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Titel:  Specialdidaktiska perspektiv på  
  grundläggande antals- och taluppfattning 
Författare:  Catarina Wästerlid 
Språk:  Svenska med engelsk sammanfattning 
Nyckelord:   grundläggande antals- och taluppfattning, 

  konceptuell subitisering, Mathematical 
  Knowledge for Teaching, specialdidaktik,  

  undervisningsinsats  
 
Syftet med föreliggande licentiatavhandling är att, utifrån ett 
specialdidaktiskt perspektiv, bidra med kunskap om lågpresterande elevers 
grundläggande antals- och taluppfattning, och hur utvecklingen av denna 
kan stödjas.  Den övergripande forskningsfråga som besvaras är vilka 
aspekter, som ur ett specialdidaktiskt perspektiv, är särskilt betydelsefulla 
att beakta vad gäller lågpresterande elevers kunskapsutveckling inom 
grundläggande antals- och taluppfattning. Avhandlingen består av två 
delstudier. I delstudie 1, som är en systematisk litteraturöversikt, studeras 
vad som är kännetecknande för lågpresterande årskurs F-3-elever och hur 
de definieras i forskningslitteraturen. I den andra studien, delstudie 2, 
undersöks vilket kunnande gällande tals del-helhetsrelationer som 
förskoleklasselever utvecklar i en undervisningsinsats där konceptuella 
subitiseringsaktiviteter fokuseras.  

Specialdidaktikens förebyggande och stödjande roll utgör studiens 
övergripande förståelseram där de lågpresterande elevernas kunskapsut-
veckling förstås i förhållande till vilket lärande som möjliggörs i under-
visningen. Det matematiska innehållet är grundläggande antals- och 

ABSTRACT
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taluppfattning med fokus på konceptuell subitisering.  Teorier om barns 
antals- och taluppfattningsutveckling (Baroody m.fl., 2009; Nunes & 
Bryant, 2007; Sayer m.fl. 2016), inbegripet teorier om subitisering  
(Clements m.fl., 2019; Kaufman m.fl., 1949) och groupitizing (Starkey & 
McCandliss, 2014), har utgjort den innehållsliga utgångspunkten. För att 
tolka specialdidaktikens specifika bidrag och krafter i relation till allmän 
matematikdidaktisk kompetens har ramverket Mathematical Knowledge 
for Teaching (MKT) (Ball m.fl., 2008) använts, mer specifikt de tre delarna 
specialized content knowledge, knowledge of content and students och 
knowledge of content and teaching.  

Resultatet av syntesen visar att den specifika kompetens som krävs i 
relation till innehållet (specialized content knowledge), är fördjupad 
kunskap om centrala aspekter och vanliga trösklar i elevers 
kunskapsutveckling inom grundläggande antals- och taluppfattning för att 
motverka framtida matematiksvårigheter. Även fördjupad kunskap om 
elevers individuella variationer vad gäller att förstå och hantera antal och 
tal (knowledge of content and students) för att tidigt kunna identifiera 
elever i svårigheter är centralt och slutligen fördjupad kunskap om hur 
lågpresterande elevers antals-och taluppfattning kan stödjas och 
svårigheter förebyggas och överbryggas i undervisningen (knowledge of 
content and teaching). Specialdidaktikens bidrag förstås som krafter som 
hjälper till att balansera relationen mellan den svagpresterande eleven, 
läraren och matematikinnehållet i undervisningen, så att lärande 
möjliggörs. Specialdidaktisk kompetens kan därmed sägas komplettera 
den allmänna ämnesdidaktiska kompetensen (MKT) genom sitt bidrag 
med fördjupad kunskap om hur elever som inte utvecklas som förväntat i 
matematik kan stödjas, i grundläggande antals- och taluppfattning, vilket 
bildar Specialdidactic Mathematical Knowledge for Teaching eller SMKT.  
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Bakgrund 
Som lärare i matematik i de tidiga årskurserna har jag ofta förundrats över 
hur lätt de flesta elever lär sig att förstå och hantera tal. Eleverna utvecklar 
en slags talkänsla som de nyttjar flexibelt för att lösa matematiska problem 
i olika situationer. Men det finns också elever som kämpar med tal och 
beräkningar och som använder ineffektiva och tidskrävande metoder och 
strategier. Fokus i föreliggande licentiatavhandling är på den senare 
elevkategorin, de som hamnar i svårigheter när de ska hantera tal.  

Utifrån det faktum att cirka var tionde elev (9,7 %) som avslutade den 
nioåriga obligatoriska grundskolan i Sverige läsåret 2020/2021 inte fick ett 
godkänt betyg (E-nivå) i matematik (Skolverket, 2021) finns det all 
anledning att tidigt uppmärksamma elever i matematiksvårigheter. Tidiga 
och upprepade misslyckanden kan, förutom att det påverkar elevens 
prestationer och betyg i matematik, även leda till en svag självkänsla och 
en bristande motivation till att träna på och lära sig matematik (Skaalvik 
m.fl., 2015). 

Matematik är, näst efter svenska och svenska som andraspråk, det ämne 
som har flest garanterade undervisningstimmar (1230 h) i grundskolans 
årskurs 1-9 (Skolverket, 2021). Detta innebär att ungefär en sjättedel av 
den totala undervisningstiden är kopplad till matematik, vilket ger ämnet 
en central roll i det obligatoriska skolväsendet. Förutom att alla elever ska 
ges möjlighet att utveckla matematiskt kunnande kan ämnets betydelse 
även ses i ljuset av studier som visat på en korrelation mellan matematiskt 
kunnande och generella prestationer i skolämnena (Duncan m.fl., 2007).  

1. INLEDNING 
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Duncan m.fl. (2007) rapporterade, utifrån en metaanalys av sex 
longitudinella studier, att de starkaste prediktionerna på senare 
skolprestationer var kopplade till områdena matematik, läsning och 
uppmärksamhet, där matematiskt kunnande visade sig ha större påverkan 
på senare skolprestationer än både läsförmåga och uppmärksamhet. Studier 
har även visat på samband mellan matematisk kompetens och ekonomiska 
och sociala förutsättningar senare i livet. En studie av Parsons och Bynners 
(2005) visade till exempel på samband mellan låg matematisk kompetens 
och lågavlönat arbete och låg matematisk kompetens och psykisk ohälsa.   

Problemområdet 

För att förhindra att elever hamnar i matematiksvårigheter framhålls vikten 
av att insatser och extra stöd i matematik erbjuds tidigt i 
utbildningssystemet (se till exempel Gersten m.fl., 2009; Mononen m.fl., 
2014). Betydelsen av tidigt stöd har beaktats i det svenska 
utbildningssystemet genom den läsa-räkna-skriva-garanti som infördes 
den 1 juli 2019 för elever i förskoleklass till årskurs 3. Garantin syftar till 
att säkerställa att en elev som är i behov av stöd i sitt lärande i 
svenska/svenska som andraspråk eller matematik ska få det tidigt i 
utbildningen och på grundval av sina behov (SFS 2018:1098). Vidare står 
det att om det finns en indikation på att eleven behöver stöd i sitt lärande, 
ska en bedömning av elevens kunskapsutveckling göras i samråd mellan 
berörda lärare och personal med specialpedagogisk kompetens. En lärare 
som undervisar i matematik förväntas ha både ämnesteoretisk och 
ämnesdidaktisk kompetens, vilket inom den engelskspråkiga litteraturen 
benämns Mathematical Knowledge for Teaching (MKT) (Ball m.fl., 2008). 
Vad den specialpedagogiska kompetensen ska/kan bidra med i förhållande 
till elever som är i behov av stöd i sin kunskapsutveckling i matematik är 
mer oklart. Sannolikt behöver den specialpedagogiska kompetensen bidra 
med fördjupad kunskap om hur elever som inte utvecklas som förväntat i 
matematik kan stödjas. Hur specialpedagogisk kompetens kan förstås i 
förhållande till elever i behov av stöd i sin matematikutveckling är det 
problemområde som utforskas i föreliggande licentiatavhandling. Mer 
specifikt syftar arbetet till att, utifrån ett specialdidaktiskt perspektiv, bidra 
med kunskap om lågpresterande elevers grundläggande antals- och 
taluppfattning, och hur utvecklingen av denna kan stödjas. Valet att 
använda begreppet specialdidaktik har bland annat sin grund i Englunds 
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(2004) definition av didaktik som en innehållsrelaterad pedagogisk 
forskning. I studien används därför specialdidaktik för att indikera att 
arbetet handlar om en innehållsrelaterad specialpedagogisk forskning där 
frågor om undervisning och lärande är centrala (Holmqvist, 2020). 
Studiens förståelseram tar avstamp i den specialpedagogiska 
verksamhetens förebyggande och stödjande roll som syftar till att alla 
elever ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt inom ramen för 
den ordinarie undervisningen (SFS 2010:800; Skolverket, 2014). Delar av 
ramverket MKT (specialized content knowledge, knowledge of content and 
students och knowledge of content and teaching) (Ball m.fl., 2008), har 
tillsammans med Cohen m.fl.:s (2003) undervisningsmodell använts för att 
belysa de innehållsrelaterade didaktiska aspekterna.  

I forskningslitteraturen används ofta begreppet lågpresterande elever 
(low-performing, low achievement) eller i-risk-elever (at-risk) för att 
beskriva låga resultat i matematik, eller för att definiera elever som riskerar 
att hamna i matematiksvårigheter (t.ex. Bryant m.fl., 2008; Dyson m.fl., 
2015; Mononen m.fl., 2014). Låga resultat behöver däremot inte betyda att 
en elev har matematiksvårigheter, utan det kan finnas andra 
förklaringsgrunder till de låga resultaten så som svagt arbetsminne, låg 
processhastighet, svag språklig förmåga eller brister i undervisningen 
(Geary, 2011). I föreliggande studie används begreppet lågpresterande 
elever som ett paraplybegrepp för att definiera de lägst presterande 
eleverna i en grupp/population utan att orsakerna till de låga prestationerna 
beaktas (se även avsnittet Elever i matematiksvårigheter - definitioner och 
orsaker). 

Olika förkunskaper vid skolstart 
När barn börjar skolan och möter skolämnet matematik kan det finnas stora 
skillnader i deras formella och informella kunskaper i matematik (Aunio 
m.fl., 2009; Aunio m.fl., 2015; Toll & Van Luit, 2014). Dessa 
kunskapsskillnader eleverna emellan kvarstår dessutom ofta genom 
grundskolans årskurser och det finns forskningsresultat som visar att 
kunskapsskillnaderna till och med ökar (Aunola m.fl., 2004; Morgan 
m.fl.,2009). Morgan m.fl. (2009) rapporterade till exempel att barn som 
uppvisade svårigheter i matematik i förskolan presterade svagt i matematik 
upp till årskurs 5 och Aunola m.fl. (2004) visade att de individuella 
skillnaderna i prestationer i matematik ökade mellan förskoleklass (5-6 
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åringar) och årskurs 2. De elever som var högpresterande i förskoleklass 
utvecklades i en snabbare takt och de presterade genomgående på en högre 
nivå än elever som presterade svagt på matematiktesterna i förskoleklass.  

Dessa forskningsresultat behöver tas på stort allvar, dels utifrån 
skrivelsen om att alla elever ska ges möjlighet att utvecklas så långt som 
möjligt inom ramen för den ordinarie undervisningen, dels utifrån 
forskning som framhåller vikten av tidiga insatser.  

Trösklar i den tidiga matematikinlärningen 

Trösklar kan förstås som ett matematikinnehåll som ”en del elever har svårt 
att förstå och erövra stabila kunskaper om” men som är viktiga för det 
fortsatta matematiklärandet (Holgersson, 2018, s.1). Exempel på ett 
område i matematik som elever behöver utveckla förtrogenhet med för att 
undvika framtida matematiksvårigheter, är en förståelse för antal, tal och 
sambandet dem emellan (Aunio & Niemivirta, 2010; Jordan m.fl., 2009; 
Zhang m.fl., 2020). En av förklaringarna till att elever hamnar i 
matematiksvårigheter tycks just bero på svårigheter med att hantera de 
grundläggande talkombinationerna (Baroody, 2006). Den tidiga 
matematikundervisningen bör därför riktas mot att ge eleverna möjlighet 
att utveckla en begreppslig förståelse för antal och tal och en kompetens 
att använda tal för att utföra beräkningar (Kilpatrick m.fl., 2001).  

En central aspekt kopplad till barns utveckling av grundläggande antals- 
och taluppfattning är förmågan att direkt och korrekt känna igen små 
mängder utan att räkna, så kallad subitisering (t.ex. Clements, 1999; 
Hannula-Sormunen m.fl., 2015). Studier har visat ett positivt signifikant 
samband mellan subitiseringsförmåga och matematiska prestationer hos 
barn (Kroesbergen m.fl., 2009; Yun m.fl., 2011). Kroesbergen m.fl. (2009) 
rapporterade att subitiseringsförmågan förklarade upp till 22 procent av 
variationen i fem- till sexåringars räknefärdigheter medan Yun m.fl. (2011) 
fann ett positivt samband mellan subitiseringsförmåga och matematiskt 
kunnande hos barn i åldrarna 5,5 till 7,5 år.  

Trots dessa resultat har endast ett begränsat antal empiriska studier inom 
matematikdidaktisk forskning fokuserat subitisering (Clements m.fl., 
2019). Baserat på synergerande forskningsstudier, kopplade till utbildning 
och psykologi, konstaterar författarna att subitisering är en ”neglected 
quantifier” (d.v.s. försummad process för att hantera antal) i den 
pedagogiska praktiken. I konceptuella subitiseringsaktiviteter 
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representeras antal visuellt, vilket ger en samtidig bild av helheten och de 
olika sätt som helheten kan bildas på (Clements & Sarama, 2014; 
Conderman m.fl., 2014). Detta simultana erfarande möjliggör en 
grundläggande förståelse för addition och subtraktion (Clements, 1999). 
Sambandet mellan helheten och de ingående delarna beskrivs av Clements 
(1999) i formuleringen “composing and decomposing small, easily 
subitized collections may be the basis for constructing an informal concept 
of addition (and subtraction)” (s. 193).  

Utifrån forskning som visar att 5-6-åringars tidiga matematiska 
kunnande är avgörande för deras fortsatta matematikutveckling, riktas 
fokus i en av denna avhandlings delstudier mot sexåringar. Detta görs dels 
mot bakgrund av att skolplikten i Sverige gäller från höstterminen det 
kalenderår då barnet fyller 6, dels mot bakgrund av att få 
interventionsstudier har genomförts med 6-åringar (Mononen m.fl., 2014; 
Sterner m.fl., 2019).  

Syfte och forskningsfråga 
Studiens syfte är att, utifrån ett specialdidaktiskt perspektiv, bidra med 
kunskap om lågpresterande elevers grundläggande antals- och 
taluppfattning och hur utvecklingen av denna kan stödjas. 
Syftet nås dels genom att studera vad som är kännetecknande för 
lågpresterande årskurs F-3-elever och hur de definieras i 
forskningslitteraturen, dels genom att undersöka vilket kunnande gällande 
tals del-helhetsrelationer som förskoleklasselever utvecklar i en 
undervisningsinsats där konceptuella subitiseringsaktiviteter fokuseras. I 
delstudie 2 ingår, till skillnad från delstudie 1, alla elever då syftet var att 
utforska en undervisningsinsats förebyggande och stödjande roll inom 
ramen för den ordinarie verksamheten.  

Studien adresserar även det i forskningen identifierade behovet av att 
överbygga glappet mellan praktisk och vetenskaplig kunskap (Räsänen, 
Fritz & Haase, 2019). Enligt Rumrill m.fl. (2011) är det särskilt viktigt att 
den specialpedagogiska forskningen har en stark förankring i praktiken så 
att den kan bidra med relevant och praktiknära kunskap, vilket är just vad 
specialdidaktiken fokuserar (Holmqvist, 2020). 
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Avhandlingens övergripande forskningsfråga och delstudiernas 
syfte och frågeställningar 

Vilka aspekter som, ur ett specialdidaktiskt perspektiv, är särskilt 
betydelsefulla att beakta vad gäller lågpresterande elevers 
kunskapsutveckling inom grundläggande antals- och taluppfattning är 
studiens övergripande forskningsfråga.  

