det 

blir rörigt med för många hjälpmedel, men eleverna hittar sitt eget sätt”. Med hjälp av 
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konkret/laborativ materiel kan elever skapa ett ’inre bildarkiv’ för att göra 

generaliseringar och utveckla matematisk förståelse. Det finns en stor potential att öka 

antalet godkända elever i matematik genom att involvera laborativt/konkret materiel i 

undervisningen. Som kvalificerad samtalspartner och rådgivare om elevers 

matematikutveckling har specialläraren en viktig roll att bidra till att anpassa 

arbetssättet för elever i behov av stöd i sin matematikutveckling, både på individ- och 

gruppnivå. Om rätt stödinsatser utformas och sätts in tidigare ökar möjligheterna för fler 

elever att lyckas i ämnet matematik.  

      Om lärare är lyhörda och använder en flexibel och dynamisk scaffolding resulterar 

det i självständiga och självmotiverade elever som utvecklas i sitt lärande. Frågan är om 

lärare har verktyg och får tid till analys av sin egen/varandras undervisning. Enkla 

analysverktyg kan hjälpa lärare att få bättre förståelse för vad som bidrar till att skapa en 

framgångsrik lärmiljö, och vidta konstruktiva åtgärder för att effektivisera olika 

arbetsmetoder. Skolan kan här välja att använda speciallärarens fördjupade kunskaper 

om matematikundervisning, som främjar alla elevers utveckling, till att bli en resurs på 

organisationsnivå för att vidareutveckla goda lärmiljöer i matematik.  
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Checklista för beteenden 
   

Bilaga 1 

          

          

          Barnets namn:       Ditt namn:     
 

          

          Datum:         Ämne:       
 

          Ange svårighetsgraden för vart och ett av problemen i listan nedan. 
   Eventuella kommentarer skrivs i marginalen. 

     

          0 = ingen 
 

1 = lindrig 
 

2 = måttlig 
 

3 = svår 
  

           

          0 1 2 3 

  
    

        

Blir lätt distraherad               

  
    

        

Behöver enskild uppmärksamhet för att få något gjort         

  
    

        

Impulsiv (har svårt att vänta på sin tur)           

  
    

        

Hyperaktiv (rastlös, har svårt att sitta stilla)           

  
    

        

Oorganiserad               

  
    

        

Skriver ej ner läxor               

  
    

        

Rörigt i ryggsäcken/skolväskan           

  
    

        

Dålig tidsuppfattning             

  
    

        

Överreagerar               

  
    

        

Blir lätt överväldigad             

  
    

        

Har lätt för att brusa upp             

  
    

        

Svårt att växla mellan olika aktiviteter           

  
    

        

Svårläst handstil               
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          0 1 2 3 

  
    

        

Verkar ha svårt för vissa skoluppgifter (specificera)         

  
    

        

Ängslig, stingslig, stressad eller oroar sig ofta         

  
    

        

Tvångstankar/rädslor; repetitiva ritualer           

  
    

        

Verkar vara medvetet illvillig, elak eller irriterande         

                  

Kan vara irriterad i flera timmar eller dagar i sträck     
 

  

(inte bara korta stunder) 
  

    
 

  

                  

Deprimerad, 'tom', ledsen, olycklig eller nedstämd;   
 

    

passiv                 

  
    

        

Kraftiga humörsvängningar             

  
    

        

Tics: repetitiva rörelser/ljud             

  
    

        

Dålig ögonkontakt               

  
    

        

Förstår inte sociala koder och signaler 
 

        

                  

Begränsat antal intressen, interagerar bara med ett   
 

    

fåtal andra 
   

  
 

    

                  

Ovanligt känslig för ljud, beröring, ytstruktur, rörelse   
 

    

eller smak               

  
    

        

Koordinationssvårigheter 
  

        

                  

Annat (specificera)               

         

         

         

         

         

         

         

   
Källa: Kutscher, 2016. 
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     Variationsteorin (Marton, 2015)         Bilaga 2 

 

Avprickningstabell över vilka olika begrepp/uttryck ur variationsteorin som lärare involverar 

i sin matematikundervisning, och hur mycket, under en och samma lektion. 

Variation av samma slags uppgifter  (representationsformer) 

Datum 
    

     Datum 
    

     Datum 
    

     Datum 
    

     

     Kritiska aspekter 

Datum 
 

      

  
      

Datum 
 

      

  
      

Datum 
 

      

  
      

Datum 
 

      

  
      

     Urskiljning  (delar - helhet) 

Datum 
 

      

 
        

Datum         

 
        

Datum         

 
        

Datum         
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     Bilaga 3 

 
 

Foundational Number Sense (FoNS) 
 

(Andrews & Sayers, 2015) 

 

Avprickningstabell över vilka olika matematiska moment lärare involverar 

i sin matematikundervisning under en och samma lektion. 

 

 
 FoNS   (Foundational Number Sense)     

  1 2 3 4 5 6 7 8     

Datum                   
                     
 Datum                   
                     
 Datum                   
                   

  Datum                 

                    

   
 

          1 Symboler för tal 
   2 Systematisk räkning 
   3 Sambandet mellan tal och mängd  

4 Urskilja och jämföra mängder  
   5 Förståelse för olika talrepresentationer  

  6 Uppskattning 
   7 Grundläggande aritmetik  
   8 Mönster i talföljder 
    

 

   
 
 
 
 
 



 

77 

Bilaga 4 

 
 

Anghileris  Scaffoldingmodell 
 

Analysschema/Observationsschema över vilka scaffoldingverktyg lärare använder 

i sin undervisning samt vilken grad av aktivitetsnivå hos eleverna. 

Följande färgmarkeringar används: 

 

grönt = alla elever deltar i aktiviteten  

gult = ett fåtal elever deltar i aktiviteten  

rött = endast läraren själv är aktiv och visar moment för klassens elever 

 

NIVÅ 1 

Lärmiljön - Klassrumsorganisering 

  
           

  

  

   
         Gruppindelning 

 
                      Lekar/Spel/Sång 

Konkret materiel          
    

  

  

   
Stegrande svårighetsgrad                   Strukturerade uppgifter 

Elevsamarbete            
    

  

  

   
  Motiverande feedback                   Självrättande uppgifter 

                          

             

NIVÅ 2 

Förklara, Granska och Omstrukturera 

  
           

  

Granska 
   

Omstrukturera 

Titta, plocka med 
 

Frågor och utforsk- 
   

 Uppgifter sätts 
 

Upprepa 

och sätta ord på 
 

ande uppgifter 
 

 Visa och förklara  in i sammanhang 
 

elevsvar 

  
   

  
 

  vid genomgång   
   

  

Modellering 
 

Elever hjälper till att 
   

Förenkla 
 

Diskutera 

  
  

förklara för varandra 
 

Förklara, motivera problem 
 

betydelser 

  
   

  
 

 och sammanfatta   
   

  

  
  

Förtydliga elevsvar 
   

  
   

  
                          

             

NIVÅ 3 

Utveckla Begreppsmässig Förståelse 

  
           

  

Upptäcka samband 
 

Utveckla och förstå 
 

Begreppsmässig 

 
representationsformer 

 
förståelse 

                          

 
Källa: Anghileri, 2006a (min översättn.) 
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Intervjuguide fokusgrupp         Bilaga 5 

 

Inledningsfas 

 Samtyckeskravet:  

  – Frivilligt att vara med i fokusgruppen. 

 Samtalsgången:  

  – Era åsikter är viktiga för studiens syfte, inga rätt eller fel, en i taget, alla får komma 

till tals. 

 

Samtalet 

 Studiens syfte är att belysa om ett enkelt kartläggningsverktyg kan likställas med 

Bedömningsstödet i MA gällande; talraden, antalsuppfattning, uppskattning/estimering, 

uppdelning av tal och automatisering i addition. 