Begreppet antals- och taluppfattning används för att tydliggöra att det finns 
en skillnad mellan antal och tal samtidigt som bindestrecket mellan antal 
och tal, indikerar sambandet dem emellan. Med aspekter menas 
specialdidaktikens specifika bidrag gällande det förebyggande och 
stödjande arbetet avseende lågpresterande elevers utveckling av 
grundläggande antals- och taluppfattning. Arbetet bygger på två delstudier 
som publicerats i två artiklar (tabell 1). De båda ingående delstudiernas 
frågeställningar bidrar till att besvara den övergripande forskningsfrågan. 
Den ena studien syntetiserar vad redan publicerade vetenskapliga resultat 
redovisat medan den andra studien presenterar resultat som framkommer i 
ett praktiknära forskningsprojekt.  

Tabell 1.  
Avhandlingens ingående artiklar och respektive studies syfte, forskningsfrågor och metod. 

 Delstudie 1 

Low-achieving grade K-3 childrens´s early 
numeracy competences: A systematic 
literature review. 

Delstudie 2 

Conceptual subitizing and 
preschool class children´s 
learning of the part-part-whole 
relations of number. 

Syfte Syftet var att syntetisera forskningsresultat 
av lågpresterande årskurs F-3-elevers 
antals- och taluppfattningskompetenser 
avseende metodologiska 
tillvägagångssätt, definitioner av 
lågpresterande elever och rapporterade 
antals- och taluppfattningskompetenser. 

Syftet med studien var att 
empiriskt utforska konceptuella 
subitiseringsaktiviteters roll för 
att möjliggöra 
förskoleklasselevers lärande av 
tals del-helhetsrelationer. 

Forskningsfrågor 1: Vilka forskningsmetoder är 
dominerande i pedagogisk forskning 
gällande lågpresterande F-3-elevers 
antals- och taluppfattning?  

2: Hur identifieras och definieras 
lågpresterande elever? 

3: Hur beskrivs lågpresterande elevers 
antals- och taluppfattningskompetenser? 

1. Vilket kunnande gällande tals 
del-helhetsrelationerna 
utvecklade eleverna? 

2. Vilka samband kan hittas 
mellan elevers 
kunskapsutveckling och 
utformningen av de konceptuella 
subitiseringsaktiviteterna? 

Metoder Systematisk litteraturöversikt med 
sökningar i databaserna ERIC, PsycINFO 
och Web of science. 

Test, direkta observationer, 
videoinspelning, enkät via e-
mail.  
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Kappans disposition 
Kappan består av sex kapitel. Det första kapitlet innefattar en 
bakgrundsbeskrivning med uppsatsens innehåll och problemområde, samt 
syfte och övergripande forskningsfråga. I kapitel 2 presenteras tidigare 
forskning, medan studiens teoretiska utgångspunkter presenteras i kapitel 
3. I kapitel 4 beskrivs arbetets övergripande design och de ingående 
studiernas design, urval, metodval och analys. På vilket sätt de etiska 
aspekterna beaktats i studierna avslutar kapitel 4. I efterföljande kapitel 5, 
presenteras både de ingående delstudiernas resultat och resultatet av 
studiens övergripande forskningsfråga. Resultatet av den övergripande 
forskningsfrågan diskuteras i förhållande till studiens syfte och tidigare 
forskning i kapitel 6, där även studiens tillförlitlighet redogörs för. I samma 
kapitel finns metoddiskussion, kunskapsbidrag och förslag på fortsatt 
forskning. Avslutningsvis finns en sammanfattning på engelska.  
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Tidigare forskning presenteras under rubrikerna; specialiserad 
innehållsrelaterad kunskap (specialized content knowledge), innehåll och 
elever (knowledge of content and students) och innehåll och undervisning 
(knowledge of content and teaching). Kapitlets underrubriker är därmed 
desamma som de tre delar av MKT-ramverket (Ball m.fl., 2003) som 
använts genomgående i studien.  

Specialiserad innehållsrelaterad kunskap  
Den innehållsrelaterade kunskapen gällande grundläggande antals- och 
taluppfattning sammanställs under rubrikerna; Antalsuppfattning, 
Grundläggande taluppfattning och Aritmetiska basfärdigheter vilka kan 
ses som centrala områden i elevers tidiga matematikutveckling.  

Antalsuppfattning 
I forskningslitteraturen görs en åtskillnad mellan tal och antal. Skillnaderna 
förklaras dels utifrån att det är möjligt att resonera om antal utan att 
kvantifiera dem (Thompson, 1993), dels utifrån att det är först när ett antal 
kvantifieras som det kan ges ett värde i form av ett tal (Nunes & Bryant, 
2007). Barn utvecklar en förståelse för antal långt innan de deltar i formella 
undervisningssituationer genom de olika vardagliga situationer som de 
deltar i (Dowker, 2019). Denna tidiga förståelse för antal har sin grund i 
två skilda system för icke-symboliska antalsrepresentationer (se t.ex 
Feigenson m.fl., 2004; Hyde, 2011; Dehaene, 2011). Det ena systemet 
används för att uppfatta ett ungefärligt antal i en mängd (Approximate 
number system eller ANS) medan det andra används för exakta och direkta 

2. TIDIGARE FORSKNING 
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antalsbestämningar (object tracking system eller OTS) (Dehaene, 2011). 
ANS är ett kognitivt system som stödjer approximativ uppskattning av 
antal och area, såsom att korrekt kunna uppskatta i vilken av två mängder 
det finns flest objekt eller att direkt kunna urskilja vilken figur som har 
störst area. Enligt Libertus m.fl. (2013) beror förmågan på att man 
uppfattar skillnader i förhållandet mellan mängderna snarare än skillnader 
i exakt antal eller storlek.  

Även förmågan att rumsligt uppfatta strukturer och mönster tycks vara 
kopplad till att kunna bestämma antal (Mulligan & Mitchelmore, 2009; van 
Nes & Doorman, 2011; van Nes & de Lange, 2007). Baserat på en 
forskningsöversikt, kopplad till matematikundervisning och 
neurovetenskap, argumenterar Van Nes och de Lange (2007) för att denna 
rumsliga struktureringsförmåga är fördelaktig när barn ska utveckla en 
förståelse för antal och tal. Mulligan och Mitchelmore (2009) fann till 
exempel att årskurs 1 elevers medvetenhet om matematiska mönster och 
strukturer var relaterad till deras matematiska prestationer på uppgifter 
kopplade till subitisering, tals del-helhetsrelationer samt multiplikativa och 
proportionella relationer.   

I forskningslitteraturen används begreppet subitisering synonymt med 
OTS för att beskriva förmågan att direkt och exakt kunna uppfatta ett 
mindre antal (Dowker, 2019; Kaufman m.fl., 1949). Termen subitisering 
introducerades av Kaufman m.fl. (1949) för att särskilja denna direkta 
process från räkning (uppräkning av ett objekt i taget), som är en mer 
långsam process för att bestämma antal (se även kap. 3). Skillnad i 
responstid kopplat till att bestämma olika antal noterade Kaufman m.fl. 
(1949) i ett experiment där deltagarna snabbt skulle bestämma antal i olika 
prickuppsättningar. Resultatet visade att deltagarna relativt snabbt och 
säkert lyckades bestämma antal upp till fem prickar. Responstiden ökade 
och säkerheten minskade däremot allt eftersom antalet prickar ökade. 
Forskarna fastställde därför att subitiseringsförmågan, att direkt och 
korrekt bestämma antal i en antalsmängd, är begränsad till antal färre än 
sex (Kaufman m.fl., 1949).  

Grundläggande taluppfattning  
Skillnaden mellan antals- och taluppfattning kan beskrivas i termer av att 
antalsuppfattning är oberoende av språk och bygger på en icke-symbolisk 
förståelse av antal (till exempel prickar), medan taluppfattning bygger på 



20 

en förståelse av symboler (5) och räkneord (fem) (Dowker, 2019). I den 
engelskspråkiga forskningslitteraturen används olika begrepp för 
grundläggande antals- och taluppfattning såsom number sense (Anghileri, 
2006; Dehaene, 2011), early numeracy (Aunio, 2009; Griffin, 2004; 
Wright, 2006) och arithmetical ability (Dowker, 2019). Inom 
neurovetenskap och kognitionsforskning används ofta number sense för att 
beskriva icke-symbolisk antalsförståelse såsom att uppfatta och jämföra 
konkreta antal (ex. fem prickar är fler än tre prickar) (t.ex Dehaene, 2011). 
Inom den matematikdidaktiska forskningen används däremot begreppet 
number sense oftast för att definiera både symbolisk och icke symbolisk 
antalsförståelse (Anghileri, 2006; Griffin, 2004; Sayer m.fl., 2016).  

För att barn ska kunna förstå och utföra beräkningar med tal behöver 
de enligt Nunes och Bryant (2007) utveckla förståelse för följande 
aspekter: 1) förståelse för tals kardinala innebörd; 2) förståelse för tals 
ordinala innebörd, och 3) förståelse för sambandet mellan kardinalitet och 
addition/subtraktion. Den kardinala aspekten av tal handlar om talens 
värde, det vill säga att tal representerar ett visst antal, medan den ordinala 
aspekten handlar om talens bestämda ordning i en sekvens (räkneramsan). 
En förståelse för tals ordinala innebörd är viktig för att till exempel kunna 
avgöra att 6 är fler än 5.  När barn inledningsvis lär sig räkneramsan 
kopplar de oftast inte den till antal, men det visar sig att barn som är väl 
förtrogna med räkneramsan ofta utvecklar en större förståelse för 
räkneordets kardinala innebörd än barn som inte kan räkneramsan 
(Dowker, 2019). Hur barns räkneutveckling går till beskrivs av Gelman 
och Gallistel (1986) med hjälp av fem centrala räkneprinciper:  
1. Ett-till-ett-principen innebär en sammanparning av ett föremål från 

den ena mängden med ett föremål i den andra mängden. 
2. Principen om den stabila ordningen betyder att barnet använder 

räkneorden i en bestämd ordning.  
3. Kardinalprincipen innebär en förståelse för att det sist uppräknade 

ordet anger det totala antalet föremål i en mängd.  
4. Abstraktionsprincipen betyder att vilka föremål som helst i en 

avgränsad mängd kan räknas.  
5. Principen om godtycklig ordning betyder att föremålen i en mängd 

kan räknas i vilken ordning som helst, men varje föremål får bara 
räknas en gång. 
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I forskningslitteraturen ges begreppet kardinalitet lite olika innebörd.  
Gelman och Gallistel (1986) menar att barn föds med en äkta förståelse för 
tal, vilket gör att de kan använda de grundläggande principerna så snart de 
lärt sig räkneorden. Enligt deras räkneprinciper visar ett barn förståelse för 
ett tals kardinala innebörd när det betonar det sist sagda räkneordet (till 
exempel ett, två, tre, FYRA). Nunes och Bryant (2007) ställer sig dock 
kritiska till Gelman och Gallistels (1986) tolkning av kardinalprincipen 
med argumentet att trots att barnet vet hur det ska räkna kan det inte 
använda räkningen för att skapa två lika antalsuppsättningar. Även om 
barnet vet att antalet objekt i två olika uppsättningar är desamma, kan det 
inte självklart dra slutsatsen att antalet objekt i den ena uppsättningen är 
lika många som antalet objekt i den andra uppsättningen. De menar därför 
att en förståelse för ett tals kardinala egenskaper innebär en förståelse för 
att två uppsättningar objekt har samma kardinala värde när objekten i en 
uppsättning är i en-till-en-korrespondens med objekten i den andra 
uppsättningen (Nunes & Bryant, 2007). Liknande argument framhåller 
Dowker (2019) som menar att ett barn kan lära sig att räkna till 10 
(uppräkning till 10) utan att förstå att denna uppräkningsmetod kan ge 
information om antal. Hon menar att en upprepning av det sist uppräknade 
ordet också kan tolkas som ett socialt inlärt beteende och inte som en 
förståelse för att det sist uttalade räkneordet anger det totala antalet. Nunes 
och Bryant (2007) argumenterar vidare för att en förståelse av tals 
kardinala innebörd även inbegriper en förståelse för att talet kan delas upp 
i mindre delar. För att kunna dela upp och sätta samman tal flexibelt måste 
barnet utveckla en simultan förmåga att erfara varje tal både som en summa 
av mindre tal och som en del av ett större tal. Talet 4 behöver kunna 
uppfattas både som summan av 3 + 1 och 2 + 2, men också som en mindre 
del av talet 7 där den andra delen är 3.  

En god antals- och taluppfattning innefattar därmed en förståelse för 
relationer, mönster och samband mellan tal som kan användas flexibelt vid 
olika beräkningar (Anghileri, 2006; Kilpatrick m.fl., 2001). Sayer m.fl. 
(2016) har sammanfattat barns utveckling av grundläggande antals- och 
taluppfattning (numeracitet) i åtta centrala utvecklingsområden; 1) 
symboler för tal, 2) systematisk räkning, 3) sambandet mellan tal och 
mängd, 4) åtskillnad mellan mängder, 5) olika representationer av tal, 6) 
uppskattning, 7) grundläggande aritmetik och 8) mönster i talföljder.  
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Forskningsgenomgången visar att såväl en förståelse för, som en 
kompetens att kunna operera med antal och tal, är kännetecknande för god 
antals- och taluppfattning. Denna uppdelning i förståelse för och 
kompetens att operera med antal och tal skulle kunna förstås som 
konceptuell respektive procedurell kunskap, där konceptuellt kunnande 
beskrivs som ett nätverk av kunnande medan procedurell kunskap 
innefattar kunnande om regler, algoritmer eller procedurer för att lösa 
matematikuppgifter (Carpenter, 1986).  

Aritmetiska basfärdigheter  
En förståelse för tals del-helhetsrelationer, det vill säga att tal kan delas 
upp och sättas samman på olika sätt, är en viktig grund för utvecklandet av 
tidiga aritmetiska basfärdigheter (t.ex. Anghileri, 2006; Neuman, 1987; 
Nunes & Bryant, 2007; Resnick, 1983). Resnick (1983) sammanfattar 
denna kunskap om talkombinationerna i citatet "With the application of a 
Part-Whole schema to quantity, it becomes possible for children to think 
about numbers as compositions of other numbers” (s. 114). Baroody m.fl. 
(2009) beskriver, i en teoretisk modell, att talfaktakunskaper i addition och 
subtraktion byggs upp av en förståelse för tals kardinala innebörd och en 
kompetens att kunna benämna antal (med räkneord). Författarna framhåller 
att ”cardinal concepts of the intuitive numbers and the skill of verbal 
number recognition can provide a basis for a wide variety of number, 
counting, and arithmetic concepts and skills” (s. 72). I modellen beskrivs 
Verbal number recognition som en kompetens att direkt känna igen mindre 
antalsgrupper och att etikettera dem med lämpligt räkneord. 
Kombinationen av att barn får höra räkneorden samtidigt som de ser 
antalen möjliggör för dem att erfara ''tre'' som ”en” och ”en” och ”en” eller 
som ”två” och ”en” (Baroody m.fl., 2009). Författarna understryker vidare 
att förståelsen för att antal och tal kan delas upp och sättas samman på olika 
sätt, är central för att lära sig de grundläggande talkombinationerna i 
addition och subtraktion. Liknande argument framförs av Nunes och 
Bryant (2007) som, med stöd i the additive composition of number (Piaget, 
1952/1997), för resonemang om att kunnande om tals additiva 
sammansättningar (exempelvis 8 = 4+4 eller 8 = 3+5) är en viktig grund 
för att kunna hantera och resonera om addition och subtraktion.    

Även Neuman (1987) diskuterar utifrån intervjustudier med 105 
sjuåringar betydelsen av att elever har kunskap om talens relationer i 
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talområdet 1-10. För att kunna förstå och använda de fyra räknesätten 
måste eleverna ha utvecklat sådana tankar om de tio första talen att de är 
väl förtrogna med kombinationerna 6/2/8 som 6+2=8, 2+6=8, 8-6=2, 8-
2=6. Hon använder begreppet the ten basic concepts för att beskriva alla 
möjliga uppdelningar av talen 1-10 i två delar. Dessa 25 kombinationer 
benämner hon aritmetikens grundstenar och hon menar att denna kunskap 
är lika viktig som kunskapen om bokstäver och ljud är för utveckling av 
läs- och skrivfärdigheter och de elever som inte utvecklar kunnande om 
dessa grundläggande talkombinationer riskerar att uppleva matematiken 
som problematisk (Neuman, 1987).  

Innehåll och elever  
Utifrån studiens fokus på lågpresterande elever inleds avsnittet med en 
litteraturgenomgång av elever i matematiksvårigheter och olika 
förklaringsgrunder till att svårigheter uppstår. De begrepp som presenteras 
nedan är de som ofta används i forskningslitteraturen. Huruvida 
problematiken uppstår på grund av orsaker relaterade till individ eller miljö 
är inte i fokus för denna avhandling. En elev som inte uppnår de förväntade 
resultaten kan således vara beroende på kontextuella faktorer såväl som 
individrelaterade. Därefter presenteras forskning om elever i 
matematiksvårigheter avseende grundläggande taluppfattning. Avsnittet 
avslutas med en presentation av närliggande forskning som rör 
förebyggande och stödjande undervisning avseende elevers lärande av tals 
del-helhetsrelationer.  

Elever i matematiksvårigheter – definitioner och orsaker 
Förutom lågpresterande elever (low-performing/low achievement) eller i-
risk-elever (at-risk) (t.ex. Bryant m.fl., 2008; Dyson m.fl., 2015; Mononen 
m.fl., 2014) används begrepp som matematiksvårigheter (mathematical 
difficulties – MD), matematiska inlärningssvårigheter (Mathematics 
learning disability- MLD) och dyskalkyli (Developmental dyscalculia-
DD) i den internationella forskningslitteraturen. Termen 
matematiksvårigheter (MD) används mestadels i forskningslitteraturen för 
att definiera elever som presterar mellan den 11-25:e percentilen 
(Mazzocco, 2007). Percentilvärde är ett mått som ofta används i forskning 
om matematiksvårigheter för att rangordna en elevs prestation, i 
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förhållande till övriga elevers prestationer. Som exempel kan ges att 80 
procent av gruppen presterar bättre än en elev som presterar på den 20:e 
percentilen på ett test. Elever som presterar långt under förväntat för den 
aktuella åldersgruppen eller under den 10:e percentilen på standardiserade 
tester benämns i stället MLD eller DD. MLD och DD indikerar att 
svårigheterna är grava och bestående. Enligt (Mazzocco, 2007) kan de 
olika begreppen härledas till olika förklaringsgrunder av hur svårigheterna 
uppstått. Begreppen matematiska inlärningssvårigheter (MLD) och 
dyskalkyli (DD) pekar på en biologiskt grundad svårighet, medan 
begreppet matematiksvårigheter (MD) indikerar att svårigheterna kan ha 
andra förklaringsgrunder.  

I forskningslitteraturen förklaras matematiksvårigheter utifrån både 
medicinska, psykologiska/kognitiva, sociologiska och didaktiska 
perspektiv (Engström, 2015; Karlsson, 2019; Price & Ansari, 2013). Att en 
elev presterar svagt kan bero på faktorer som låg motivation, 
koncentrationssvårigheter eller matematikängslan. Det behöver alltså inte 
betyda att eleven egentligen har några kognitiva svårigheter att förstå 
matematik (Karlsson, 2019). Matematiksvårigheter förekommer sällan 
isolerat, utan de uppstår oftast i ett sammanhang där de bakomliggande 
orsakerna kan bero på elevens olika kognitiva, psykologiska eller sociala 
omständigheter, men också på interaktionen mellan matematikinnehållet, 
undervisningen och hur den kan möta elevens olika förutsättningar 
(Skovhus, 2017).  

Utifrån att forskning visar att det finns olika förklaringsgrunder till att 
elever hamnar i matematiksvårigheter är det svårt att fastslå orsaker till 
detta. Från ett specialdidaktiskt perspektiv är det inte heller nödvändig 
information, eftersom elevers olika förutsättningar och behov ska bemötas 
i undervisningen, oavsett vilka bakomliggande faktorer som orsakar de 
låga prestationerna.  

Elever i matematiksvårigheter och grundläggande taluppfattning 
Baserat på longitudinella studier har Aunio och Räsänen (2015) 

identifiera fyra centrala kompetenser, kopplat till grundläggande antals- 
och taluppfattning, som 5-8-årigar behöver ges möjlighet att utveckla: 1) 
symbolisk och icke-symbolisk talkänsla, 2) matematiska relationer, 3) 
räknefärdigheter, och 4) grundläggande färdigheter i aritmetik. Dessa 
kompetenser överensstämmer väl med resultat som visar att elever i 
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matematiksvårigheter ofta uppvisar problem med talkänsla (number 
sense), aritmetiska talkombinationer och talfakta (Baroody m.fl., 2009; 
Bryant m.fl., 2008; Jordan m.fl., 2003). Jordan m.fl. (2003) rapporterade 
att elever med begränsade talfaktakunskaper i årskurs 2 i liten grad 
utvecklade sina talfaktakunskaper mellan åk 2 och 3. Deras prestation på 
ett tidsbegränsat talfaktatest (ex.  4 + 2; 9 + 4; 6 − 4; 11 – 8) i mitten av 
andra klass var ungefär detsamma som i slutet av tredje klass. Elever som 
däremot presterade väl på talfaktatestet i årskurs 2 förbättrade sina resultat 
under hela perioden. En förklaring till dessa skillnader skulle kunna vara 
att lågpresterande och högpresterande elever använder sig av olika 
aritmetiska tankemodeller (Gray & Tall, 1994). I en intervjustudie, som 
syftade till att undersöka 7-12-åringars (n=72) tankemodeller när de löste 
olika additions- och subtraktionsuppgifter i talområdet 0-20, identifierade 
Gray och Tall (1994) två kvalitativt skilda tankemodeller. De 
högpresterande eleverna satte samman och delade upp på olika flexibla 
sätt, medan de lågpresterande eleverna hanterade talen som konkreta 
enheter där fokus hamnade på räkneproceduren. Exempelvis noterade 
forskarna att de lågpresterande eleverna främst använde sig av uppåt- och 
nedåträkning, medan de högpresterande eleverna utgick ifrån redan kända 
talfakta så som ”4+7 is 11 because 3 and 7 is 10” eller ”8+6 is 14 because 
two sevens are 14” (Gray & Tall, 1994, s 21). Liknande resultat har 
rapporterats av Neuman (1987, 2013) som fann att den vanligaste strategin 
som elever i matematiksvårigheter använde när de skulle lösa ensiffriga 
additions- och subtraktionsuppgifter, var uppåt- eller nedåträkning med en 
i taget. Strategin att räkna en-i-taget tycks vara kännetecknande för elever 
i matematiksvårigheter, vilket nyligen bekräftades av Schindler m.fl. 
(2020) i en ögonrörelsemätningsstudie (eye-tracking). I studien 
utforskades skillnader i tillvägagångssätt för att bestämma antal om 1-9 
prickar för elever (årskurs 5) med typisk utveckling i matematik (n=10) 
med elever i matematiksvårigheter (n=10). Resultatet visade att elever i 
matematiksvårigheter oftast räknade prickarna (en i taget), medan elever 
med typisk utvecklingsgång i matematik uppfattade antalet prickar 
simultant.   

I en forskningsöversikt om bakomliggande orsaker till att elever har 
svårigheter med att memorera talfakta (till exempel 9+7 = 16 och 16–9 = 
7) framkom att problematiken främst tycks ha sin grund i svårigheter med 
att hantera de grundläggande talkombinationerna (Baroody m.fl., 2009). I 
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översiktens avslutande diskussion menar författarna att den främsta 
orsaken till att eleverna inte utvecklar kunnande om talfakta är bristen på 
möjligheter att utveckla talkänsla under förskole- och de tidiga skolåren.  

Innehåll och undervisning  
Lovande forskningsresultat pekar mot att tidiga insatser kan ge en stabil 
grund för elevers kunskapsutveckling i matematik. De studier som 
presenteras nedan riktar fokus mot elevers kunskapsutveckling gällande 
tals del-helhetsrelationer. I en studie av Cheng (2012) framkom att 5-6-
åringar svarade väl på en intervention som syftade till att utveckla deras 
förståelse av hur talen 1-10 kan delas upp på olika sätt. I 
undervisningsexperimentet deltog sammanlagt 68 elever, 35 i 
experimentgruppen och 33 i kontrollgruppen. Resultatet visade att de flesta 
eleverna i experimentgruppen utvecklade kunnande om effektiva strategier 
för att lösa additionsuppgifter (ex. 3+8=, 12+11=, 6+7=). Särskilt de elever 
som var väl förtrogna med tals del-helhetsrelationer, använde sig av 
effektiva taluppdelningsstrategier (t.ex. i uppgiften 6+7 delades 6 upp i 3+3 
och därefter adderades 3+7=10 och i nästa steg 10+3) i stället för att räkna 
alla eller räkna vidare (Cheng, 2012). Inom forskningsprojektet FASETT 
(Förmågan Att Sinnligt Erfara de Tio första Talen som nödvändig grund 
för aritmetiska färdigheter) har fingertalens roll för barns förståelse av de 
tio första talen (1-10) studerats. Resultaten har visat att 
fingermönsteraktiviteter gynnar barns förståelse av hur talen 1–10 kan 
delas upp och sättas samman (Björklund m.fl., 2018; Ekdahl, 2019). I en 
studie av Kullberg och Björklund (2019) undersöktes på vilket sätt 5–6-
åringar använde sina fingrar för att lösa en muntligt presenterad 
additionsuppgift med ett obekant tal (3+_ = 8). De sätt att strukturera 
fingrarna på som visade sig vara mest framgångsrika för att lösa uppgiften, 
var när eleverna ordnade fingrarna så att de kunde uppfatta helheten och 
delarna samtidigt. Utifrån samma syfte, att ge 5-7-åringar möjlighet att 
utveckla förtrogenhet med de första tio talens del-helhetsrelationer, har 
Holgersson m.fl. (2016) designat ett datorspel där spelaren ska vidröra 
datorskärmen med lika många fingrar som antalet frukter som visas på 
skärmen. Det designade datorprogrammet användes därefter i en 
intervention med 5-7-åringar och resultatet visade att interventionen hade 
en positiv effekt på barnens förståelse av tals del-helhetsrelationer. Özdem 
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och Olkuns (2019) samt Sayers m.fl.:s (2016) studier har särskild 
innehållsmässig relevans för delstudie 2 i detta arbete, då de undersökt 
konceptuella subitiseringsaktiviteters roll för lärande av tals del-
helhetsrelationer. I en interventionsstudie (n=373; åk 2 och 3), där 
konceptuella subitiseringsaktiviteter fokuserades, rapporterade Özdem och 
Olkun (2019) att eleverna i experimentgrupperna presterade bättre på 
eftertesterna i grundläggande aritmetik jämfört med kontrollgruppen. Även 
Sayers m.fl. (2016) fann, baserat på resultat från en fallstudie med två 
elever i årskurs 1, att eleverna utvecklade flera olika 
talförståelsekompetenser (t.ex. sambandet mellan tal och antal och 
grundläggande aritmetik) då de gavs möjlighet att organisera och gruppera 
antal med hjälp av till exempel dominobrickor och fem-ramar.  
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I följande kapitel redogörs för studiens teoretiska utgångspunkter. 
Specialdidaktikens förebyggande och stödjande roll utgör studiens 
övergripande förståelseram där de lågpresterande elevernas 
kunskapsutveckling förstås i förhållande till vilket lärande som möjliggörs 
i undervisningen. Det matematiska innehållet i det här fallet är 
grundläggande antals- och taluppfattning med fokus på konceptuell 
subitisering, där teorier om barns grundläggande antals- och 
taluppfattningsutveckling, inkluderat teorier om subitisering och 
groupitizing, har utgjort den innehållsliga utgångspunkten. I en 
triangelformad undervisningsmodell framställer Cohen m.fl. (2003) 
undervisning och lärande som ett komplext och växelverkande samspel 
mellan de tre aktörerna: läraren, eleven och den matematik som eleverna, 
enligt kursplanen, ska utveckla kunnande om. Den punkt i vilken dessa tre 
aktörer möts, kan förstås som undervisningens kärna, med optimala 
förutsättningar för lärande. Figur 1 visar att de tre mittpunktsnormalerna i 
triangeln skär varandra i en punkt som är mittpunkten i en omskriven 
cirkel. I förhållande till undervisning kan mittpunkten (skärningspunkten) 
där de tre aktörerna möts, tolkas som undervisningens kärna.   
  

 3. TEORETISKA 
UTGÅNGSPUNKTER 
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Figur 1 
Mittpunkten som undervisningens kärna  

Kommentar: Modellen är inspirerad av Cohen m.fl.:s (2003) 
triangelformade undervisningsmodell. 

Specialdidaktikens specifika bidrag i relation till allmän 
matematikdidaktisk kompetens har tolkats utifrån de tre MKT-aspekterna 
specialized content knowledge, knowledge of content and students och 
knowledge of content and teaching (Ball m.fl., 2008). Motivet att använda 
MKT har dels sin grund i synen på didaktik som en innehållsrelaterad 
pedagogisk forskning (Englund, 2004), dels i den specialpedagogiska 
verksamhetens främjande och förebyggande roll för att alla elever ska ges 
möjlighet att utvecklas inom ramen för den ordinarie verksamheten eller 
undervisningen. Specialdidaktiska perspektiv på matematikutveckling kan 
förstås som att undervisning av lågpresterande elever kräver specifik 
kunskap och kompetens både vad gäller innehållet (specialized content 
knowledge), elevernas lärande (knowledge of content and students) och 
undervisningens utformning (knowledge of content and teaching). De 
övriga tre MKT-aspekterna; allmän innehållsrelaterad kunskap (common 
content knowledge), horisontell innehållsrelaterad kunskap (horizon 
content knowledge) och kunskap om innehåll och läroplan (knowledge of 
content and curriculum) används inte explicit som utgångspunkter i 
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föreliggande studie även om dessa aspekter också är viktiga att beakta i 
förhållande till undervisning i matematik. 

Studiens positionering i det special-
didaktiska fältet 
Specialpedagogiken som disciplin har sin grund i pedagogiken men det 
finns kopplingar till andra vetenskapliga discipliner såsom filosofi, 
psykologi, sociologi och medicin, och kunskapsområden som matematik 
och fysik (Ahlberg, 2014). Ahlberg (2014) menar att specialpedagogik kan 
ses både som ett verksamhetsområde och ett kunskapsområde. Den 
specialpedagogiska verksamheten har en förebyggande och stödjande roll 
i vardagliga kontexter såsom skolan, så att alla barn och elever kan 
utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål och inom ramen 
för den ordinarie verksamheten. Specialpedagogiken som kunskapsområde 
handlar i stället om den samlade mängden kunskapsobjekt eller 
forskningsresultat som genererats inom fältet. Utifrån Englunds (2004) 
definition av didaktik som en innehållsrelaterad pedagogisk forskning, kan 
specialdidaktik därmed ses som ett forskningsfält som beaktar både 
specialpedagogiska och didaktiska frågor.  

 Det dominerande perspektivet i den traditionella specialpedagogiska 
forskningstraditionen har varit det kategoriska perspektivet, som främst 
fokuserar avvikelser och brister kopplat till individuella förutsättningar 
(Engström, 2015). Utifrån ett relationellt perspektiv antas, till skillnad från 
ett kategoriskt perspektiv, att förändringar i omgivningen påverkar elevens 
möjlighet att uppfylla uppställda krav eller mål (Emanuelsson m.fl., 2001). 
Ett relationellt perspektiv innebär en syn på att anpassningar av lärmiljöns 
verksamhet såsom val av innehåll, utformning av undervisning, 
differentiering, och individuella mål kan förebygga och minska behovet av 
stödinsatser så att alla elever ges möjlighet att utvecklas så långt som 
möjligt inom den ordinarie verksamheten (Bruun, 2017). Den 
specialdidaktiska verksamheten kan därmed inte avgränsas till att enbart 
handla om elever som är i behov av särskilt stöd utan dess mål är även att 
undanröja hinder i lärmiljön i syfte att skapa gynnsamma lärsituationer för 
alla barn och elever. Tanken att specialpedagogiken skulle omfamna och 
rikta sig till alla elever framhölls redan i Lärarutbildningskommitténs 
betänkande från 1999 (SOU 1999:63a). I betänkandet står att en av 
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specialpedagogikens viktigaste uppgifter är att ”bidra till att all personal i 
skola och förskola kan möta den naturliga variationen av elevers olikheter” 
(s.192). För att så ska ske krävs att både elevernas förutsättningar och 
lärmiljöer beaktas (SFS 2010:800). Som tidigare redogjorts för finns det 
olika orsaker till att elever hamnar i matematiksvårigheter kopplat till såväl 
kognitiva som sociala och didaktiska aspekter. Oavsett bakomliggande 
orsaker ska alla elever ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt 
utifrån det enskilda barnets förutsättningar, men på grund av varje enskilt 
barns komplexa omständigheter menar Scherer m.fl. (2017) att det är 
problematiskt att ange en generell slutsats om hur man bäst stödjer elever 
med matematiska svårigheter.  