- Hur upplever du resultatjämförelsen? 

 

 Matematik 

- Beskriv med 3 ord vad matematik är. 

- Hur lär barn matematik? 

 

 Begrepp  

o lärmiljö 

o inkludering 

o subitisering 

o matematiksvårigheter 

 

 Explicit matematikundervisning 

- Hur stor roll spelar delaktighet för elevers lärande i matematik?  

o Hur skapar vi delaktighet? 

- Hur stor roll spelar kommunikation för elevers lärande i matematik?  

o Hur kan vi skapa kommunikationstillfällen för så många elever som 

möjligt? 

- Är det viktigt att variera, skapa variation, i undervisningen? Varför?/Varför inte? 

- Har Du reflekterat över något speciellt från Singapore-modellen? 

Styrkor/svagheter? 

o Struktur: lektionsupplägg (2/3 gemensamt arbetet, 1/3 eget arbete) 
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o Konkretisering: användning av konkret materiel, rita upp flera 

representationsformer 

o Lärarens förhållningssätt: höga förväntningar, öppna frågor, inte värdera 

elevsvar, sätta in talen i ett sammanhang, upprepa elevsvar 

o Elevarbete: pararbete/grupparbete, låta eleverna själva få upptäcka 

samband; samtal & resonemang; förklara hur man tänker 

o Läromedel: lärarhandledning, lärobok, övningsbok 

 

- Berätta om konkreta erfarenheter från matematikundervisningen.  

o Har du prövat något ur Singapore-modellen? Berätta.  

o Finns det något i Singapore-modellen som överraskat dig? 

o Vilka reflektioner och slutsatser har du kunnat göra? 

o Vilken är den största skillnaden mellan din undervisning och Singapore-

modellen? 

 

 Laborativt materiel 

- Vilka elever drar störst nytta av konkret matematikundervisning?  

- Upplever du någon förändring/effekt (positiv/negativ) hos matematiksvaga elever 

när de får arbeta med konkret materiel? 

- Har du någon ytterligare tanke att delge angående betydelsen av konkret materiel 

för elevers lärande? 

 

 Våra träffar 

- Hur har du upplevt våra träffar?  

o Träff om Singapore-modellen (film, info-texter, läromedel) 

o Klassrumsobservationer 

o Reflektionssamtal efter observation 

o Tillgång till nytt material (2 st pärmar + 2 elevböcker) 

o Kartläggning av elever (screeningverktyget & checklista för beteende) 

- Vad tar du med dig från vårt samarbete? (positivt/negativt) 

 

 Framtidsvisioner 

- Om du fick vara med att utforma matematikundervisningen från förskoleklass till 

åk 6, vad skulle du vilja lägga tonvikten på? 

(konkret materiel, läromedel, samarbete med andra lärare, halv-

/helklassundervisning mm) 

- Finns det något på din skola eller i din undervisning som du saknar när du ska 

undervisa i matematik?  

(till exempel tillgång till grupprum, att vara två lärare, konkret materiel, tips på bra 

praktiska/digitala övningar) 
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                  Bilaga 6
    

                 

     Fakulteten för lärarutbildning 

 

 

 

 

 

                 

          https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/   

          laranderesurscentrum/publicering 

2019-10-18 

Missivbrev 

Jag heter Christina Gustafsson och är förstelärare på Skeda/Slaka skola i Linköpings 

kommun. Jag är också student vid högskolan i Kristianstad (HKR) sedan hösten 2017. 

I januari 2020 tar jag min examen som speciallärare med inriktning mot matematik.  

Sista terminen gör studenterna ett självständigt arbete. Jag har valt att göra en 

kvalitativ studie med inriktning mot att identifiera och förebygga matematiksvårigheter 

genom enkel kartläggning och explicit matematikundervisning. I min studie kommer jag 

att ha ett nära samarbete med klasslärare i förskoleklass och årskurs 1 under ca 4 

veckor. Vi kommer tillsammans att utforma matematiklektioner som är extra tydliga för 

elever att upptäcka sambandet mellan ”den verkliga och konkreta världen, den verbalt 

språkliga världen och den symboliska världen” (Skolverket, 2018, s 2; Griffin, 2007). 

Jag kommer också att observera klasserna vid något tillfälle och genomföra enstaka 

elevintervjuer. 

Dokumentationen kommer att bestå utav observationer, fältanteckningar, intervjuer, 

ljudinspelningar samt en utvärdering. Det insamlade kartläggningsmaterialet kommer 

På specialpedagog- och speciallärarprogrammet vid 

Högskolan Kristianstad skriver studenterna ett 

självständigt arbete under sin sista termin. I detta 

arbete ingår att göra en egen vetenskaplig studie 

med utgångspunkt i en forskningsfråga som kommit 

att engagera studenterna under utbildningens gång. 

Till studien samlas ofta material in vid olika 

verksamheter, i form av t.ex. intervjuer, enkäter och 

observationer. Ansvarig för dina personuppgifter är 

Högskolan Kristianstad. Enligt EU:s dataskydds-

förordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de 

uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid 

behov få eventuella fel rättade. Det självständiga 

arbetet motsvarar 15 högskolepoäng,. När detta har 

blivit godkänt publiceras det i databasen DIVA.  

https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/
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jag enbart att ha tillgång till under studiearbetet. Efter studiens examination kommer 

anteckningar och ljudfiler att raderas. 

Min studie utgår från Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer: 

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-

forskningssed_VR_2017.pdf 

Detta innebär att Ni vårdnadshavare har rätt att tacka nej till att Ert barn medverkar. 

Om elever under 15 år ingår i en studie måste vårdnadshavarnas samtycke inhämtas. 

Även eleverna ska tillfrågas, där av samtyckesblanketterna (se nedan). Varje deltagare 

har rätt att avbryta sin medverkan när som helst, utan några negativa konsekvenser. 

Alla individer som deltar i studien kommer att avidentifieras i det färdiga arbetet; elever, 

pedagoger och skolenheter. Materialet kommer enbart att användas för aktuell studie 

och kommer att förstöras när denna är examinerad.  

 

………………………………………………… 

Christina Gustafsson 

 

 

 

Kontaktuppgifter:    Christina Gustafsson 

Telefonnummer:     XXX – XXX XX XX 

E-mailadress:         Christina.Gustafsson0035@stud.hkr.se 

                               Christina.A.Gustafsson@linkoping.se          

                               chicki1968@gmail.com 

 

 

Ansvarig lärare/handledare:   Ingemar Holgersson 

Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad: 

www.Ingemar.Holgersson@hkr.se  

Tfn:  XXX – XXX XX XX 

 

mailto:Christina.Gustafsson0035@stud.hkr.se
mailto:Christina.A.Gustafsson@linkoping.se
mailto:chicki1968@gmail.com
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1. Samtyckesblankett 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att mitt/vårt barn deltar i 

studien: 

Ja O 

Nej  O 

 

Barnets namn …………………………………………… 

 

Förskola/Skola ……………………………………….. 

 

Vid gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavare underteckna blanketten. 

 

Datum ………………. 

 

Vårdnadshavare 1    Vårdnadshavare 2 

………………………………………… 

 ………………………………………… 

 

Återlämnas till………………………..senast den………………………. 
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2. Samtyckesblankett 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien: 

Ja O 

Nej  O 

 

Ort:………………………….      Datum:………………….. 

 

Namn:  …………………………………………………… 

 

Namnförtydligande ……………………………………….. 

 

Återlämnas till………………………..senast den………………………. 
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Fyra elevexempel  (Checklista för beteende)          Bilaga 7 

 

Elever i sårbarhet med kognitiva och/eller sociala svårigheter kan uppvisa allt ifrån 

någon enstaka miss till över 20 missar. Ingen notis görs vid 1 miss på NST, men från 3 

missar och uppåt görs en analys mellan speciallärare och klasslärare vari orsaken till 

missarna kan bero på. 