Det specialdidaktiska behovet kan sägas uppstå när det finns en obalans 
mellan omgivningens krav och förväntningar och enskilda individers 
förutsättningar för lärande. Mårtensson (2017) belyser detta dilemma om 
obalans mellan krav och individuella förutsättningar genom sin 
beskrivning av specialdidaktik som ”vård, uppfostran och utbildning av 
barn (och vuxna) med behov som skiljer sig antingen kvalitativt eller 
kvantitativt från vad som vid en given tidpunkt uppfattas som det vanliga 
i kulturen” [författarens översättning] (s. 29). Frågeställningen om vilka 
aspekter som, ur ett specialdidaktiskt perspektiv, är särskilt betydelsefulla 
att beakta gällande lågpresterande elevers grundläggande antals- och 
taluppfattning rör både matematikinnehållet, undervisningen och eleverna 
kopplat till de didaktiska frågorna vad, hur, varför och vem.  

Mathematical Knowledge for Teaching 
(MKT)  
I såväl forskning som i internationella policydokument framhålls ofta 
betydelsen av matematiklärarens ämnesteoretiska kunskaper för elevernas 
lärande (se t.ex Hill m.fl., 2005; Tatto m.fl., 2012). Men att enbart ha goda 
ämneskunskaper räcker inte för att undervisa i matematik (Ball m.fl., 
2008). Med utgångspunkt i Schulmans (1996) teori om pedagogisk 
innehållsrelaterad kunskap, vilken benämns pedagogical content 
knowledge (PCK), har Ball m.fl. (2008) utvecklat en teori som definierar 
vilket kunnande som krävs för att undervisa i just matematik. Dessa 
specifika kunskapsdomäner benämns Mathematical Knowledge for 
Teaching (MKT) (Ball m.fl. 2008). Forskarnas syfte med MKT-ramverket 
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är att identifiera ”the nature of professionally oriented subject matter 
knowledge in mathematics” (s. 389). I ramverket läggs tonvikten på 
användandet av kunskaper i och för undervisning i matematik. Forskarnas 
egen definition av matematikundervisning är ”everything that teachers 
must do to support the learning of their students” (Ball m.fl., 2008, s. 395) 
och precis som citatet antyder är den kompetens som krävs för att undervisa 
i matematik multidimensionell. Forskarna har närmat sig problematiken 
genom att kvalitativt analysera olika undervisningssituationer i matematik. 
Resultaten av dessa analyser har validerats med enkätundersökningar, där 
lärare fått ta ställning till olika påståenden kopplat till undervisning i 
matematik.  

MKT definieras utifrån de nedan beskrivna kunskapsområdena. De tre 
första områdena rör ämneskunskap i matematik medan de resterande rör 
pedagogiska/didaktiska aspekter kopplat till undervisning i matematik.   

1. common content knowledge (allmän innehållsrelaterad kunskap) 

2. horizon content knowledge (horisontell innehållsrelaterad kunskap) 

3. specialized content knowledge (specialiserad innehållsrelaterad 
kunskap) 

4. knowledge of content and students (kunskap om innehåll och elever) 

5. knowledge of content and teaching (kunskap om innehåll och 
undervisning) 

6. knowledge of content and curriculum (kunskap om innehåll och 
läroplan). 

Allmän innehållsrelaterad kunskap (common content knowledge) i 
matematik är inte specifikt knuten till undervisning, utan det är en 
allmängiltig kunskap som alla som studerat matematik besitter, till 
exempel att kunna använda uppställning vid subtraktion. Den 
specialiserade innehållsrelaterade kunskapen (specialized content 
knowledge) är däremot en unik kompetens som krävs för att undervisa i 
matematik och den är t.ex. kopplad till hur innehållet presenteras i 
undervisningen. I kompetensen ingår att välja och använda relevanta 
representationer effektivt, att förklara på olika sätt, att klargöra om en 
elevstrategi är generaliserbar (t.ex. vid multiplikation med 10 kan du lägga 
till en nolla) och att tolka och uppfatta mönster i felaktiga svar. Horisontell 



33 

innehållsrelaterad kunskap (horizon content knowledge) beskrivs som en 
medvetenhet om hur de matematiska innehållsdelarna, som ingår i 
läroplanen, är relaterade till varandra medan knowledge of content and 
curriculum rör innehållet kopplat till läroplanen. Det som främst skiljer 
aspekten knowledge of content and students från knowledge of content and 
teaching är att knowledge of content and students handlar om en kompetens 
att kunna förutsäga elevernas tankesätt, såsom vanliga missuppfattningar 
och att ha kunskap om vilka svårigheter eleverna kan hamna i (t.ex. att 
skilja mellan omkrets och area), medan aspekten knowledge of content and 
teaching i stället handlar om att välja vilka uppgifter som ska inleda 
lektionen och vilka uppgifter som eleverna därefter ska arbeta med och att 
möta elevernas olika tankesätt och förståelse i undervisningen. Ett vanligt 
felaktigt svar ryms inom common content knowledge, medan kompetensen 
att kunna tolka och förstå ett ovanligt fel definieras som specialized content 
knowledge då det kräver ett öppet och flexibelt tänkande vad gäller tal, 
uppmärksamhet mot mönster och flexibilitet vad gäller att tolka 
andemeningen i svaret. Förtrogenhet med vanliga missuppfattningar och 
frekventa fel, eller att avgöra vilket av flera fel eleverna mest sannolikt 
kommer att göra är i stället exempel på knowledge of content and students.  

Subitisering och groupitizing som utgångs-
punkter för studiens innehållsliga fokus 
Perceptuell och konceptuell subitisering 
De flesta studier gällande subitisering är huvudsakligen genomförda inom 
det psykologiska forskningsfältet, där subitisering ses som en perceptuell 
process. Subitisering definieras inom detta fält som en intuitiv förmåga att 
direkt bestämma antal, vanligtvis 1-3, i en mindre uppsättning av visuellt 
presenterade objekt (Kaufman m.fl., 1949; Mandler & Shebo, 1982; 
Schleifer & Landerl, 2011; Starkey & McCandliss, 2014). Trots att 
subitiseringsförmågan är direkt och intuitiv har studier visat att den ändå 
kräver uppmärksamhet och ju fler objekt som subitiseras, desto större 
uppmärksamhet krävs (Railo, m.fl., 2008).  

   Inom det utbildningsvetenskapliga forskningsfältet görs en åtskillnad 
mellan perceptuell och konceptuell subitisering (Clements, 1999; 
Clements m.fl., 2019; Conderman m.fl., 2014; Sayers m.fl., 2016). 
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Konceptuell subitisering karakteriseras, till skillnad från den perceptuella 
subitiseringsförmågan, av en förmåga att mentalt strukturera och 
organisera en större antalsuppsättning i mindre identifierbara delar, vilket 
Clements m.fl. (2019) beskriver som ”conceptual subitizing plays an 
advanced organizing role with the individual explicitly using partitioning, 
decomposing, and composing quickly to determine a number of items (s. 
24). I den konceptuella subitiseringsförmågan ingår förmågan att uppfatta 
antal (helheten) som en sammansättning av antalsdelar. Dessa 
antalsmönster kan vara rumsliga, temporala eller kinestetiska och kan 
gestaltas som dominomönster, tärningar, fingermönster eller rytmiska och 
auditiva mönster (Clements, Sarama & MacDonald, 2019). Förmågan att 
direkt uppfatta antal genom att gruppera och strukturera dessa kräver en 
samtidig medvetenhet om både helheten och delarna (Clements, 1999; 
Clements & Sarama, 2014; Clements m.fl., 2019). En fördel med 
subitiseringsaktiviteter enligt Clements (1999) är att helheten (det totala 
antalet) kan struktureras på olika sätt beroende på hur objekten är ordnade. 
Även om en åtskillnad görs mellan perceptuell och konceptuell 
subitisering, argumenterar forskare för att den intuitiva perceptuella 
subitiseringsförmågan ligger till grund för den medvetna konceptuella 
subitiseringsförmågan vilket i sin tur ger en grund för kunnande om tals 
del-helhetsrelationer (Clements, 1999; Clements m.fl., 2019; Conderman 
m.fl., 2014).  

Ett flertal studier inom den utbildningsvetenskapliga forskningen lyfter 
fram subitisering som en viktig grund för utvecklandet av olika 
matematiska kompetenser, såsom en förståelse för kardinalitet 
(Butterworth, 2005; Paliwal & Baroody, 2020), antalskonservering 
(MacDonald, 2015; MacDonald m.fl., 2015), relationer mellan tal (Jung 
m.fl., 2013; Sayers m.fl., 2016; Young-Loveridge, 2002) och 
grundläggande aritmetiska färdigheter (Clements m.fl., 2019). Clements 
m.fl. (2019) framhåller bland annat att ”conceptual subitizing provides a 
direct phenomenological experience with additive situations, as children 
conceptualize two parts and the whole” (s. 38). 

Huruvida subitisering och räkning (en i taget) är två kvalitativt olika 
mekanismer eller inte, har diskuterats i forskningen (Piazza m.fl., 2002). 
De forskare som menar att subitisering och räkning är två kvalitativt skilda 
processer för exakt antalsbestämning baserar sina argument på att 
responstiderna för att bestämma exakt antal över 4 (5) ökar när antalet 
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objekt som ska fastställas ökar (Desoete m.fl., 2009; Mandler & Shebo, 
1982). Även i senare studier där ögonrörelsemätning (eye-tracking) 
använts som metod för att mäta responstider för exakt antalsbestämning, 
har liknande resultat rapporterats (Schleifer & Landerl, 2011). Forskarna 
fann en diskontinuitet i svarstid, oberoende av ålder och aritmetisk 
kompetens, mellan antalsbestämningar av 1-3 prickar och 4-7 prickar. Den 
ökade svarstiden vid antalsbestämningar av 4-7 prickar tolkade Schleifer 
och Landerl (2011) som att respondenterna räknade prickarna en i taget 
istället för att subitsiera. Räkning, som är en aktivitet där objekt och 
räkneord paras samman, beskrivs därav som en mer tidskrävande process 
för att bestämma ett exakt antal i jämförelse med att direkt uppfatta eller 
subitisera antal (Mandler & Shebo, 1982; Schleifer & Landerl, 2011).  

Groupitizing 
Ett annat begrepp som används i forskningen för att beskriva denna 
mentala uppmärksamhetsbaserade struktureringsprocess är groupitizing 
(Moscoso m.fl., 2020; Starkey & McCandliss, 2014). Groupitizing bygger 
på antagandet att det går snabbare att bestämma antal som är ordnade i 
strukturerade subitiserbara antalsgrupper än om antalsgrupperna är 
ostrukturerade (Starkey & McCandliss, 2014; Wege m.fl., 2021). Starkey 
och McCandliss (2014) rapporterade till exempel att 7-9-åringar var 
snabbare på att bestämma det totala antalet prickar i en mängd när 
prickarna var ordnade i strukturerade, grupperade formationer (max 3 
prickar) än om prickarna visades i ostrukturerade formationer. Däremot 
visade det sig att sexåringarna inte var särskilt hjälpta av 
grupperingsformationerna för att bestämma antal, vilket Starkey och 
McCandliss (2014) förklarar med att groupitizingsförmågan tycks bero på 
förändringar i den begreppsliga förståelsen av antal snarare än på 
förfiningar i perceptuella processer.  

Strukturerade visuella formationer möjliggör även användandet av 
mentala beräkningar för att snabbt och exakt summera dessa (Moscosca 
m.fl., 2020). Liknande resultat framkom i en studie av Wege m.fl. (2021) 
som fann att de vuxna respondenterna (n=22) använde sig av parallella 
subitiseringsprocesser för att bestämma antal, det vill säga att de 
subitiserade antalet prickar och antalet grupper samtidigt. 
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Kapitlet inleds med en beskrivning av studiens övergripande 
forskningsdesign. Metod, genomförande och analys redogörs därefter för 
under respektive delstudie. Under rubriken Analysmodell för övergripande 
syntes beskrivs hur resultatet från de ingående studiernas resultat 
syntetiserats för att besvara studiens övergripande forskningsfråga. 
Kapitlet avslutas med en redogörelse för hur forskningsetiska aspekter 
beaktats.   

Övergripande forskningsdesign 
Den övergripande forskningsansatsen kan beskrivas som kvalitativ med 
kvantitativa inslag. De studier som ingår i avhandlingen är en systematisk 
forskningsöversikt (Wästerlid, 2020a) och en undervisningsinsats 
(Wästerlid, 2020b). Syftet med litteraturöversikten var dels att ge en 
samlad bild av kunskapsläget gällande lågpresterande elevers tidiga antals- 
och taluppfattning, dels att identifiera problemområden som är av relevans 
för vidare forskning. Med utgångspunkt i resultatet av den systematiska 
litteraturöversikten fortsatte projektet med en undervisningsinsats i en 
förskoleklass varvid studiens design kan betecknas som sekventiell 
(Creswell & Creswell, 2018) (figur 2). De båda ingående delstudiernas 
resultat utgör grunden för att besvara studiens övergripande syfte och 
forskningsfråga.  

4. METOD OCH GENOMFÖRANDE 
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Figur 2  
Studiens forskningsdesign 

I tabellen nedan (tabell 2) presenteras de ingående studiernas design, urval, 
datainsamling och analysmetoder 

Tabell 2.  
Översikt över delstudiernas utgångspunkter gällande design, urval och analysmetod  

 Delstudie 1 Delstudie 2 

Design  Systematisk litteraturöversikt  
KVAL  

Iterativ och kollaborativ 
undervisningsinsats  
KVAL (kvant) 
 

Urval  Urval av artiklar baserades på exklusions- och 
inklusionskriterier med tillhörande 
kvalitetsgranskning.  

Två förskoleklasslärare och 18 
förskoleklasselever 

Data- 
insamling 

Databassökning i ERIC, PsycINFO och Web of 
Science 

För- och eftertest, direkta 
observationer och frågor via e-
mail till lärarna 

Analys- 
metod/er 

Narrativ syntes  Beskrivande statistik, 
innehållsanalys och tematisk 
analys 

 
  

Delstudie 1. 
Litteraturöversikt

(artikel 1)
KVALITATIV

Delstudie 2
Undervisningsinsats

(artikel 2)
KVALITATIV
(kvantitativ)

Kappans
(artikel 1 och 2)

syntes
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Delstudie 1 – Systematisk 
litteraturöversikt 
I delstudie 1 genomfördes en systematisk litteraturöversikt för att 
sammanställa och granska forskning gällande lågpresterande årskurs F-3-
elevers antals- och taluppfattning. I översikten värderades, analyserades 
och sammanställdes den identifierade litteraturen avseende metodologiska 
ansatser, hur lågpresterande elever identifieras och definieras samt 
beskrivningar av deras kunnande avseende antals- och taluppfattning. 
Forskningsöversikten baseras på 18 refereegranskade och publicerade 
artiklar mellan 2007 och 2017 som var skrivna på engelska. 