 

Elev 1 går i årskurs 1. Eleven är alltid aktiv, trivs i skolan, har kompisar och känner sig 

trygg. Eleven har en språkstörning och har svårigheter med sitt fokus. 

 

Eleven har gjort 6 missar och hade sammanlagt 15/72 poäng uppdelat enligt följande: 

Subitisering    Symboler 

Talet 5 3/18 p  Talet 5 3/18 p   

Talet 9 7/18 p  (3 missar) Talet 9 2/18 p  (3 missar) 
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Elev 2 går i årskurs 1. Eleven är sällan aktiv, ofta orolig, har kraftiga humörsvängningar 

och känner sig otrygg. Eleven drabbas av separationsångest efter skollov och har 

svårigheter med att känna trygghet när hen kommer till skolan på morgonen. Eleven vill 

då ogärna ta avsked av sin förälder på morgonen utanför skolan.  

 

Eleven har gjort 5 missar och hade sammanlagt 18/72 poäng uppdelat enligt följande: 

Subitisering    Symboler 

Talet 5 3/18 p  Talet 5 6/18 p  (2 missar, 1 fel) 

Talet 9 7/18 p  (1 miss) Talet 9 2/18 p  (2 missar) 
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Elev 3 går i åk 4. Eleven är högpresterande, lugn i klassrummet och aktiv på raster, trivs 

i skolan, har kompisar och känner trygghet. Eleven undviker högläsning i helklass då 

den har svårigheter med avkodning. Speciallärare och vårdnadshavare funderar på om 

eleven har dyslexi. 

 

Eleven har gjort 12 missar och hade sammanlagt 43/72 poäng uppdelat enligt följande: 

Subitisering    Symboler 

Talet 5 10/18 p  (8 missar) Talet 5 13/18 p  (2 missar) 

Talet 9 8/18 p  (2 missar) Talet 9 12/18 p   
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Elev 4 går i åk 6. Eleven är lågpresterande trots god kognitiv förmåga. Eleven har svårt 

att fokusera och komma igång med eget arbete. Eleven slutför sällan uppgifter. Eleven 

har svårigheter med det sociala samspelet, trivs i skolan, har kompisar, men känner sig 

inte trygg med alla lärare. Eleven undviker till varje pris att misslyckas. Eleven 

redovisar uppgifter i liten grupp tillsammans med klasskamrater, som eleven känner 

trygghet med. Eleven har diagnosen ADD (kraftig). 

 

Eleven har gjort 8 missar och hade sammanlagt 40/72 poäng uppdelat enligt följande: 

Subitisering    Symboler 

Talet 5 10/18 p  (3 missar) Talet 5 11/18 p  (1 miss) 

Talet 9 9/18 p  (1 miss) Talet 9 10/18 p  (3 missar) 
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                  Bilaga 8 

Ingående resultatredovisning av  

lärarnas scaffolding/stödstrukturer 
 

Ingående resultatredovisning av hur explicit matematikundervisningen varit i de olika 

klasserna med hjälp av Anghileris scaffoldingmodell, vilken består av tre nivåer. På 

nivå 1 redovisas lärmiljöns utformning, nivå 2; lärares aknaivitet och engagemang, och 

nivå 3; grad av utvecklingsnivå hos eleverna. Elevaktiviteterna har färgmarkerats 

(grön/lila/röd) beroende på vem/vilka som aktivt deltagit (alla elever/några få 

elever/läraren själv).  

      Procentsatserna i tabellen kan på nivå 1 och 2 sammanlagt bli mindre än 100% 

eftersom varje färg står för hur många procent av eleverna som fått möjlighet till aktivt 

deltagande i just det momentet vid samtliga observerade lektionsaktiviteter. Ett exempel 

är första rutan på nivå 1 (lärmiljö) där klass A1 har följande siffror; 22%, 33%, 22%. De 

gröna 22% betyder att alla elever har arbetat med konkret materiel vid 22% av 

lektionsaktiviteterna. De lila 33% betyder att några elever haft möjlighet att plocka med 

konkret materiel vid 33% av lektionsaktiviteterna. De röda 22% står för att läraren själv 

visat delmoment med hjälp av konkret materiel inför klassen vid 22% av 

lektionsaktiviteterna. Procentsumman för klass A1 hamnar på 77% (22+33+22), vilket 

betyder att vid 23% av lektionsmomenten har inget konkret material funnits tillgängligt.  

 

Tabell 6A. Resultat efter utvärdering av matematikundervisning med hjälp av 

Anghileris scaffoldingmodell, nivå 1 – lärmiljön. 

Nivå 1  -  Lärmiljön 
                

Konkret Elev- Stegrande Stimulerande 

materiel samarbete svårighetsgrad feedback 

 A1)    22%,  33%,  22%  A1)    22%,  11%,    -  A1)  100%  A1)  100%,    -    ,    - 

 A2)  100%,    -    ,    -  A2)  100%,    -    ,    -  A2)  100%  A2)  100%,    -    ,    - 

 B1)    88%,  13%,    -  B1)    38%,  13%,    -  B1)    63%  B1)    25%,  75%,    - 

 B2)    89%,  11%,    -  B2)    67%,  33%,    -  B2)    67%  B2)  100%,    -    ,    - 
 

Nivå 1  -  Lärmiljön               

Lekar och spel Strukturerade Självrättande Klassrumsorganisering 

under lektionen  uppgifter uppgifter (halvklass) 

 A1)  11%,  11%,     -    A1)  100%,    -     ,    -    A1)      -    ,    -     ,    -  A1)    50% (av varje lek.) 

 A2)  11%,    -    ,     -    A2)  100%,    -     ,    -    A2)      -    ,    -     ,    -  A2)  100% (3 av 3 lek./v.) 

 B1)  25%,  13%,     -    B1)  100%,    -     ,    -    B1)    25%,    -     ,    -  B1)    14% (en lek./v.) 

 B2)  33%,    -    ,     -    B2)  100%,    -     ,    -    B2)      -    ,    -     ,    -  B2)    80% (4 av 5 lek./v.) 
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      Nivå 1 (lärmiljön): Tre klasser använder ofta konkret materiel. En klass har 

pararbete vid samliga lektioner (A1). Alla klasser har strukturerade elevuppgifter och 

stegrande svårighetsgrad under lektionerna, allra tydligast i förskoleklasserna (A1/A2). 

Tre klasser ger alltid stimulerande feedback till alla elever (A1/A2/B2). Inga klasser 

använder sig av mycket spel/lekar i undervisningen, dock använder åk 1 (B1/B2) mer 

spel/lekar än förskoleklasserna (A1/A2). Bara en klass (B1) involverar självrättande 

elevuppgifter.  

 

Tabell 6B. Resultat efter utvärdering av matematikundervisning med hjälp av 

Anghileris scaffoldingmodell, nivå 2 – förklara och granska samt omstrukturera. 

Nivå 2a  -  Förklara & Granska            

Visa och förklara Frågor och utforsk- Elever hjälper till att Titta, plocka med 
 

vid genomgång ande uppgifter förklara för varandra och sätta ord på 
 

A1)   -    ,  11%,  89% A1)    22%,  78%,     - A1)    22%,  78%,     - A1)    22%,  78%,     - 
 

A2)   -    ,  83%,  17% A2)  100%,    -    ,     - A2)  100%,    -    ,     - A2)  100%,    -    ,     - 
 

B1)   -    ,  50%,  50%   B1)    25%,  38%,     - B1)    38%,  38%,     - B1)    50%,  25%,     - 
 

B2)   -    ,  89%,  11%   B2)    78%,  22%,     - B2)    89%,  11%,     - B2)    89%,  11%,     - 
  

Nivå 2a  -  Förklara & Granska       

Modellering Förtydliga Förklara, motivera 
 

   elevsvar och sammanfatta 
 

A1)    22%,    -    ,     - A1)  100%,    -    ,     -   A1)   -    ,    56%,  44% 
 

A2)  100%,    -    ,     - A2)  100%,    -    ,     - A2)   -    ,  100%,     - 
 

B1)    50%,    -    ,     - B1)      -    ,   63%,    - B1)   -    ,    13%,  38% 
 

B2)    78%,  22%,     - B2)    67%,   33%,    - B2)   -    ,  100%,    - 
  

Nivå 2b  -  Läraren omstrukturerar 

Uppgifter sätts Upprepa Förenkla Diskutera 

in i sammanhang elevsvar Problem betydelser 

 A1)    89%    A1)     -    A1)     -    ,  11%,  89%  A1)  100%,    -   ,    - 

 A2)  100%    A2)  100%    A2)     -    ,  83%,  17%  A2)  100%,    -   ,    - 

 B1)    38%    B1)     -  B1)     -    ,  50%,    -  B1)     -    ,  38%,  50% 

 B2)    78%    B2)     -    B2)     -    ,  78%,  33%  B2)     -    ,  89%,    - 
 

 

      Nivå 2a (förklara & granska): I två klasser får elever visa och förklara vid 

genomgång vid många tillfällen, likaså får eleverna hjälpa till att förklara för varandra 

(A2/B2). I en klass är det oftast läraren som visar och förklarar (A1). I klass A2 

involveras alla elever i frågor och utforskande uppgifter under alla lektioner. En lärare 

använder sig av modellering och låter alla elever titta, plocka med och sätta ord på ny 

kunskap vid samtliga lektioner (A2), medan en klass gör det sällan (A1). Lärarna i 

förskoleklasserna förtydligar elevsvar på ett tydligt sätt under alla lektioner. I två 
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klasser får eleverna hjälpa till att förklara och sammanfatta innehållet i varje lektion 

(A2/B2). 

      Nivå 2b (läraren omstrukturerar): En lärare är noga med att uppgifter sätts in i 

sammanhang och att upprepa elevsvar. Detta sker under samliga lektioner (A2). Tre 

klasser låter eleverna vara med och förenkla problem (A2/B1/B2), medan i A1 sköter 

oftast läraren det själv. Lärarna i förskoleklasserna (A1/A2) är noga med att diskutera 

betydelser med alla elever.  

 

Tabell 6C. Resultat efter utvärdering av matematikundervisning med hjälp av 

Anghileris scaffoldingmodell, nivå 3 – utveckla begreppslig förståelse. 

Nivå 3  -  Utveckla Begreppslig Förståelse         

Upptäcka Utveckla och förstå Begreppsmässig 
 

samband representationsformer förståelse 
 

 A1)    25%,   75%      A1)    61%,  39%    A1)    51%,  49% 
 

 A2)  100%,    -  A2)  100%,    -    A2)  100%,    - 
 

 B1)     54%,  46%  B1)     75%,  25%  B1)     69%,  31%   
 

 B2)     80%,  20%    B2)     92%,    8%    B2)     75%,  25% 
 

 
        

 

A1 = förskoleklass  B1 = årskurs 1  

A2 = förskoleklass  
 

B2 = årskurs 1  
         

Grön färg = alla elever har möjlighet att utveckla förståelse 

Lila färg    = inte alla eleverna har möjlighet att utveckla förståelse 
 

      Nivå 3 (utveckla begreppslig förståelse): I en klass (A2) har undervisningen varit så 

explicit att alla elever haft möjlighet att upptäcka samband samt utveckla och lära sig 

förstå representationsformer. Detta har gjort att samtliga elever i klassen haft möjlighet 

att utveckla begreppsmässig förståelse. I de övriga tre klasserna (A1/B1/B2) skiftar 

procentsatserna mellan 25/54/80% om elever haft möjlighet till att upptäcka samband. 

När det gäller att utveckla och förstå representationsformer skiftar värdena mellan 

61/75/92%, och möjligheten att utveckla begreppsmässig förståelse för alla elever i 

klassen skiftar mellan 51/69/75%. 
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         Bilaga 9 

Detaljrik beskrivning av lärarnas undervisning  

och genomgång av specifika matematiska  

moment  (tärningsmönster, nytt tal) 

 

Förskoleklass A1 

Alla dagar startar med sedvanlig rutin, där bland annat systematisk räkning ingår. 

Eleverna sitter tillsammans i ring och räknar högt hur många som är på plats (1-29). 

Första eleven börjar räkna och säger 1, sedan fortsätter eleven intill och säger 2 och så 

vidare. Vid presentation av dagens datum ingår ingen systematisk räkning. 

 

Lektion om tärningsmönster (45 min). Genomgång i helklass (29 st), eget arbete i 

halvklass (14-15 st/grupp) 

Genomgång sker i helklass (29 elever) där eleverna sitter i en stor ring på golvet 

tillsammans med sina två klasslärare. En klasslärare leder genomgången. Hon har tagit 

fram ett tärningsspel och slår talet 2 med en stor tärning. Läraren håller upp tärningen 

från den plats i cirkeln där hon sitter, och visar tärningen åt alla håll så att eleverna ska 

kunna se. Enstaka elever är inte fokuserade och pysslar med annat. Läraren 

uppmärksammar inte detta och därför missar de eleverna tärningsbilden. Läraren frågar; 

Hur många hopp det blir? Tyvärr hinner inte alla elever fundera innan en elev får svara 

genom att ställa sig upp och hoppa två gånger. Läraren frågar därefter; Hur många steg 

får man gå om tärningen visar det här? (tre prickar). Läraren håller upp tärningen och 

vrider den runt så att alla elever ska kunna se. Åter igen hinner inte alla elever fundera 

innan en elev får svara genom att ställa sig upp och hoppa tre gånger. Läraren tar ett 

nytt exempel och frågar; Hur många steg får man gå om tärningen visa det här? (fyra 

prickar), samtidigt visar läraren tärningen för eleverna. En snabb elev får svara och visar 

genom att själv ställa sig upp och hoppa fyra hopp. Efter den praktiska genomgången 

sker en digital genomgång via klassrummets projektor. Nu presenteras två sidor i 

matteboken som eleverna ska arbeta med. Sidorna handlar om tal-jakt. Eleverna ska på 

första sidan ringa in rätt siffra till olika tärningsmönster. På andra sidan ska eleverna 

färglägga rätt antal till olika siffror samt rita rätt tärningsmönster till olika siffror. 

Härefter frågar läraren; Vad behöver vi när vi ska jobba? Hon får tydliga svar om att det 
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behövs; verktygslåda (personligt pennskrin), arbetsro och arbetsplats. Eleverna delar 

naturligt upp sig i två grupper. En grupp stannar kvar i klassrummet tillsammans med 

en klasslärare, och den andra gruppen går in i det stora grupprummet tillsammans med 

den andra klassläraren. Elever som behöver stöd uppmärksammas av lärarna i 

respektive grupp. När eleverna är klara med sina uppgifter räcker de upp handen och 

lärarna kommer och går igenom vad eleverna gjort. Lärarna ger alla elever personlig 

feedback på deras arbetsinsats samt ställer ett par frågor på innehållet för att få en bild 

av elevens förståelse för det matematiska innehållet. Två elever kunde ej koppla ihop 

antal med siffra. Dessa elever fastnade redan på första uppgiften där de skulle ringa in 

rätt siffra till ett tärningsmönster. Elever som behöver mer tid får jobba klart under tiden 

övriga elever har ’fri lek’ i 20 minuter.  

 

Förskoleklass A2 

Alla dagar startar med sedvanlig rutin, där bland annat systematisk räkning ingår. 

Eleverna sitter tillsammans i ring och räknar högt hur många som är på plats (1-23). 