Kännetecknande för en systematisk litteraturöversikt, till skillnad från 
en allmän litteraturstudie, är att sökstrategier, litteratururval, 
relevansbedömning och värdering av artiklar sker på ett systematiskt sätt 
(Eriksson Barajas m.fl., 2013). Det första steget i processen var att 
specificera och avgränsa problemområdet. För att göra det på ett 
strukturerat sätt följdes i stora drag PICOC-modellen som hjälper till att 
avgränsa problemområdet avseende vem (Population), vad (Intervention), 
kontrollgrupp om det är lämpligt (Control), utfall/resultat (Outcome) och 
sammanhang (Context) (Eriksson Barajas m.fl., 2013). PICOC-modellen 
används inom samhällsvetenskaplig forskning, men den är en variant av 
PICO-modellen som används inom det medicinska forskningsfältet (SBU, 
2020). De tre sökblock som identifierades som centrala med hjälp av 
PICOC-modellen och som användes som utgångspunkt i 
databassökningarna i ERIC, PsycINFO och Web of science var numeracy, 
early education och low achievers. Utifrån syftet att identifiera, i 
förhållande till forskningsfrågan, relevant litteratur användes inklusions- 
och exklusionskriterier. De inklusionskriterier som användes var 
vetenskapligt granskade artiklar, studier i vilka lågpresterande elever (5-9 
år) ingick, empiriska studier som genomförts inom det ordinarie 
skolsystemet och beskrivningar av lågpresterande elevers antals- och 
taluppfattning. Exklusionskriterierna som användes som avgränsningar för 
att identifiera relevant litteratur var; studier där lågpresterande elever inte 
identifierades, översikter och teoretiska studier, fokus på generella 
kognitiva förmågor så som arbetsminne och språk, fokus på 
bedömningsverktyg och effekter av interventioner och inte på elevers 
taluppfattningskompetenser.  Med hjälp av dessa kriterier bedömdes 
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studiernas relevans för att ingå i litteraturöversikten. Urvalet gjordes i tre 
steg 1) läsning av titel och abstrakt, 2) genomläsning på fulltextnivå, 3) 
kvalitetsgranskning utifrån Croucher m.fl. (2003) 
kvalitetsbedömningskriterier gällande forskningsfrågor, teoretiskt 
perspektiv, forskningsdesign, kontext, urval, datainsamling, analys, 
reflexivitet, generaliserbarhet och etik. I det avslutande steget 
syntetiserades studiernas resultat i förhållande till forskningsfrågorna och 
studiens syfte (Popay m.fl., 2006).  

Analysmodell i den systematiska litteraturstudien 
Det centrala i en systematisk översikt är syntesen (att studiernas delar sätts 
samman), vilket är den process där resultat från de inkluderade studierna 
sammanförs i syfte att integrera det aktuella kunskapsläget i förhållande 
till en viss forskningsfråga (Popay m.fl., 2006). I de fall de ingående 
studierna bygger på kvantitativ metodik brukar metaanalys användas för 
att väga samman resultaten, men om studierna är heterogena, vilket de 
ingående studierna i litteraturstudien är, kan narrativ syntes användas 
(Popay m.fl., 2006; SBU, 2020). Fetters m.fl.  (2013) skiljer på tre olika 
sätt som en integrering av kvalitativa och kvantitativa data kan ske på: (1) 
integrering genom berättelse; (2) integrering genom datatransformation 
(kvalitativ till kvantitativ och vice versa) och (3) integrering genom 
visuella displayer. Valet av tillvägagångssätt var i enlighet med Fetter 
m.fl.:s (2013) definition, integrering genom berättelse.  

Gemensamt för alla kvalitativa synteser är att de bygger på en process 
där resultat från de ingående studierna stegvis kondenseras och därefter 
sätts samman i teman (SBU, 2020). I det första steget extraherades data 
från de ingående studierna i en tabell utifrån författare, årtal, metodologisk 
ansats, urval, testinstrument, definitioner, resultat och beskrivningar av 
kunnande. Vissa uppgifter extraherades för att få en överblick och 
uppfattning av de ingående studierna medan andra uppgifter, såsom 
testinstrument, definitioner och beskrivning av kunnande gjordes i 
förhållande till översiktens forskningsfrågor.  

Syntesen, där de ingående delarna sätts samman till en ny helhet, var 
både deduktiv och induktiv till sin karaktär. Ramverken som användes som 
utgångspunkt i de deduktiva analyserna kopplat till forskningsfråga 1 och 
3 var Robson och McCartans (2016) kategorisering av olika 
forskningsdesigner och Dowkers (2001) centrala aspekter av 
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grundläggande taluppfattning. För att besvara forskningsfråga 2, gällande 
definitioner, användes i stället en induktiv tematisk analys (SCB, 2020). 
De i tabellen extraherade delarna, med relevans för forskningsfråga 2, 
jämfördes utifrån likheter och skillnader med syftet att leta efter mönster 
och samband. Utifrån denna analys konstruerades olika deskriptiva teman, 
vilket i detta fall resulterade i olika definitioner av lågpresterande elever. I 
det avslutande steget sammanställdes och beskrevs resultaten av 
forskningsfrågorna med ord och text.   

Delstudie 2 – Undervisningsinsats   
Resultatet av artikel 1 var, tillsammans med tidigare forskning, vägledande 
för de metodval som gjordes och för det matematiska innehållet i delstudie 
2. I delstudien genomfördes en undervisningsinsats med syftet att 
empiriskt utforska vilket kunnande gällande tals del-helhetsrelationer som 
förskoleklasselever utvecklar när konceptuella subitiseringsaktiviteter 
används i undervisningen. Studiens design kan liknas vid en fallstudie 
eftersom en viss händelse, företeelse eller person/grupp fokuserades i sin 
verkliga kontext (Yin, 2017). ”Fallet” som fokuserades i föreliggande 
studie var konceptuella subitiseringsaktiviteter i en förskoleklasskontext.  

Den kunskap som kan genereras från en fallstudie skiljer sig från annan 
vetenskaplig kunskap på så sätt att den är kontextuell och direkt snarare än 
abstrakt och teoretisk (Merriam & Tisdell, 2016). De metoder som 
användes var observationer, tester, videoinspelningar och enkäter med 
öppna frågeställningar (se avsnitt Metoder).  För att få svar på studiens 
syfte och forskningsfrågor användes både kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Utifrån syftet att få fördjupad förståelse av det komplexa fallet, 
eller problemområdet, behövde det undersökas och belysas från olika 
perspektiv, vilket inte hade varit möjligt om bara en av metoderna använts 
(Creswell & Creswell, 2018). 

Delstudiens övergripande design kan, med utgångspunkt i Creswells 
(2015) olika designtyper, beskrivas som en avancerad flermetods-studie-
design utifrån att en undervisningsinsats påverkan på elevernas lärande 
utforskades. I enlighet med valet av denna designtyp genomfördes 
insamling och analys av både kvalitativa och kvantitativa data, där 
resultaten av analyserna jämfördes och sammanfogades för att besvara 
forskningsfrågorna. Johnson och Onwuegbuzie (2004) betonar att fördelen 
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med att föra samman kvantitativa och kvalitativa data är att dra nytta av 
styrkorna hos båda metoderna.  

Mixade metoder har sin grund i en öppen och pragmatisk syn på 
verklighetens natur och inte i en filosofisk ståndpunkt (Merriam & Tisdell, 
2016).  Val av forskningsdesign grundas dels i synen på vad som är 
kunskap (epistemologi), dels i synen på ”vad som finns” och uppfattningar 
om verkligheten (ontologi). En kvantitativ ansats utgår oftast från den 
ontologiska uppfattningen att företeelser existerar oberoende av sociala 
aktörer (objektivism), medan den kvalitativa ansatsen i stället utgår från 
synsättet att sociala företeelser skapas och revideras via sociala samspel 
(konstruktionism) (Bryman, 2018). Sambanden mellan forskningsmetod 
och epistemologiska och ontologiska antaganden är dock inte absoluta 
även om vissa kopplingar mellan metod och ståndpunkt kan urskiljas 
(Bryman, 2018). Övervägandet att använda både kvalitativa och 
kvantitativa metoder i studien grundas i ett icke dualistiskt synsätt på 
ontologiska och epistemologiska frågor. I ett icke dualistiskt synsätt delas 
verkligheten inte upp i fakta (objekt) och mening (subjekt) utan den utgörs 
av en objektiv-subjektiv helhet (Szklarski, 2002). Kunskap och sanningar 
(objektiv) kan därmed inte separeras från subjektet utan uppstår i specifika 
sammanhang.  

Praktiknära forskning  
Studien genomfördes i samarbete med förskoleklasslärarna. Motivet att 
genomföra undervisningsinsatsen tillsammans med lärarna grundas bland 
annat i att oberoende studier visar att ett kollaborativt samarbete lärare 
emellan bidrar till lärarnas professionella utveckling, vilket i sin tur är 
gynnsamt för elevers lärande (Holmqvist, 2017). I ett kommittédirektiv 
från utbildningsdepartementet (Kommittédirektiv Dir 2017:27) är målet 
med praktiknära forskning tydligt formulerad: ”Syftet med praktiknära 
forskning är att utveckla och förbättra undervisningen i skolväsendet för 
att öka elevers och förskolans måluppfyllelse” (s. 2). Vidare står det att 
forskningsfrågor kan rikta fokus både mot lärar- och 
förskollärarprofessionen eller mot undervisningspraktiken och 
undervisningsmetoder. I föreliggande studie riktas fokus mot att utveckla 
undervisningsmetoder. Enligt Carlgren (2011) har den västerländska synen 
på skolutveckling länge präglats av synen på lärare som 
forskningskonsumenter och implementatörer av forskningsresultat i 
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skolan. Detta gap mellan praktik och teori menar Carlgren (2011) kan 
överbryggas genom att lärarna involveras i att förändra och utveckla 
klassrumspraktiken.  

Urval 
Studien genomfördes i en förskoleklass som bestod av 24 elever och två 
förskoleklasslärare. Båda lärarna var legitimerade för undervisning i 
förskoleklass och deras undervisningserfarenheter var 16 respektive 4 år. 
Data samlades endast in från de 18 elever, vars vårdnadshavare gett sitt 
samtycke. Inga känsliga personuppgifter samlades in. Valet av skolan kan 
beskrivas som ett bekvämlighetsurval eftersom rektorn och lärarna var 
intresserade av att delta i undervisningsinsatsen (Bryman, 2018). Skolan är 
belägen i södra Sverige i ett litet samhälle med cirka 150 elever varav 48 
procent hade utländsk bakgrund (elever som är födda utomlands eller födda 
i Sverige där båda föräldrarna är födda utomlands) (Skolverket, 2020).  

Genomförande 
Undervisningsinsatsen genomfördes i samarbete med de två 
förskoleklasslärarna med inspiration av en lesson study-modell. En lesson 
study är en iterativ och kollaborativ process i vilken undervisningsinsatsen 
planeras, analyseras och revideras av forskaren och lärarna tillsammans 
(Holmqvist, 2017). I föreliggande studie genomförde förskoleklasslärarna 
undervisningsinsatsen och forskaren (författaren) analyserade 
datamaterialet. Vid de gemensamma träffarna diskuterades och planerades 
matematikinnehållet, undervisningsinsatsen och aktiviteterna. Vid dessa 
tillfällen togs även upp hur eleverna svarade på undervisningsaktiviteterna. 
Lärarna och forskaren träffades under tre veckors tid vid fyra tillfällen, 
vilket totalt resulterade i cirka 8 timmar.  

Samtliga 24 elever deltog i lektionerna, eftersom det matematiska 
innehållet i insatsen överensstämde med det centrala innehållet i 
kursplanen för matematik i förskoleklass (Skolverket, 2019b). Däremot 
samlades bara data in från de 18 elever vars vårdnadshavare gett sitt 
samtycke till deltagande. Innan insatsen implementerades testades 
elevernas förkunskaper gällande tals del-helhetsrelationer kopplat till 
antalet fem. Baserat på elevernas visade kunnande planerades (gemensamt 
av forskare och lärare) och genomfördes (lärare) undervisningen 
(lektionsblock 1) utifrån målet att eleverna skulle utveckla kunnande 
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gällande att direkt bestämma antal om 1 - 4 utan att räkna dessa en i taget. 
Efter lektionsblock 1 gjorde eleverna samma test igen, och analysen av 
resultaten utgjorde underlag för planeringen av lektionsblock 2. Målet som 
formulerades för lektionsblock 2 var att utveckla elevernas förståelse av att 
antal kan delas upp och sättas samman på olika sätt. Efter lektionsblock 2 
genomförde eleverna en ny version av testet, där uppgifterna gavs i en 
annan ordning, för att undersöka hur de svarade på aktiviteterna i 
lektionsblock 2.  

Eleverna engagerades i de olika aktiviteterna under totalt ca 140-150 
minuter. De kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder som användes 
för att samla in dataunderlag beskrivs i kommande avsnitt under rubriken 
metoder.  

Metoder 

Test-instrument 
Det för- och eftertest som användes var Number Set Test (NST) (Geary 
m.fl. (2009). Testet går ut på att eleven inom en minut, snabbt och korrekt 
ska avgöra om par eller triader av dominoliknande rektanglar med olika 
antal (ex. trianglar, stjärnor, prickar), siffror, eller en mix av antal och 
siffror, tillsammans blir 5 eller 9. Tidsgränsen är satt för att pröva elevens 
säkerhet i att uppfatta olika antals- och talkombinationer av 5 och 9. I 
studien användes endast det icke-symboliska testet av antalet 5.  

Instruktionen till eleven var att ringa in alla antalsgrupper som 
tillsammans blir 5. Innan provet administrerades tränade eleverna på 
övningsexempel genom att cirkla set som tillsammans blev 3 och 4 (se 
figur 3)  
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Figur 3.  
Övningsexempel inför NST-testet 

Kommentar. Hämtad ur Geary m.fl. (2018). Används med tillstånd av 
författaren 2019-12-17.   
 

NST-testet användes med avsikten att så objektivt som möjligt bedöma 
elevernas kunnande och för att undvika interaktion mellan barnet och 
testledaren, vilket skulle kunna påverka elevens resultat (Robson & 
McCartan, 2016). 

Direkta observationer 
Data bestod också av förskoleklasslärarnas fältanteckningar när de 
observerade eleverna i testsituationerna. Eftersom subitiseringskompetens 
är svårt att fånga med ett traditionellt testinstrument observerades hur 
eleverna gick till väga för att bestämma vilka par eller triader som 
tillsammans blev 5. Observation är enligt Carpenter (1986) ett vanligt 
förfaringssätt för att undersöka konceptuellt kunnande. Observationerna 
genomfördes av förskoleklasslärarna utifrån syftet att verksamheten skulle 
bedrivas som vanligt. Observationsproceduren kan likställas med Robson 
och McCartans (2016) formella observationer, som innebär att 
observatören bara tar hänsyn till på förhand specificerade aspekter, vilket 
i detta fall var de tillvägagångssätt som eleverna använde för att bestämma 
vilka antalskombinationer som tillsammans var 5. De beteenden som 
skulle fokuseras var kopplade till om eleven räknade en i taget eller om 
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eleven direkt ringade in par/triader som blev 5 och även vilka antalsgrupper 
som eleverna räknade respektive vilka de ringade in direkt. Ett exempel på 
en fältanteckning är: ”räknar och pekar på alla som hon ringat in men ger 
sig inte på de som hon ser är många fler än fem”  

Videoinspelning 
Några av testsituationerna spelades in, av förskoleklasslärarna med 
mobiltelefon, för att ha som underlag i det gemensamma planeringsarbetet 
och för att säkerställa att lärarna och forskaren (författaren) var överens om 
innebörden av fältanteckningarna. Videoinspelning användes däremot inte 
som specifik datainsamlingsmetod och inspelningarna hanterades och 
sparades därav inte heller av forskaren (författaren) (se rubrik etiska 
aspekter). Videoinspelning är en metod som används relativt frekvent inom 
matematikdidaktisk forskning utifrån att den möjliggör detaljerade 
analyser från olika perspektiv där både verbal och visuell interaktion kan 
fångas (Powell m.fl., 2003). En annan fördel är att videomaterialet kan 
spelas upp flera gånger (Powell m.fl., 2003).  

Enkät via e-mail 
Efter interventionen fick förskoleklasslärarna eller respondenterna frågor 
via e-post. Frågorna bestod av fem bakgrundsfrågor kopplade till 
förskoleklasslärarnas ålder, kön, utbildning och yrkeserfarenheter, tre 
öppna frågor om elevernas lärande och en värderingsfråga gällande i vilken 
grad eleverna ville delta i de konceptuella subitiseringsaktiviteterna. Den 
opersonliga karaktären hos e-postfrågor kan enligt Robson och McCartan 
(2016) hjälpa respondenten att säga sådant som de inte skulle ha gjort i en 
intervjusituation ansikte mot ansikte. Eftersom studier gjordes i nära 
samarbete mellan forskaren (författaren) och förskoleklasslärarna fanns en 
potentiell risk att lärarna skulle känna sig obekväma i en intervjusituation 
ansikte mot ansikte och därför gjordes valet att skicka frågorna via e-mail.  