Alla elever hjälps åt vid det muntliga räknandet av alla elever. Vid presentation av 

dagens datum ingår också systematisk räkning, där alla elever tillsammans hjälps åt att 

räkna högt baklänges, från 30 ner till 0.  

 

Lektion om talet 5 och 5-kompisar (25 min) i halvklass (11-12 elever/grupp) 

Lektionen sker i halvklass. Eleverna sitter vid två bord med plats för 6 elever/bord. 

Läraren står upp, nära eleverna, när hon har genomgång. Läraren börjar med att gå 

igenom lektionsstrukturen med hjälp av bildstöd (widgit), som sitter uppsatt på stora 

tavlan under hela lektionen. Steg 1) Lyssna. Läraren berättar att det är viktigt att lyssna 

under genomgången för att veta vad det är man ska göra. Hon berättar om målet för 

lektionen, att de ska jobba med talet 5 och träna på att visa 5-kompisar. Läraren visar 

sedan tre knappar i ena handen och frågar; ”Hur många knappar har jag i den andra 

handen för att det tillsammans ska blir antalet 5, 5-kompisar?” Läraren är noga med att 

alla ser vad hon gör hela tiden. Läraren låter alla elever hinna med att fundera en stund 

innan hon låter någon svara. Därefter frågar läraren; ”Hur vet vi att det stämmer?” 

Eleverna funderar en kort stund, och en elev får redogöra för sitt tänkande. Läraren 

berättar sedan om steg 2) Tänka. Läraren berättar att tänka innebär att eleverna själva 

ska fundera hur de kan visa och förklara 5-kompisar på olika sätt. Läraren berättar att de 
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kommer att få använda sig av knappar och multilinksstavar och sedan rita sina förslag 

på sin whiteboard för att kunna visa för andra. I samband med detta håller läraren fram 

en bricka med allt materiel hon berättat om. Steg 3) Diskutera. Läraren berättar här att 

de ska arbeta parvis med den de sitter mitt emot. 4) Prata. Läraren berättar att därefter 

ska eleverna få redovisa hur det tänkt och visa en ritning inför alla. Hon avslutar sin 

genomgång genom att åter igen fråga eleverna; ”Hur många knappar var det jag hade i 

handen?” Samtidigt håller hon fram sina händer, en öppen hand med tre knappar och en 

stängd hand. Efter en tankestund får en elev svara hur den tänker. Läraren frågar då; 

”Kan man göra det ännu tydligare för att förstå hur många knappar det är?” Två 

elever tänker att man kan visa talkompisarna med multilinks. Läraren ritar då upp 

stående multilinksstavar på tavlan (5=3+2). Någon elev föreslår att man kan rita 

knapparna. Läraren ritar då upp fem knappar i en vågrät linje och drar ett streck så att 

det hamnar tre knappar på ena sidan om strecket och två knappar på andra sidan. 

Läraren ritar även upp talcirklelmodellen och förklarar att talet längst upp symboliserar 

helheten (5) och att cirklarna under är talkompisarna till talet. Läraren fyller i talet 5 

som helhet och skriver 3 som en talkompis. Läraren frågar; ”Vem är 5-kompis med talet 

tre?” När alla funderat får en elev svara. Läraren frågar då; ”Stämmer det verkligen?” 

En elev får förklara. Slutligen skriver läraren upp talet på tavlan med symboler (5=3+2). 

Därefter pekar hon och frågar; ”Vad betyder de här tecknen?” (’lika med’ och plus). 

Eleverna får god betänketid, sedan får en elev svara. Läraren låter allt på stora tavlan 

vara kvar så att eleverna kan se de olika sätten att redovisa och rita tal. Här efter tar 

läraren fram allt materiel till eleverna som gjorts iordning i förväg och eleverna börjar 

arbeta på egen hand. När alla elever ritat minst två olika förslag på 5-kompisar och 

läraren hunnit prata med alla avbryter hon och låter eleverna börja diskutera parvis. 

Läraren ser till att under det elevaktiva arbetet få ett samtal med varje elev för att fråga 

dem; ”Visa mig hur du har tänkt?” Till sist sker redovisning där alla elever får redovisa 

var sitt förslag inför hela gruppen. Lektionen avslutas sedan med en kortare 

reflektionsstund. Läraren frågar eleverna om det var något av de fyra momenten (lyssna, 

tänka, diskutera, prata) som var svårt. Några elever nämner att de tyckte att tänka själv 

var lite svårt. Läraren fångar upp detta i en gemensam diskussion med eleverna och 

avslutar med att sammanfatta vad man behöver tänka på till nästa matematiklektion. 

Under hela lektionen var läraren noga med att upprepa alla elevsvar. Vid två tillfällen 

under lektionen påminde läraren om de olika lektionsstegen (lyssna, tänka, diskutera, 
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prata) då elever skyndade vidare och ville diskutera och prata redan under steg 1 och 

steg 2.  

 

Jämförelseanalys mellan förskoleklass A1 och A2 

Lärarnas olika sätt att introducera ny kunskap 

Klass A1 har sin genomgång i helklass (29 elever), men eget arbete sker i halvklass. 

Lektionen tar 40 minuter, och det finns ett tillfälle då alla elever engageras samtidigt 

under ca 15 min. (enskilt arbete med läroboken, men utan tillgång till konkret materiel). 

Klass A2 har en lektion på 35 minuter i halvklass (10 elever), där alla elever engageras 

praktiskt vid fyra tillfällen under sammanlagt ca 16 minuter (8 min. tänka själv, rita och 

lägga konkret materiel av talet fem, 6 min. diskutera parvis ritningar och konkret 

materiel, 1 min. redogöra för läraren, 1 min. redovisa ritning). Två klasslärare finns med 

under lektionen i A1, men bara en lärare i A2. I båda klasserna berättar läraren, som 

håller i lektionen, att de ska arbeta med talet 10. Läraren i B1 har två korta 

genomgångar, en praktisk och en digital, i början av lektionen. Läraren i B2 har fyra 

korta praktiska genomgångar, en till varje fas av lektionen (lyssna, tänka, diskutera, 

prata). 

      I förskoleklass A1 börjar läraren lektionen direkt utifrån en handling, att spela 

tärningsspel, medan i förskoleklass A2 får eleverna först information om 

lektionsstrukturen, vilken förtydligas med bildstöd som sätts upp på tavlan. Eleverna i 

klass A2 får även en genomgång av de fyra olika lektionsdelarna (lyssna, tänka, 

diskutera, prata), samt ett förtydligande av målet med dagens pass. Det skapar trygghet 

och en överblick för eleverna i klass A2.  

      Lärarna i de båda förskoleklasserna förtydligar för eleverna genom att använda 

konkret material vid genomgången. I klass A1 handlar det om en stor tärning som 29 

elever ska hinna med att se när den hålls upp för eleverna som sitter i en stor ring ihop 

med sina två klasslärare. I klass A2 är det tre stycken knappar i lärarens hand, som visas 

för 11-12 elever som sitter vid två bord framför den stående klassläraren. I A1 hinner 

inte alla elever med att se vad läraren visar, medan i A2 är läraren noga med att alla 

elever har sett hur många knappar hon har i handen. Här uppstår en skillnad för elever 

som exempelvis har svårigheter att behålla fokus. I A1 blir det upp till eleven själv att se 

vilket tärningsmönster som visas, medan i A2 inkluderas alla elever från början till slut 

av aktiviteten genom lärarstöd (väntar in alla elever). Utifrån variationsteorins begrepp 
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urskiljning uppstår en skillnad för eleverna i de båda klasserna. Alla eleverna i klass A1 

har inte möjlighet att uppfatta uppgiften och urskilja mönstret, och/eller få tillräckligt 

med betänketid för att hinna tänka ut ett eget svar, medan samtliga elever i klass A2 

hinner både uppfatta elevuppgiften och urskilja antalsmönstret av knappar i lärarens 

hand. Dessutom upprepar läraren alla elevsvar och eleverna får gott om tid till att tänka 

ut ett eget svar. Att upprepa elevsvaren gör att det blir lättare för eleverna att behålla 

fokus/återfå fokus på uppgiften/genomgången.  

      Lärarna i de båda klasserna ställer frågor till eleverna. I klass A1 ges en kortare 

betänketid, varför alla elever inte hinner med att tänka ut ett svar. Frågan ges ganska 

direkt till någon elev som räcker upp handen. Eleven får visa sitt svar genom att själv 

hoppa så många steg som det rätta svaret. I klass A2 ger läraren extra tanketid så att alla 

elever ska kunna ge ett svar. Läraren väljer också att ställa öppna följdfrågor; Hur vet vi 

att det stämmer? Elevgruppen får därmed också tillfälle till att fundera och träna på hur 

de ska kunna motivera sina svar. Marton (2015) förordar öppna frågor för att öppna upp 

för variation. Om lärare endast ställer ja- och nej-frågor är utrymmet för svar starkt 

begränsat och kräver inte att eleverna öppnar upp för variationstänkande.  

      I klass A1 fortsätter läraren med samma slags elevuppgifter och ett barn aktiveras åt 

gången när den får svara på en fråga. För att en elev ska kunna urskilja något i ett 

inlärningssammanhang behöver den kunna referera till en erfarenhet av samma moment, 

en variation (Marton, 2015). Det blir inte möjligt för eleverna i A1 att få till en 

variation eftersom endast en representationsform används inledningsvis. Därefter sker 

en digital visning av de två sidor som de ska arbeta med på egen hand. Här får eleverna 

möjlighet till att snabbt ta del av tre visuella representationsformer (tärningsmönster, 

siffror och bilder av saker). Enstaka elever uppmärksammar tyvärr inte allt som läraren 

går igenom. I klass A2 går läraren vidare och frågar efter hur man kan visa och förklara 

uppgiften på fler sätt. Läraren ritar upp de olika representationsformerna på tavlan och 

låter dem står kvar under hela lektionen så att både eleverna kan återknyta till dem vid 

eget arbete samt vid elevredovisningarna. När elever upplever variation av samma slags 

uppgifter får det mening för individen (Marton, 2015). Utifrån variationsteorins uttryck 

variation av samma slags elevuppgifter uppkommer här en tydlig skillnad mellan vad 

eleverna i de båda förskoleklasserna har möjlighet att urskilja och att referera till.  

      Vid allt praktiskt arbete/enskilt arbete delas A1 in i halvklass, vilket skapar en bättre 

arbetsro för alla elever. Det innebär 14-15 elever/lärare i var sitt rum. All 
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matematikundervisning (mattelek) och svenskundervisning (språklek) i klass A2, 

prioriteras och sker i halvklass för att läraren ska kunna hinna med att möta upp alla 

elevers kunskapsbehov. 

      När det är dags för praktiskt arbete i klass A1 valde läraren att eleverna skulle arbeta 

enskilt i sina läroböcker. Elever i behov av extra stöd i sin matematikutveckling 

fastnade då de skulle sammanlänka antalsmönster med rätt siffra och tvärtom. Elever 

som ej hann klart i tid fick slutföra sina uppgifter eftersom lektionen, som övergick i ’fri 

lek’ de sista 20 minuterna. Läraren i klass A2 valde att eleverna först skulle tänka själva 

genom att rita på små whiteboardtavlor, sedan arbeta parvis genom att diskutera hur de 

tänkt, och sist prata inför gruppen och redovisa en uppgift de ritat. Utifrån 

variationsteorins begrepp urskiljning och uttrycket variation av samma slags 

elevuppgifter märks en tydlig skillnad mellan vad eleverna i de båda förskoleklasserna 

fick arbeta med. Eleverna i A1 fick inledningsvis två representationsformer att förhålla 

sig till inför eget arbete (tre tärningsmönster och tre elever som hoppade). Eleverna fick 

också ett tillfälle till att sätta ord på sitt tänkande för en klasslärare i slutet av lektionen. 

Elever med behov av extra tid vid eget arbete hann slutföra sina uppgifter, men missade 

istället 20 min. ’fri lek’. Vid eget arbete i A2 fick eleverna fyra olika visuella 

representationsformer att förhålla sig till när de skulle rita på sin whiteboard, men även 

två konkreta materiel att plocka med (knappar och klossar). De fick också möjlighet att 

sätta ord på sitt tänkande vid tre tillfällen; 1) när de arbetade parvis, 2) diskuterade 

enskilt med läraren, och 3) redovisade en uppgift inför gruppen. Det är först när en elev 

har förmåga att koppla ihop ord som används i olika sammanhang till ett specifikt 

moment som förståelse kan uppstå (Marton, 2015). 

      Lektionen i klass A1 övergick i ’fri lek’ och därefter var det rast. I klass A2 gjordes 

en sammanfattning där läraren lät eleverna reflektera över om det fanns något moment 

(lyssna, tänka, diskutera, prata) som var lite svårt. Läraren lyfte upp en elevtanke som 

de fick diskutera och avslutade med några ord om vad man bör tänka på till nästa 

lektion.  

      En lärare i förskoleklass A1 reflekterade över att ”bilden är viktig. De flesta (elever) 

hade bilden vid en koll”. Två elever kunde inte räkna antal prickar på tärningen för talen 

4-6 vid eget arbete. De kunde ej heller koppla ihop rätt siffra med rätt antalsmönster. 

Läraren i förskoleklass A2 reflekterade över att ”det är viktigt att eleverna får arbeta 

med konkret material. Det måste få ta sin tid, så de lär sig att inte leka med materialet”. 
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      Sammanfattningsvis engagerar läraren i förskoleklass A1 ett fåtal elever (3 st) 

praktiskt vid genomgång av ett matematiskt moment. Resten av lektionen består av eget 

arbete. I förskoleklass A2 engageras alla elever praktiskt vid tre moment; tänka själv-

fasen (eget arbete) med hjälp av små whiteboardtavlor, visuellt stöd och konkret 

materiel. Likaså vid diskutera-fasen när eleverna arbetar parvis med samma materiel, 

och vid prata-fasen när alla elever redovisar var sin uppritad representationsform av 5-

kompisar. Enligt variationsteorins uttryck vad som görs möjligt att lära framkommer en 

tydlig skillnad för eleverna i de båda förskoleklasserna. Eleverna i förskoleklass A2 har 

haft större möjlighet att både kunna urskilja och få mer variation av samma slags 

elevuppgifter vid genomgång av samtliga specifika matematiska moment. Marton 

(2015) anser att det är viktigt med en relevant struktur och variation i undervisningen 

för att möjliggöra för elever att urskilja kritiska aspekter. Varje ny lärandesituation 

måste vara så konkret att det är möjligt för elever att verkligen urskilja det som avses 

(Marton, 2015). 

 

Årskurs 1 – klass B1 

Lektion om talet 10 (60 min) i helklass (30 elever) 

Lektion i helklass (30 st) om talet 10 (60 min) tillsammans med båda klasslärarna. En 

klasslärare har hand om lektionen och startar med att berättar att de ska arbeta med talet 

10. Eleverna får först lyssna på en berättelse om talet 10 som visas via klassens 

projektor. När berättelsen är klar ställs en fråga. Då ska eleverna med sina fingrar visa 

vilket svar de har kommit fram till. Frågan i berättelsen ställs endast en gång. Då få 

elever räcker upp handen repeterar läraren sista meningen i berättelsen och ställer om 

frågan. Några fler elever räcker då upp sina händer. En elev tar till orda och pratar rakt 

ut; ”Jag förstår inte vad du säger?” Eleven får inget förtydligande av läraren. Istället 

ställer läraren en fråga till alla elever i klassen; ”Hur tänkte du?” En elev får svara. 