En i metodlitteraturen identifierad begränsning gällande enkäter är att 
frågorna kan vara svåra för respondenten att förstå eller att respondenterna 
inte tar frågorna på allvar (Rossman & Rallis, 2012). Denna typ av 
begränsande effekt identifierades dock inte i detta fall, vilket dels kan bero 
på respondenternas aktiva deltagande i undervisningsinsatsen, dels på att 
frågorna var nära knutna till insatsen.  
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Analys  

Analys av testresultat 
I studien samlades elevernas resultat på NST-testet in vid tre olika 
tillfällen; före undervisningsinsatsen, efter lektionsblock 1 och efter 
lektionsblock 2, det vill säga efter insatsens slut. Resultaten analyserades 
deskriptivt med hjälp av lägesmåttet medelvärde och spridningsmåttet 
standardavvikelse. Ett Microsoft Excel-kalkylblad användes för att hantera 
och beskriva insamlade data kvantitativt. För att identifiera det mest 
typiska eller genomsnittliga svaret, beräknades medelvärde. Eftersom 
medelvärdet kan påverkas av extrema poäng (Field, 2018) beräknades även 
standardavvikelsen. Interventionens påverkan på elevernas 
kunskapsutveckling på gruppnivå beräknades i procentenheter.  

Analys av fältanteckningar och e-mailenkät 
Den kvalitativa analysen baserades på data från lärarnas direkta 
observationer och lärarnas svar på de öppna frågeställningarna i e-
mailenkäten.  

Initialt användes en riktad innehållsanalys (directed content analysis), 
vilket är ett tillvägagångssätt där forskaren använder befintlig teori eller 
tidigare forskning för att analysera data (Hsieh & Shannon, 2005). De 
teoretiska antaganden som utgjorde grunden för denna deduktiva analys är 
att räkning och subitisering är två olika processer som kan användas för att 
bestämma antal. Begreppen räkning och subitisering användes därför i den 
initiala kategoriseringsproceduren. I nästa steg användes en induktiv 
tematisk analys i vilken koderna och kategorierna framkom av data och 
inte av fördefinierade kategorier (Robson & McCartan, 2016). Det 
tematiska analysarbetet innebar att relevanta delar av fältanteckningarna 
extraherades och registrerades i en tabell. Tabellen gav en översikt över 
resultaten och underlättade därmed analysprocessen gällande kodning och 
sökande efter teman och kvalitativt skilda kategorier.  

Analysmodell övergripande syntes 
Den övergripande syntesen har utgått från de tre, för denna studie 
relevanta, MKT-delarna: specialized content knowledge, knowledge of 
content and students och knowledge of content and teaching (Ball m.fl., 
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2008). För att besvara forskningsfrågan om vilka aspekter som, ur ett 
specialdidaktiskt perspektiv, är särskilt betydelsefulla att beakta vad gäller 
lågpresterande elevers kunskapsutveckling inom grundläggande antals- 
och taluppfattning, har en analysmodell konstruerats utifrån Cohens m.fl.:s 
triangelformade undervisningsmodell (figur 5).  I modellen ses 
mittpunkten (mittpunktsnormalernas skärningspunkt för den i triangeln 
omskrivna cirkeln) där matematikinnehållet, läraren och eleven möts, som 
undervisningens kärna där lärande uppstår (figur 1, kap 3). Man kan tänka 
sig att så länge balans råder mellan de tre aktörerna lärare, 
matematikinnehåll och elev, hamnar mittpunkten inuti den i triangeln 
omskrivna cirkeln vilket ger goda förutsättningar för lärande i matematik. 
Mittpunkten hamnar däremot utanför triangeln om en obalans råder mellan 
de tre aktörerna vilket ger försvagade möjligheter till lärande (se exempel 
figur 4).  
Ett exempel på en situation som kan leda till att obalans uppstår är om 
eleven inte har tillräckliga förkunskaper om det innehåll som behandlas i 
undervisningen. Ett annat exempel på obalans skulle kunna vara om läraren 
har grunda ämnesteoretiska kunskaper och inte kan skapa goda 
lärandesituationer. Obalans kan även uppstå om läraren besitter goda 
ämnesteoretiska kunskaper men inte kan organisera lärandesituationer som 
beaktar elevernas förkunskaper, motivation och olika förutsättningar för 
lärande. Det specialdidaktiska behovet kan därmed sägas uppstå när det 
råder en obalans mellan omgivningens krav och förväntningar och den 
enskilda elevens behov och förutsättningar för lärande. 

 

Figur 4 
Mittpunkten hamnar utanför triangeln då en obalans råder mellan elevens förutsättningar och behov, 
lärarens MKT och matematikinnehållet.  
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För att möjliggöra och skapa goda förutsättningar för lärande i matematik 
behöver balansen återställas så att mittpunkten återigen hamnar inuti 
triangeln. I modellen nedan ska pilarna förstås som de krafter som verkar 
på triangelns sidor och som hjälper till att balansera triangeln så att de tre 
aktörerna läraren, matematikinnehållet och eleven sammanstrålar och möts 
inuti triangeln. Specialdidaktikens bidrag ses därmed som krafter som dels 
förebygger obalans, dels återskapar balansen om obalans uppstår. Vilka 
dessa krafter är i förhållande till lågpresterande elevers 
kunskapsutveckling inom grundläggande antals- och taluppfattning är det 
problemområde som utforskas i studien.  

 

Figur 5 
Relationen mellan specialdidaktik och MKT.  

Kommentar. Modellen har konstruerats med inspiration av Constanta 
Olteanus tankar kring relationen mellan specialdidaktik och MKT på 90-
procentseminariet. 
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Etiska aspekter 
Vetenskapsrådets etiska principer för forskning inom humaniora och 
samhällsvetenskap gällande informations-, samtyckes-, konfidentialitets- 
och nyttjandekravet har följts (Vetenskapsrådet, 2017). Innan insatsen i 
förskoleklassen startade informerades deltagarna om forskningsprojektet. 
Rektor, förskoleklasslärarna och förskoleklasselevernas vårdnadshavare 
informerades både muntligt och skriftligt medan eleverna bara gavs 
muntlig information. Forskaren och klasslärarna träffades därefter för att 
mer detaljerat planera insatsen. Både klasslärarna och elevernas 
vårdnadshavare fyllde i samtyckesblanketter. Samtyckesblanketten, 
gällande elevernas deltagande, överlämnades till föräldrarna via 
klasslärarna och den ifyllda blanketten skickades tillbaka med 
"skolväskeposten". Av de 24 eleverna i förskoleklassen lämnades 18 
samtyckesblanketter in, vilket innebär att endast data från dessa elever 
samlades in. Eftersom eleverna är yngre än 15 år måste båda 
vårdnadshavarna lämna sitt samtycke skriftligt innan forskningen påbörjas, 
men trots att vårdnadshavarna samtyckt till forskning får denna inte utföras 
om eleven motsätter sig att den utförs. Eftersom undervisningsinsatsen 
genomfördes inom ramen för den ordinarie matematikundervisningen så 
deltog alla elever i den. Däremot samlades bara data in från de elever vars 
föräldrar gett samtycke. Ingen av eleverna motsatte sig att bli filmad eller 
observerad i testsituationen vilket kan ha berott på att det var klasslärarna 
som observerade elevernas tillvägagångssätt under testsituationen.  

 I informationsbreven som skickades ut informerades även att deltagarna 
när som helst kan avbryta sin medverkan utan att uppge skäl, men att data 
som samlats in dessförinnan får användas. Deltagarnas personnamn 
ersattes med koder för att undvika identifiering och dokumenten som röjer 
kopplingen mellan personnamn och kod förvaras i ett väggfast skåp på 
Högskolan Kristianstad. Vid observationstillfällena, när eleverna 
genomförde matematiktestet, noterades endast hur eleverna hanterade 
matematiken i uppgiften och inga andra beteenden. Några av 
testsituationerna spelades också in av klasslärarna. Dessa användes av 
forskaren (författaren) som underlag för att förstå och tolka lärarnas 
noteringar, men också som planeringsunderlag i de gemensamma träffarna.  
Det inspelade materialet är dock inget som hanterats eller sparats av 
forskaren. I enlighet med nyttjandekravet har det insamlade datamaterialet 
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endast använts för forskningsändamål och inte för kommersiellt bruk eller 
andra icke-vetenskapliga syften. Allt insamlat material har hanterats i 
enlighet med EU:s dataskyddsförordning General Data Protection 
Regulation (GDPR) (SFS 2018:218) men inga känsliga personuppgifter 
har samlats in om de elever eller lärare som deltagit i studien. Delstudie 2 
är en förstudie till ett forskningsprojekt om hur förskoleklasselever 
uppfattar antal utan att räkna. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet 
(Dnr:2021–04147) och det har enligt lagen om etikprövning av forskning 
som avser människor (SFS 2003:460) getts klartecken av 
etikprövningsmyndigheten (Dnr 2020-01175).  
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En redogörelse av respektive delstudies resultat i förhållande till dess 
syfte och forskningsfrågor inleder kapitlet. Därefter görs en syntes av de 
båda ingående studiernas resultat baserat på de tre MKT- delarna 
specialiserad innehållsrelaterad kunskap, kunskap om innehåll och 
elever och kunskap om innehåll och undervisning vilket mynnar ut i att 
studiens övergripande forskningsfråga besvaras. De båda artiklarna 
återfinns i sin helhet i slutet av arbetet.  

Artikel 1  
Wästerlid, C. (2020). Low-achieving grade K-3 children’s early numer-
acy competences: a systematic literature review. International Journal of 
Early Years Education, s.1–18. 
Artikel 1 är en systematisk litteraturöversikt som syntetiserar befintliga 
forskningsresultat om lågpresterande elevers (årskurs F-3) antals- och 
taluppfattning gällande metodologiska utgångspunkter, hur lågpresterande 
elever definieras och identifieras samt hur deras kunnande avseende antals- 
och taluppfattning beskrivs.  

Forskningsfrågorna var: 

1. Vilka forskningsmetoder är dominerande i pedagogisk forskning 
gällande lågpresterande F-3-elevers antals- och taluppfattning?  

2. Hur identifieras och definieras lågpresterande elever? 

3. Hur beskrivs lågpresterande elevers antals- och 
taluppfattningskompetenser? 

 

5 RESULTAT
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Resultatet visade att den dominerande ansats som användes för att 
undersöka lågpresterande elevers antals- och taluppfattning var kvantitativ 
forskningsdesign (13 av 18). I alla dessa studier rapporterades elevernas 
kunnande kvantitativt på gruppnivå, förutom två av fallstudie-
experimenten som rapporterade elevernas matematiska kunnande på 
individnivå. De kvantitativa studierna beskrev i generella ordalag de 
lågpresterande elevernas kunnande med fokus på svårigheter. I de studier 
(4 av 18) som använde mixade metoder användes kvalitativa data främst 
för att validera de kvantitativa resultaten, oftast utifrån ett lärarperspektiv. 
Den kvalitativa studien (1 av 18) skilde sig från de övriga studierna så till 
vida att den presenterade detaljerade beskrivningar av vilket kunnande 
eleverna utvecklade och vilka svårigheter som kvarstod efter 
undervisningsexperimentet. Eleverna var indelade i olika grupper, baserat 
på tidigare prestationer, så även i denna studie rapporterades resultaten på 
gruppnivå och inte på individnivå.  

Lågpresterande elever definierades huvudsakligen utifrån deras 
prestationer på standardiserade nationella och regionala tester i matematik. 
I två av studierna användes dock icke-standardiserade test i form av ett 
talfaktatest och ett lokalt utformat förskoleberedande test. De matematiska 
områden som främst prövades för att identifiera lågpresterande elever var 
främst relaterade till procedurer och principer gällande räkning (räkneord, 
talramsan, talidentifikation, uppåt- och nedåträkning, talkombinationer, 
ett-till-ett-principen, kardinalitet, antalskonservering) och 
talfakta/aritmetiska basfärdigheter i addition och subtraktion, främst inom 
talområdet 0-20. I flertalet studier prövades även elevernas förståelse av 
tals värde genom uppgifter där eleverna skulle storleksordna eller jämföra 
två- och tresiffriga tal. Uppgifter som fokuserade på elevernas förståelse 
av tals värde och övergångar mellan olika representationsformer (konkret, 
verbal och symbolisk) användes bara i ett begränsat antal studier. Även 
användandet av ineffektiva metoder såsom fingerräkning och ”räkna-
vidare-procedurer” men även svårigheter att lösa problem rapporterades.  

I majoriteten av studierna användes en prestationsnivå på eller under den 
25:e percentilen eller 1-2 standardavvikelser under medelvärdet som 
kriterium för att definiera lågpresterande elever. Terminologin som 
användes för att beskriva dessa elever varierade och begrepp som ‘low 
achievement’, ‘at-risk’, ‘academic difficulties’, ‘early numeracy 
difficulties’ och ‘moderate difficulties’ användes synonymt. Däremot 



53 

användes istället begrepp som “mathematical learning disabilities’, ‘severe 
difficulties’ och ‘developmental dyscalculia’ för att beskriva elever som 
presterade under den 10-11:e percentilen eller 2 standardavvikelser under 
medelvärdet.  

En konklusion av litteraturöversikten är att studier om lågpresterande 
elevers antals- och taluppfattning främst använder sig av kvantitativ 
forskningsdesign och att elevernas kunnande framför allt rapporteras på 
gruppnivå. Vidare framkom att få forskningsstudier fokuserade 
lågpresterande elevers förståelse av tal och antal (konceptuell kunskap) 
medan kunnande avseende att operera med tal (procedurell kunskap) var 
centralt.  

Artikel 2 
Wästerlid, C. A. (2020). Conceptual subitizing and preschool class 
children’s learning of the part: Part-whole relations of number. 
Problems of Education in the 21st Century, 78(6), 1038–1054. 
Studien syftar till att empiriskt utpröva konceptuella 
subitiseringsaktiviteters roll för att stödja förskoleklasselevers lärande av 
tals del-helhetsrelationer. 
Forskningsfrågorna var:  

1. Vilket kunnande gällande tals del-helhetsrelationer utvecklade 
eleverna? 

2. Vilka samband kan hittas mellan elevers kunskapsutveckling och 
utformningen av de konceptuella subitiseringsaktiviteterna? 

 
Resultatet indikerar, baserat på både den kvantitativa och kvalitativa 
analysen, att konceptuella subitiseringsaktiviteter kan stödja 
förskoleklasselevers kunnande gällande tals del-helhetsrelationer. Det 
antal som specifikt utforskades i undervisningsinsatsen var fem. Den 
kvantitativa analysen på gruppnivå visade en ökning med 18,1 
procentenheter mellan elevernas resultat på för- och eftertestet. Även den 
kvalitativa analysen visade att flertalet elever utvecklade sitt kunnande 
gällande tals del-helhetsrelationer mellan för- och eftertestet (se artikel 2, 
tabell 7). På förtestet framkom att eleverna använde sig av både 
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subitisering och räkning för att bestämma antal.  Resultatet av förtestet 
visade att subitisering var ett mer effektivt tillvägagångssätt som 
resulterade i fler korrekt inringade svar i jämförelse med att räkna objekten 
en i taget. Dessa olika tillvägagångssätt ligger till grund för de kvalitativt 
skilda kategorier som finns beskrivna i tabell 3. Enligt tabell 3 tolkas 
tillvägagångssättet att direkt ringa in alla par och triader som tillsammans 
blir fem, på kunnande om att antalet fem kan delas upp och sättas samman 
på olika sätt. En elev som istället räknar objekten, en i taget, visar däremot 
inte kunskap om att antalet fem kan delas upp och sättas samman (kategori 
1). I undervisningsinsatsen användes konceptuella subitiseringsaktiviteter 
som var uppdelade i två undervisningsblock (se artikel 2, tabell 2). Målet i 
lektionsblock 1 var att eleverna skulle ges möjlighet att erfara och utveckla 
förståelse för att få antal (≤ 3) kan bestämmas direkt (perceptuell 
subitisering) medan målet som formulerades för lektionsblock 2 var att 
eleverna skulle utveckla kunnande om att antal kan sättas samman och 
delas upp på olika sätt.  

Resultatet visade att ett par av eleverna inte utvecklade kunnande 
gällande tals del-helhetsrelationer. Dessa elever presterade även lågt på 
eftertestet där deras kunnande gällande hur talet fem kan sättas samman 
och delas upp prövades. En slutsats är att vissa elever svarade på 
undervisningsinsatsen, medan andra inte gjorde det. Förskoleklasslärarna 
svarade i e-mailenkäten att de upplevde undervisningsinsatsen som 
gynnsam för barnens kunskapsutveckling gällande tals del-
helhetsrelationer. Båda respondenterna framhöll att de aktiviteter som de 
ansåg var mest givande för att utveckla elevernas förståelse av antal var 
när de gavs möjlighet att i helklass prata om och diskutera olika sätt att 
gruppera antal på.  
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Tabell 3.  
Kvalitativt olika strategier för att bestämma vilka par eller triader som tillsammans blir 5.  

Kategorier  Tillvägagångssätt  
V. Visar kunnande att 5 kan sättas samman av 
olika par och triader.  

Ringar direkt in alla kombinationer, både par och 
triader som tillsammans blir 5(5+0, 4+1, 3+2, 
2+2+1). 
 

VI. Visar kunnande att 5 kan sättas samman av 
olika par.  
 

Ringar direkt in alla par som tillsammans blir 5 
(5+0, 4+1, 3+2). 
 

III. Visar initialt kunnande om att 5 kan bestå av 
mindre antalsgrupper.  

Ringar direkt in en eller två av par-
kombinationerna som tillsammans blir 5 (4+1 och 
5+0). 
 

II. Känner igen antal som är många fler än 5 
men visar inte kunnande om att 5 kan bestå av 
mindre antalsgrupper.  
 

Räknar alla objekten i antalsgruppen förutom 
antalsgrupperna som består av 7, 8 eller 9 objekt.  

I. Visar inte kunnande att 5 kan bestå av mindre 
antalsgrupper. Uppfattar antal som många 
enheter/ettor.  

Räknar de enskilda objekten utan att 
uppmärksamma helheten.  

Kommentar: Översatt från Wästerlid (2020b) 

Resultat av syntes av delstudierna 
I detta avsnitt presenteras syntesen av de båda delstudiernas resultat. I 
syntesen har delstudiernas resultat sammanförts och jämförts med syftet att 
hitta likheter och skillnader. Syntesens analys baseras på de tre MKT-
aspekterna specialiserad innehållsrelaterad kunskap (specialized content 
knowledge), kunskap om innehåll och elever (knowledge of content and 
students) och kunskap om innehåll och undervisning (knowledge of content 
and teaching). Avsnittet avslutas med att resultatet av studiens 
övergripande forskningsfråga presenteras.   

Specialiserad innehållsrelaterad kunskap 
Undervisning av lågpresterande elever kräver specifik kunskap av vilket 
matematiskt kunnande, kopplat till antals- och taluppfattning, som är 
särskilt problematiskt. De kompetenser, gällande antals- och 
taluppfattning, som främst prövas i litteraturöversiktens ingående studier 
för att identifiera lågpresterande F-3-elevers antals- och taluppfattning var 
främst av procedurell karaktär. Beskrivningarna av de lågpresterande 
elevernas svårigheter är därmed framför allt kopplade till räkning, 
räkneramsan, ett-till-ett-principen, talidentifikation, talfakta/aritmetiska 
basfärdigheter i talområdet 0-20 i addition och subtraktion. Elevernas 
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konceptuella förståelse av tal prövades i uppgifter där de fick jämföra och 
storleksordna tal (symbolisk representation).  Dessutom prövades 
elevernas förståelse av sambandet mellan icke-symbolisk (konkret) och 
symbolisk (räkneord och tal) representation av antal bara i några studier.  

Användandet av ineffektiva metoder identifierades både i 
litteraturöversikten och i undervisningsinsatsen, vilket kan tolkas som att 
denna problematik skulle kunna vara kännetecknande för elever i 
matematiksvårigheter eller elever som riskerar att hamna i 
matematiksvårigheter. I litteraturöversikten framkom till exempel att 
lågpresterande elever använde ineffektiva procedurer såsom fingerräkning 
och ”räkna-vidare-procedurer”. I delstudie 2, där eleverna snabbt skulle 
bestämma vilka antalsgrupper som tillsammans blev 5, använde de 
lågpresterande eleverna sig av den mer tidskrävande strategin att räkna 
objekten en i taget, i stället för subitisering. Flera av studierna i 
litteraturöversikten som riktade sig mot yngre elever (5-6-åringar) 
rapporterade att de lågpresterande eleverna saknade säkra 
uppräkningsmetoder för att bestämma antal. Denna problematik 
identifierades emellertid inte i delstudie 2.  

En annan problematik som identifierades i båda studierna handlar om 
elevernas förtrogenhet med hur antal och tal kan delas upp och sättas 
samman. I litteraturöversikten (delstudie 1) urskildes elevernas svårigheter 
med talfakta medan svårigheter gällande tals del-helhetsrelationer 
identifierades i undervisningsinsatsen (delstudie 2).   

Kunskap om innehåll och elever  
De båda delstudiernas resultat bidrog med olika kunskap om 
lågpresterande elevers kunnande gällande att förstå och hantera antal. I 
litteraturöversiktens ingående studier analyserades elevernas kunnande 
främst kvantitativt och på gruppnivå, förutom två fallstudieexperiment som 
rapporterade matematiskt kunnande på individnivå. De lågpresterande 
elevernas antals- och taluppfattningskompetens rapporterades 
huvudsakligen i termer av antal rätt, effekter, medelvärde och 
standardavvikelser. Litteraturöversikten bidrar därmed inte med kunskap 
om lågpresterande elevers olika sätt att förstå och hantera antal och tal på. 
Även i delstudie 2 analyserades elevernas kunnande kvantitativt och på 
gruppnivå vilket gav övergripande information, men inte fördjupad 
information om elevernas kunskapsutveckling gällande tals del-
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helhetsrelationer. Den kvalitativa analysen visade däremot att flertalet 
elever utvecklade kunnande gällande tals del-helhetsrelationer (antalet 
fem) i undervisningsinsatsen men inte alla. De flesta elever subitiserade 
mindre antalsgrupper (≤ 3) och kända talmönster (t.ex. tärningsmönster) 
medan ett par elever fortsatte att räkna alla objekt en i taget även efter 
undervisningsinsatsen. Vidare urskildes ett samband mellan 
tillvägagångssätt och resultat på NST-testet, där uppräkning av ett objekt i 
taget sammanföll med låga prestationer på NST-testet medan en god 
konceptuell subitiseringsförmåga sammanföll med höga resultat på NST-
testet. 

Vikten av att urskilja elevernas individuella kunnande blir tydligt i 
delstudie 2, som visade att det var stora individuella skillnader både i 
elevernas förkunskaper och vilket kunnande eleverna utvecklade gällande 
tals del-helhetsrelationer (fem) i undervisningsinsatsen.  

Kunskap om innehåll och undervisning.  
För att kunna planera och undervisa denna elevgrupp krävs fördjupad 
kunskap om hur en matematikundervisning som kan överbrygga 
identifierade svårigheter kan utformas. I litteraturöversikten undersöktes 
inte undervisning i relation till ett specifikt matematikinnehåll, utan fokus 
var på metodologiska ansatser, hur lågpresterande elever identifieras och 
definieras samt hur deras kunnande avseende antals- och taluppfattning 
beskrivs. I litteraturöversikten beskrevs främst de lågpresterande elevernas 
procedurella kunnande gällande att hantera antal och tal och inte på deras 
konceptuella förståelse av antal och tal.  Detta resultat användes som 
utgångspunkt av delstudie 2 som syftade till att empiriskt utforska vilket 
kunnande gällande tals del-helhetsrelationer som förskoleklasselever 
utvecklade när konceptuella subitiseringsaktiviteter användes i 
undervisningen. Flertalet av eleverna utvecklade kunnande gällande tals 
del-helhetsrelationer i undervisningsinsatsen, vilket både de kvantitativa 
och kvalitativa analyserna visade, och som förskoleklasslärarna 
bekräftade. Däremot visade den kvalitativa analysen att alla elever inte 
utvecklade kunnande gällande tals del-helhetsrelationer. Trots att 
undervisningsinsatsen fokuserade subitisering visar resultatet att ett par 
elever fortsatte att räkna (en i taget) mindre antalsgrupper (≤ 3) även efter 
undervisningsinsatsen.  
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Kopplat till undervisning av lågpresterande elever eller elever som 
riskerar att hamna i matematiksvårigheter, verkar det finnas ett behov av 
studier som utforskar elevernas förståelse av antal och om vilket kunnande 
som olika elever utvecklar i olika undervisningsaktiviteter och 
undervisningsupplägg.  

Resultat av den övergripande 
forskningsfrågan 
I detta avsnitt presenteras resultatet av studiens övergripande 
forskningsfråga gällande vilka aspekter, som ur ett specialdidaktiskt 
perspektiv, är särskilt betydelsefulla att beakta vad gäller lågpresterande 
elevers kunskapsutveckling inom grundläggande antals- och 
taluppfattning. Som analysverktyg för att besvara den övergripande 
forskningsfrågan har analysmodellen som finns presenterad i kapitel 4 
(figur 6) använts. 
I syntesen av delstudiernas resultat framkom att: 
A)  lågpresterande elever ofta använder ineffektiva metoder och att de 
saknar förtrogenhet med hur antal och tal kan delas upp och sättas samman 
(Wästerlid, 2020a; Wästerlid, 2020b).  
B) Litteraturöversikten (Wästerlid, 2020a) visar att flertalet studier inom 
forskningsfältet matematiksvårigheter rapporterar om elevers kunnande 
kvantitativt och på gruppnivå. Litteraturöversikten bidrog därmed inte med 
kunskap om lågpresterande elevers olika sätt att förstå och hantera antal 
och tal på. Detta är problematisk då resultatet av delstudie två visade att 
det var stora individuella skillnader både i elevernas förkunskaper och 
vilket kunnande som de utvecklade i undervisningsinsatsen (Wästerlid, 
2020b).  
C) Att undervisa elever som inte utvecklas som förväntat kräver fördjupad 
kunskap om hur undervisningen kan utformas och hur svårigheter kan 
överbryggas och förebyggas i matematikundervisningen. Delstudie 2 
visade att flertalet elever utvecklade kunnande gällande tals del-
helhetsrelationer i undervisningsinsatsen som fokuserade konceptuell 
subitisering, men inte alla (Wästerlid, 2020b). Resultatet indikerar därav 
vikten av att elevers individuella förutsättningar och behov beaktas i 
undervisningen. 
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Resultatet av den övergripande forskningsfrågan, som presenteras i 
punktform i de tre yttersta rektanglarna (figur 6), kan förstås som 
specialdidaktikens krafter som hjälper till att balansera relationen mellan 
eleven, läraren och matematikinnehållet, så att undervisningens kärna 
(mittpunkten) hamnar inuti triangeln och lärande möjliggörs. 
Med aspekterna tydliggörs även specialdidaktikens bidrag i förhållande till 
MKT-kompetenserna (specialiserad innehållsrelaterad kunskap, kunskap 
om innehåll och elever, kunskap om innehåll och undervisning), där 
specialdidaktikens fokus är på elever som riskerar att hamna i svårigheter 
eller som är i svårigheter i sin kunskapsutveckling inom antals- och 
taluppfattning.  

 

Figur 6  
Aspekter som bidrar till lågpresterande elevers kunskapsutveckling inom grundläggande antals- och 
taluppfattning.  
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I kapitlet diskuteras resultatet av syntesen i förhållande till tidigare 
forskning och till studiens övergripande syfte att utifrån ett 
specialdidaktiskt perspektiv, bidra med kunskap om lågpresterande elevers 
grundläggande antals- och taluppfattning och hur utvecklingen av denna 
kan stödjas. Specialiserad innehållsrelaterad kunskap utifrån ett 
specialdidaktiskt perspektiv diskuteras framför allt med utgångspunkt i den 
didaktiska frågan vad. Under rubriken Kunskap om innehåll och elever 
utifrån ett specialdidaktiskt perspektiv diskuteras istället de didaktiska 
frågorna vad i förhållande till vem medan Kunskap om innehåll och 
undervisning utifrån ett specialdidaktiskt perspektiv rör den didaktiska 
frågan hur. I avsnittet slutsatser och implikationer presenteras de aspekter 
som, utifrån ett specialdidaktiskt perspektiv, kan ses som särskilt 
betydelsefulla att beakta vad gäller lågpresterande elevers 
kunskapsutveckling inom grundläggande antals- och taluppfattning. 
Därefter redogörs för studiens tillförlitlighet följt av begränsningar. En 
diskussion om på vilket sätt val av metoder påverkat studiens resultat följs 
av kunskapsbidrag och implikationer i praktiken. Kapitlet avslutas med 
förslag på fortsatt forskning.  

Specialiserad innehållsrelaterad kunskap 
utifrån ett specialdidaktiskt perspektiv  
Det taluppfattningsområde som främst prövades i litteraturöversikten för 
att identifiera lågpresterande elever kan med stöd i Carpenters (1986) 
begreppsdefinitioner definieras som procedurella, då fokus var på 
räkneprocedurer och talfakta/aritmetiska basfärdigheter. Eftersom elever i 

6. DISKUSSION 
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matematiksvårigheter ofta uppvisar problem med grundläggande 
talkombinationer och talfakta (Baroody m.fl., 2009; Jordan m.fl., 2003; 
Neuman, 1987) kan ett talfaktatest, som prövar elevernas procedurella 
kunskap gällande tal, användas för att identifiera elever i 
matematiksvårigheter.  

Ur ett specialdidaktiskt förebyggande perspektiv är det emellertid lika 
viktigt att tidigt identifiera elever som visar indikation på framtida 
svårigheter för att kunna förebygga att svårigheter uppstår. Enligt tidigare 
forskning är en förståelse för tals del-helhetsrelationer centralt för att lära 
sig talfakta i addition och subtraktion (Baroody m.fl., 2009; Neuman, 
1987; Nunes & Bryant, 2007). Kunnande gällande hur antal och tal kan 
delas upp och sättas samman kan därmed ses som en tröskel i elevernas 
tidiga matematikutveckling och ett kunnande som därav behöver 
kartläggas tidigt (Aunio & Räsänen, 2015; Jordan m.fl., 2003; Neuman, 
1987). Neumans (1987) studie visade till exempel att elever som inte 
behärskade de grundläggande talkombinationerna i talområdet 1-10 
upplevde matematiken som svår. Både problematik gällande talfakta och 
tals del-helhetsrelationer identifierades i syntesen. I litteraturöversikten 
(delstudie 1) urskildes elevernas svårigheter med talfakta, medan 
svårigheter gällande tals del-helhetsrelationer identifierades i 
undervisningsinsatsen (delstudie 2). 

 Syntesen av resultaten av delstudie 1 och 2 visade vidare att 
användandet av ineffektiva strategier så som fingerräkning, uppräkning av 
en i taget och ”räkna-vidare-procedurer” var kännetecknande för 
lågpresterande elever. Resultat kan tolkas som att eleverna ännu inte var 
förtrogna med hur antal och tal kan delas upp. Liknande svårigheter 
iakttogs av Gray och Tall (1994) som rapporterade att de lågpresterande 
eleverna främst använde sig av uppåt- och nedåträkning, medan de 
högpresterande eleverna utgick ifrån redan kända talfakta. De 
högpresterande eleverna satte samman och delade upp tal flexibelt medan 
de lågpresterande eleverna hanterade talen som konkreta enheter, där fokus 
blev på räkneproceduren. Elevers fokus på räkneprocedurer blev tydlig i 
delstudie 2, utifrån att några elever räknade (en i taget) alla objekt, även 
subitiserbara antal ≤ 3, också efter undervisningsinsatsen som fokuserade 
på konceptuell subitisering. Med tanke på att perceptuell subitisering är en 
medfödd förmåga är det intressant att inte alla elever spontant använder sig 
av denna förmåga för att bestämma mindre antalsgrupper (Mandler & 
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Shebo, 1982; Schleifer & Landerl, 2011; Starkey & McCandliss, 2014). En 
möjlig förklaring skulle kunna vara att eleverna tror att de måste räkna alla 
objekt, vilket i sin tur skulle kunna härledas till Gelman och Gallistels 
(1978) räkneprinciper som hänvisas till i exempelvis Skolverkets 
kartläggningsmaterial Hitta matematiken (Skolverket, 2019a). Enligt 
Gelman och Gallistels (1986) definition innebär kardinaltalsprincipen en 
förståelse för att det sist uppräknade ordet anger det totala antalet föremål 
i en mängd, vilket till exempel Nunes och Bryant (2007) och Dowker 
(2019) menar är en alltför snäv definition. Om ett ensidigt fokus hamnar 
på systematisk räkning och grundläggande talfakta förbises andra centrala 
aspekter i elevers tidiga antals- och taluppfattning, så som en förståelse för 
tals kardinala innebörd och för sambandet mellan kardinalitet och 
addition/subtraktion (Nunes och Bryant, 2007).   