Sammanlagt var det ca 60 % av eleverna som ville ge ett svar. Övriga hade svårt att 

hänga med i tankegången, trots bildstöd. Läraren sammanfattar det matematiska 

händelseförloppet i berättelsen. Därefter fortsätter läraren med nästa moment i 

lektionen. Hon skriver upp talet 10 med både siffror och bokstäver på tavlan. Hon ritar 

även upp en tallinje från 0 till 10 samt en urtavla som visar på klockan 10. Eleverna får 

tillsammans högt säga talraden fram- och baklänges. Läraren suddar ut allt på tavlan 

och frågar eleverna; ”Hur många siffror har vi?” Många tänker att vi har nio siffror (1-
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9) och glömmer bort nollan (0). Läraren skriver upp siffrorna 0 till 9 och 

uppmärksammar eleverna på att talet 10 består av två siffror. Därefter suddar läraren ut 

allt på tavlan. Nu ombeds eleverna att ta upp sina matteböcker och lägga upp baksidan. 

Där finns två vita fält invid varandra. Läraren tar fram multilinksstavar och delar ut en 

10-stav till varje elev. Sedan frågar hon; ”På hur många olika sätt kan vi dela upp talet 

10?” Varje elev får dela upp sin 10-stav på ett sätt. Därefter frågar läraren klassen vilka 

olika sätt det finns, och en elev i taget får svara. Under tiden som elever ger sina svar 

skriver läraren upp de olika svarsalternativen på tavlan. Det blir en lång väntan för tre 

ivriga elever innan alla elva svaren är levererade och tavlan fullskriven. De orkar inte 

riktigt med detta utan börjar låta högt och störa andra elever. Därför får de gå in i ett 

intilliggande grupprum tillsammans med den andra klassläraren. När den undervisande 

läraren har fått in alla svar på 10-kompisar och fyllt tavlan med de olika 

kombinationerna i ordning, 0+10, 1+9, 2+8, 3+7, 4+6, 5+5, 6+4, 7+3, 8+2, 9+1, 10+0, 

frågar hon igen på hur många olika sätt man kan dela upp talet 10. Alla elever hinner 

inte räkna efter, utan en snabbtänkt elev får svara på frågan. Läraren ställer sig nu vid 

den andra stora whiteboardtavlan, som finns längst fram i klassrummet (2 tavlor intill 

varandra). Där finns redan en fyrfältare uppritad av uppgiften 7+3. I ett fält finns en 

vågrät tallinje (0-10), ett fält med talcirklar, ett fält med en lodrät 10-stapel av klossar, 

och ett fält med små cirklar ritade i vågrätt läge (3 cirklar + 7 cirklar = 10 cirklar). 

Läraren börjar själv med att ringa in talet 7 på tallinjen och frågar klassen; Hur många 

skutt ska jag ta för att det ska stämma med talet 7+3? Ganska snabbt får en elev svara. 

Därefter låter läraren tre elever vara aktiva. En elev i taget får komma fram och fylla i 

ett av de fyra fälten. Härefter följer nästa aktivitet, som är ett spel. Eleverna ska parvis 

hitta talkamrater till talet 10 med hjälp av en 6-sidig tärning och en spelplan. Eleverna 

hinner spela två omgångar sedan är det dags att avsluta lektionen och eleverna lägger 

ner sina matteböcker.  

 

Årskurs 1 – klass B2 

Lektion om talet 10 (35 min) i halvklass (10 elever) 

Läraren berättar att de ska jobba med talet tio idag. Hon ritar upp två stora blad på 

tavlan och frågar eleverna hur tio stycken nyckelpigor kan dela upp sig på de två 

bladen. Läraren väntar med att låta någon få svara, och sedan hjälps alla elever åt att få 

delge var sitt förslag. Samtidigt ritar och skriver läraren upp de olika 
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talkombinationerna på tavlan i en tydlig ordningsföljd. Härefter ritar läraren upp 

talcirklar (helhet = del + del) på tavlan och fyller i talet 10 som helhet. Eleverna får 

hjälpa till att svara och motivera varför det stämmer. Flera elever hjälper till att 

förtydliga exemplen och ger även andra egna förslag. Sammanlagt ritar läraren upp tre 

olika talcirkelexempel och låter eleverna diskutera innan de fylls i. Läraren låter allt stå 

kvar på tavlan under lektionens gång. Sedan berättar läraren att eleverna först ska få 

arbeta enskilt med ett arbetsblad om talkompisar med tillgång till en 10-stapel av 

multilinksklossar. Därefter arbetar de först parvis och sedan enskilt med en annan 

övning. Den första övningen är hämtad från Singaporemodellen, där antingen helheten 

10 står angiven eller en av delarna till helheten, exempelvis 8 eller 2. I den andra 

övningen arbetar eleverna parvis med att bygga 10-kompisar med multilinksklossar 

efter ett arbetsblad. På framsida bygger de tillsammans och på baksidan på egen hand. 

Under elevarbetet cirkulerar läraren runt bland eleverna och stannar till hos var och en 

vid eget arbete, och hos de olika paren vid samarbetsövningen, för att se hur 

tankegångarna går. Den andra klassläraren sätter sig bredvid en elev som behöver extra 

stöd i sin matematikutveckling. Lektionen avslutas med en sång om 10-kompisar, 

vilken alla elever sjunger med i. 

 

Jämförelseanalys mellan årskurs 1-klasserna; B1 och B2 

Lärarnas olika sätt att introducera ny kunskap 

Klass B1 har lektion i 60 minuter i helklass (30 elever) tillsammans med sina två 

klasslärare, där alla elever engageras vid två tillfällen under sammanlagt ca 8 minuter (2 

min. konkret materiel + 6 min. tärningsspel, parvis). Klass B2 har lektion i 35 minuter i 

halvklass (10 elever) tillsammans med båda sina klasslärare, där alla elever engageras 

vid tre tillfällen under sammanlagt ca 20 minuter (1 min. ge muntligt svar på en fråga, 

12 min. eget arbete med talcirklar och konkret materiel, 7 min. pararbete med konkret 

materiel). I båda klasserna berättar läraren, som håller i lektionen, att de ska arbeta med 

talet 10. Eleverna i klass B2 har en tallinje på sin bänk (0-20), som de använder för att 

skutta på vid olika uträkningar. Eleverna i klass B1 har inte tillgång till någon tallinje på 

sina bänkar. Läraren i B1 har flera genomgångar, både korta och långa, medan läraren i 

B2 har en kort genomgång vid lektionsstarten.  

      I klass B1 får eleverna först lyssna till en hörövning. Elever som har svårigheter 

med hörförståelse och/eller inte kommit så lång i sin matematikutveckling slutar lyssna 
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efter drygt halva tiden, då det blir svårt att hinna med att uppfatta händelseförloppet i 

berättelsen och/eller att följa med i de matematiska tankegångarna. Att pausa efter varje 

räknehändelse i berättelsen hade varit ett tänkbart alternativ för dessa elever. Läraren 

kunde också valt att skriva upp den långa räknehändelsen på tavlan så att eleverna inte 

hade behövt minnas alla stegen i huvudet. Sannolikt hade fler elever kunnat ge ett svar 

på slutfrågan och känt sig mer lyckade. Härefter skrivs/ritas fyra olika 

representationsformer av talet 10 upp på tavlan; tio, 10, en tallinje (0-10) och en urtavla. 

Urtavlan visar på klockan 10. Utifrån variationsteorins uttryck variation av samma 

slags elevuppgifter fick eleverna i klass B1 i detta moment en tydlig bild hur talet 10 

kan se ut, dock under en kort stund eftersom läraren valde att sudda ut alla 

representationsformerna när de skulle övergå till nästa moment. Nu fick eleverna 

tillsammans högt körläsa talraden, både fram- och baklänges, vilket är enda tillfället, 

inledningsvis av lektionen, när alla elever engageras samtidigt och kan följa med. 

Läraren frågar sedan; ”Hur många siffror har vi?” Hon vill uppmärksamma eleverna på 

nollan och att talet 10 består av två siffror. Utifrån variationsteorin kan detta härledas 

till uttrycket kritiska aspekter, när eleverna upplyses om positionssystemets 

uppbyggnad, att talet 10 består av två siffror, och att det är viktigt att vara medveten om 

att noll också är en siffra. 

      I klass B2 engageras alla elever från start genom att hjälpa läraren med att komma 

på talkombinationerna för talet tio (nyckelpigor på två blad). Alla elever delger var sitt 

svar, läraren antecknar de olika svaren på tavlan. Eftersom hon skriver dem i en tydlig 

ordning är det flera elever som upptäcker talmönstret av 10-kompisar. Utifrån 

variationsteorins begrepp får eleverna här möjlighet att urskilja hur de olika 

talkombinationerna hör ihop. Läraren låter sedan allt stå kvar på tavlan. Sedan fortsätter 

läraren med en annan variant av 10-kompisar. Hon ritar upp talcirklar, bredvid 10-

kompisarna. Läraren varierar genom att antingen bara fylla i helheten 10 eller en del, 

exempelvis 7 eller 3 i talcirklarna. Tre olika exempel ritas upp och läraren ger eleverna 

extra tanketid innan hon låter någon svara. Läraren ställer en öppen motfråga; ”Hur vet 

vi det?” som gör att eleverna behöver redogöra för och motivera sina svar. Flera elever 

får tillfälle att delge sin motivering. Om lärare ställer öppna frågor får elever möjlighet 

att själva fundera, upptäcka och variera sina svar. Det öppnar upp för variation och 

lärande i elevers tankeprocess (Marton, 2015). Utifrån variationsteorins uttryck 

variation av samma slags elevuppgifter får eleverna i klass B2 tre olika 
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representationsformer att förhålla sig till (nyckelpigor, 10-kompisar med siffror, 

talcirklar). Hur ett moment uppfattas är beroende av förmågan att kunna urskilja delar 

från helhet och att kunna relatera delar till varandra och till helheten (Marton, 2015). 

Eleverna i B2 kunde under hela lektionen återgå till de olika representationsformerna då 

läraren lät dem stå kvar på tavlan.  

      Vid det praktiska momentet i klass B1 engageras alla elever en kort stund. Läraren 

delar ut en 10-stav av multilinksklossar till varje elev. Uppgiften är att visa hur man kan 

dela upp talet 10. Alla elever tar upp sin mattebok och vänder upp baksidan eleven ska 

dela på klossarna enligt en valfri kombination av 10-kompisar. Alla elever väljer en 

variant och sedan sker redovisning i storgruppen, där elva elever engageras genom att 

de får berätta hur de har gjort. Samtidigt skriver läraren upp de olika talkombinationerna 

på tavlan, i ordning, från 10+0=10 till 0+10=10. Utifrån variationsteorins begrepp får 

även eleverna i klass B1 här en möjlighet att urskilja hur de olika talkombinationerna 

hör ihop. Härefter samlas 10-stavarna in och sedan fortsätter läraren med ytterligare en 

genomgång av fyra olika representationsformer, nu av uppgiften 7+3=10. Uppritat på 

den ena stora tavlan i klassrummet finns en fyrfältare. De olika representationsformerna 

är; vågrät tallinje (0-10), talcirklar (helhet = del + del), en lodrät 10-stapel av klossar 

och cirklar uppdelade i 7+3=10. Läraren löser första uppgiften med hjälp av att ställa en 

fråga till klassen där en snabb elev får svara på frågan. Därefter engageras tre elever 

som får komma fram och lösa de övriga tre uppgifterna. Denna gång lät läraren alla 

representationsformer stå kvar på tavlan. Utifrån variationsteorin fick eleverna här fyra 

variationer av samma slags elevuppgift, av hur uppgiften 7+3=10 kan presenteras 

visuellt. När olika typer av uppgifter blandas tvingas eleverna att skilja mellan 

exemplen och blir därmed bättre på att förstå nya uppgifter (Marton, 2015). Lektionen 

avslutas med ett praktiskt moment där alla elever engageras. Eleverna får parvis spela 

ett tärningsspel, där de ska hitta talkamrater till talet tio med hjälp av två tärningar och 

en spelplan. Utifrån variationsteorins begrepp urskiljning fick eleverna i B1 möjlighet 

att träna på att urskilja de olika antalskombinationerna för talet 10, att kunna urskilja 

delar från helheten samt kunna relatera delar till varandra och till helheten (Marton, 

2015). Eleverna hann med att spela två omgångar innan det var dags att avsluta 

lektionen. Läraren bad eleverna att lägga ner sina matteböcker och så avslutades 

lektionen. 
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      Vid det praktiska momentet i klass B2 engageras alla elever i tre övningar. Den 

första är enskilt arbete med talcirklar där eleverna får tillgång till en 10-stav att plocka 

med. Den andra övningen inkluderar både samarbete (parvis) och eget arbete, där 

eleverna ska bygga 10-kompisar med multilinksklossar. Vid samarbetet har eleverna var 

sin färg på klossarna. Utifrån variationsteorins begrepp urskiljning fick eleverna i B2 

också möjlighet att urskilja delar från helhet när de lade olika antalskombinationer av 

talet 10, både på egen hand och i samarbete med en klasskamrat. Vid samarbetet fick de 

även träna på att redogöra för och motivera sitt tänkande. Att låta eleverna använda var 

sin färg på klossarna förtydligar de olika talkombinationerna för talet 10, det vill säga 

ett konkret sätt för elever att lära sig urskilja 10-kompisar från varandra. Lektionen 

avslutas med en sång om 10-kompisar, som alla elever sjunger med i.  

      Undervisande lärare i klass B1 reflekterade över att ”eleverna kände igen rutinen att 

dela upp tal med hjälp av multilinksklossar. Det blev tyvärr en utdragen process. De 

kanske skulle fått dela upp (klossarna) flera gånger”.  Vi samspråkar om att eleverna 

kan redovisa för varandra, parvis och sedan fyra-och-fyra, för att alla ska bli mer 

delaktiga. Jag lyfter fram tanken om en eventuell talrad (0-20) på varje elevbänk samt 

att låta eleverna använda sina små whiteboardtavlor för att kunna till exempel göra egna 

fyrfältare av olika tal. 

      Lärarna i klass B2 reflekterade över att ”eleverna upplevdes motiverade och klarade 

av att behålla fokus och lyssna”. Vidare att ”alla elever kunde följa med bra vid 

genomgången”, även svagpresterande. Eleverna verkade tycka att det var en ”kul lek, en 

rolig variation av uppgift”. En undervisning som grundar sig i att elever själva får 

möjlighet att upptäcka samband blir mer intressant och engagerande för både små och 

stora elever. Ett sådant arbetssätt förstärker inte bara viljan hos elever att leta efter 

mönster och relationer, utan även viljan att använda logiska resonemang vid 

problemlösning, och detta även vid nya moment (Marton, 2015).  

      Utifrån variationsteorin gav lärarnas uppritade representationsformer och praktiska 

övningarna variation av samma slags elevuppgifter. Eleverna i båda klasserna hade 

möjlighet till att urskilja delar från helhet genom de praktiska övningarna. Skillnaden 

ligger i tiden till att träna på egen hand och parvis samt att få sätta ord på sitt tänkande. I 

klass B2 gavs mer tid till både enskilt arbete och samarbete, vilket leder till att eleverna 

i B2 fick större möjligheter till att upptäcka matematiska samband och mönster samt 
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kunna få förståelse för olika representationsformer och där igenom uppnå 

begreppsförståelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