I denna MKT-aspekt ryms, utifrån ett specialdidaktiskt perspektiv, en 
fördjupad kunskap om vilka svårigheter gällande antals- och taluppfattning 
som lågpresterande elever har en tendens att hamna i, så kallade trösklar.  
En annan viktig aspekt är att tidigt identifiera elever som inte utvecklar 
förståelse för tals kardinala betydelse (sambandet mellan antal och tal), 
eller för att antal kan delas upp och sättas samman. 

Kunskap om innehåll och elever utifrån 
specialdidaktiska aspekter 
Resultatet av litteraturöversikten visade att elevernas kunnande främst 
rapporterades kvantitativt och på gruppnivå, vilket gör att en fördjupad 
information om vilka svårigheter som eleverna hamnar i eller variationen 
av olika sätt att uppfatta och förstå antal och tal på inte beskrivs. Tidigare 
forskning bidrar därmed inte med kunskap om de olika dimensioner av vad 
det innebär att ha svag antals- och taluppfattning som bland annat Gersten 
m.fl. (2005) menar är betydelsefullt. Vikten av att möta det enskilda 
barnets förutsättningar understryks även av Scherer m.fl. (2017) och de 
menar att det därför är problematiskt att ange en generell slutsats om hur 
man bäst stödjer barn med matematiska svårigheter på grund av varje 
enskilt barns komplexa omständigheter.   

Till skillnad från den kvantitativa analysen gav den kvalitativa analysen 
i delstudie 2 fördjupad information om vilket kunnande gällande tals del-
helhetsrelationer som de enskilda eleverna utvecklade. Vissa elever kunde 
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snabbt och direkt ringa in alla antalskombinationer som tillsammans blev 
fem, medan andra elever bestämde vilka par eller triader som tillsammans 
blev fem genom att de använde uppräkning av ett objekt i taget. Resultatet 
kan tolkas som att de elever som räknar alla objekten inte använder sin 
förmåga att direkt bestämma antal eller subitisera (Kaufman m.fl., 1949; 
Clements & Sarama, 2014). De visar inte heller förståelse för tals kardinala 
innebörd och att tal kan delas upp i mindre delar (Nunes & Bryant, 2007).  

Att tänka ”one size fits all” är, utifrån den specialdidaktiska 
verksamhetens roll, problematisk då den syftar till att säkerställa att 
undervisningen och de insatser som sätts in möter elevers individuella 
förutsättningar och behov (Emanuelsson m.fl., 2001; SFS 2018:1098; 
Skolverket, 2014). Vidare blir det svårt att anpassa undervisningen utifrån 
de enskilda elevernas olika förutsättningar och behov om dessa inte 
identifieras.   

Kunskap om innehåll och undervisning 
utifrån ett specialdidaktiskt perspektiv 
Förutom att ha kunskap om centrala aspekter i elevernas tidiga 
matematikutveckling krävs också kunskap om förebyggande och stödjande 
insatser, vilket är i linje med den specialdidaktiska verksamhetens 
främjande och förebyggande roll och skrivelsen om att elever tidigt ska ges 
stöd i sin matematiska kunskapsutveckling om det behövs (SFS 
2018:1098). Det innebär att hur undervisningen ska utformas och 
genomföras blir en viktig del i att skapa undervisning som ger det stöd som 
elever har rätt till.  

Resultatet av litteraturöversikten visade att studierna främst fokuserade 
på kunnande gällande att hantera antal och tal, och inte på förståelse av 
antal och tal.  Fokus i delstudie 2 blev därav på elevers konceptuella 
subitiseringsförmåga i planeringen och genomförandet av undervisningen. 
Utgångspunkten i konceptuell subitisering har sin grund i antaganden om 
att konceptuell subitisering möjliggör för elever att utveckla kunnande 
gällande tals del-helhetsrelationer utifrån att helheten och delarna kan 
uppfattas simultant (Baroody, 2006; Clements, 1999; Clements m.fl., 
2019; Conderman m.fl., 2014). Denna rumsliga struktureringsförmåga har 
visat sig vara fördelaktig när barn ska utveckla förståelse för kvantiteter 
och tal (Mulligan & Mitchelmore, 2009; van Nes & Doorman, 2011; van 
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Nes & de Lange, 2007). Det går även snabbare att uppfatta antalsgrupper 
som är strukturerade än antal som är ostrukturerade (Starkey & 
McCandliss, 2014; Wege, Trezise & Inglis, 2021).  

Resultatet av delstudie 2 indikerar att de konceptuella 
subitiseringsaktiviteterna var gynnsamma (hur undervisningen 
designades) för elevernas kunskapsutveckling gällande tals del-
helhetsrelationer (antalet 5). Detta är i enlighet med tidigare forskning, som 
visar ett positivt samband mellan subitisering och matematiskt kunnande 
(Kroesbergen m.fl., 2009; Sayers m.fl., 2016; Yun m.fl., 2011; Özdem & 
Olkun, 2019). Resultatet kan även förklaras med att de konceptuella 
subitiseringsaktiviteterna i undervisningssituationen gav eleverna 
möjlighet att visuellt erfara både tals helheter och delar, och möjlighet att 
gruppera och organisera antal i mindre identifierbara antalsmängder 
(Clements, 1999; Clements och Sarama, 2014; Clements m.fl., 2019; 
Conderman m.fl., 2014; Sayers m.fl., 2016).  De aktiviteter som 
klasslärarna uppfattade som mest gynnsamma var aktiviteter där eleverna 
gavs möjlighet att kommunicera med varandra om olika sätt att dela upp 
och sätta samman antal på, vilket överensstämmer väl med studiens 
teoretiska antagande om vikten av att gruppera och strukturera antal 
(Clements & Sarama, 2019; Starkey & McCandliss, 2014; Wege m.fl., 
2021). 

Däremot visade resultatet att inte alla elever utvecklade sitt kunnande, 
och det är därför av vikt att undersöka hur eleverna svarar på de olika 
aktiviteterna i undervisningen. I förhållande till skrivelsen om den 
specialpedagogiska verksamhetens förebyggande och främjande roll för 
alla elever att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål, 
inom ramen för den ordinarie undervisningen (Skollagen SFS 2010:800; 
Skolverket, 2014), verkar det också finnas ett behov av studier som vidare 
utforskar hur undervisningen utformas för att utveckla lågpresterande 
elevers kunnande i olika undervisningsinsatser, men också hur 
undervisningsinnehållet kan anpassas och differentieras i syfte att 
möjliggöra lärande.  
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Slutsats och implikationer 
Studien adresserar problematiken med att cirka var tionde elev inte når upp 
till godkänd nivå i årskurs 9 i matematik (Skolverket, 2021) och till resultat 
från tidigare forskning som understryker betydelsen av att stödinsatser 
erbjuds tidigt i utbildningssystemet (se till exempel Fuchs m.fl.,2013; 
Mononen m.fl., 2014). Ramverket MKT (Ball m.fl., 2008) tydliggör att en 
lärare som undervisar elever i matematik behöver ha både ämnesteoretisk 
och ämnesdidaktisk kompetens i ämnet. Detta är inget nytt, men ramverket 
beskriver främst den kompetens som krävs för att undervisa elever som 
utvecklas i matematik som förväntat och som följer en typisk 
utvecklingsgång. Fokus i föreliggande studie har i stället varit på elever 
som inte följer en förväntad kunskapsutveckling och på hur svårigheter kan 
förebyggas tidigt inom ramen för den ordinarie verksamheten. 

De aspekter som utifrån delstudiernas resultat kan tolkas som särskilt 
betydelsefulla att beakta vad gäller lågpresterande elevers 
kunskapsutveckling inom grundläggande antals- och taluppfattning och 
den specifika lärarkompetens som därmed krävs för att möjliggöra 
lågpresterande elevers individuella lärande kan sammanfattas i följande:  

Specialiserad innehållsrelaterad kunskap 
Den kompetens som läraren behöver ha i relation till innehållet är 
fördjupad kunskap om centrala aspekter och vanliga trösklar i elevers 
kunskapsutveckling av grundläggande antals- och taluppfattning för att 
motverka framtida matematiksvårigheter. 
Då behöver läraren ha:  
• analyserat innehållet utifrån helheten och dess delar, och identifierat 

vilka delar som kan uppfattas problematiskt d.v.s. utgöra trösklar  
• tydliggjort inte bara vilka delar som ingår i helheten, utan även hur 

dessa är relaterade till varandra och helheten 
 

Kunskap om innehåll och elever  
Fördjupad kunskap om elevers individuella variationer vad gäller att förstå 
och hantera antal och tal för att tidigt kunna identifiera elever i svårigheter.  
Läraren måste då: 
• ha kunskap om varje specifik elevs förståelse av det innehåll som är i 

fokus, och på vilka sätt det eventuellt skiljer sig från en eftersträvad 
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förståelse   
• kunna identifiera elevens förståelse av innehållet, dess delar och 

helheter och relationen mellan dessa för att identifiera 
kunskapsluckor. 

Kunskap om innehåll och undervisning 
Fördjupad kunskap om hur lågpresterande elevers antals- och 
taluppfattning kan stödjas och svårigheter förebyggas och överbryggas i 
undervisningen. 
Läraren behöver alltså: 
• ha kunskap om olika sätt att göra innehållet möjligt för eleven att 

utveckla sin förståelse  
• designa undervisningen så att eleven kan urskilja just de delar av 

innehållet som krävs för att utveckla kunskaper om detsamma. 
 

Specialdidaktiken kan därmed sägas komplettera den allmänna 
ämnesdidaktiska och ämnesteoretiska kompetensen (MKT) genom dess 
bidrag till hur problematik i den grundläggande antals- och 
taluppfattningen kan förebyggas och stödjas i de fall elever inte utvecklar 
kunnande som förväntat. I arbetet argumenteras för att specialdidaktikens 
bidrag kan förstås som fördjupade kunskaper avseende a) innehållet 
grundläggande antals- och taluppfattningen (specialized content 
knowledge) b) om lågpresterande elevers olika sätt att förstå och hantera 
antal och tal på (knowledge of content and students) och c) hur en 
förebyggande och stödjande matematikundervisning som ger eleverna 
möjlighet att utveckla kunnande om antal och tal kan utformas (knowledge 
of content and teaching) (Ball m.fl, 2008). Dessa specialdidaktiska 
kompetenser kan förstås som krafter som hjälper till att balansera 
relationen mellan eleven, läraren och matematikinnehållet, så att 
undervisningens kärna hamnar inuti triangeln och lärande möjliggörs.  
För att tydliggöra specialdidaktikens specifika bidrag gällande att 
undervisa och möta elever som inte följer den typiska 
kunskapsutvecklingen i matematik, föreslås att specialdidaktik läggs till 
Mathematical Knowledge for Teaching (Ball m.fl., 2008), så kallad 
Specialdidactic Mathematical Knowledge for Teaching eller SMKT. 
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Studiens tillförlitlighet 
I avsnittet diskuteras studiens tillförlitlighet med stöd av Traceys (2010) 
kriterier (kursiverade) gällande god kvalitet i kvalitativ forskning. Etiska 
aspekter, som är ett av kriterierna, redogjordes för i kapitel 4 under 
rubriken etiska aspekter. 

Kvaliteten i en studie handlar bland annat om att problemområdet som 
valts att studera ska vara relevant (worthy topic). Med tanke på att svenska 
elever inte får godkänt betyg i årskurs 9 är studiens frågeställning i allra 
högsta grad väsentlig och betydelsefull att undersöka. Även studiens fokus 
mot lågpresterande årskurs F-3-elevers tidiga antals- och taluppfattning 
kan ses som en adekvat avgränsning utifrån forskning som visar vikten av 
tidiga insatser. Det matematiska innehållet konceptuell subitisering och 
dess roll i sexåringars matematikinlärning är relevant att undersöka, då 
tidigare studier inte utforskat denna aspekt empiriskt i en 
förskoleklasskontext.  

Utifrån problemområdets komplexitet och det specialdidaktiska fältets 
tvärvetenskapliga karaktär användes olika datakällor (systematisk 
litteratur-översikt och undervisningsinsats), olika datainsamlingsmetoder 
och olika teoretiska antaganden, vilket ger en grund för kriteriet avseende 
rich rigor. Även triangulering, eller kristallisation, som dels handlar om i 
vilken grad resultaten är samstämmiga, dels om att få en nyanserad och 
fördjupad förståelse av problemområdet som studeras, rör frågor om 
trovärdighet eller credibility. Särskilt i delstudie 2 beaktades dessa aspekter 
då problemområdet (förskoleklasselevers kunnande gällande tals del-
helhetsrelationer) undersöktes med hjälp av olika datainsamlingsmetoder, 
där insamlade data analyserades både kvalitativt och kvantitativt. Detta 
ledde till både samstämmiga och olika resultat, vilket Traceys (2010) 
argumenterar för är både rimligt och önskvärt.  

Även täta beskrivningar och att hänsyn tas till deltagarnas reflektioner 
gynnar en studies trovärdighet vilket gjordes särskilt i delstudie 2. 
Dessutom gav förskoleklasslärarna återkoppling gällande 
undervisningsinsatsens påverkan på elevernas kunnande. En annan faktor 
som kan ha bidragit till studiens trovärdighet är att den genomfördes i nära 
samarbete mellan klasslärarna och mig som forskare. I en kvantitativ studie 
kan resultaten generaliseras om urvalet är randomiserat, vilket inte är 
möjligt i en kvalitativ studie som är kontext- och situationsbunden. 
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Föreliggande studies resultat gällande vilka aspekter som utifrån ett 
specialdidaktiskt perspektiv är betydelsefulla att beakta och de 
identifierade aspekterna kan förhoppningsvis utgöra ett stöd både på 
organisations-, grupp- och individnivå när matematikundervisning i de 
tidiga skolåren planeras och elevers matematikutveckling följs upp 
(resonans).  

De tre aspekter som identifierades, och som besvarade den övergripande 
forskningsfrågan kan därmed sägas vara det specifika kunskapsbidrag som 
studien bidrar med (significant contribution). Studiens teoretiska bidrag 
utgörs av utvidgandet av ramverket Mathematical Knowledge for Teaching 
till Specialdidactic Mathematical Knowledge for Teaching för att 
synliggöra den specialkunskap som lärare behöver ha för att undervisa 
lågpresterande elever i matematik. Ett av Traceys (2010) kriterier handlar 
om huruvida studien besvarar syfte och frågeställningar med passande 
metoder, och att de olika delarna följer på varandra på ett logiskt sätt 
(meaningful coherence). Forskningens upplägg, val av metod och teorier 
etc. har diskuterats med handledare och i olika seminariegrupper under 
hela processen. Dessutom har resultaten av de ingående studierna 
presenterats och diskuterats på konferenser. Dessa diskussioner har hjälpt 
mig att utveckla kappan, där målet varit att göra den lättillgänglig, 
transparent, och innehållsmässigt begriplig. I vilken grad detta lyckats får 
läsaren avgöra.  

Begränsningar  
Forskningsfrågan gällande vilka aspekter som, ur ett specialdidaktiskt 
perspektiv, är särskilt betydelsefulla att beakta vad gäller lågpresterande 
elevers kunskapsutveckling inom grundläggande antals- och 
taluppfattning, är komplex och mångfasetterad. Den ger därför bara svar 
på de aspekter som var möjliga att identifiera i de två delstudierna som 
fokuserade grundläggande antals- och taluppfattning. Flera och andra 
aspekter hade troligtvis varit möjliga att identifiera om studier med annat 
fokus hade använts som underlag såsom annat matematiskt innehåll eller 
åldersgrupp vilket gör att denna studies resultat måste tolkas i förhållande 
till den avgränsade åldersgruppen och det specifika innehållet.  

I vilken utsträckning som resultat går att generalisera beror bland annat 
på om urvalet kan ses som representativt för populationen och därmed 
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tillämpligt i andra kontexter (Bryman, 2018). Urvalet i litteraturöversikten 
(de inkluderade studiernas deltagare) kan utifrån argumenten som följer 
betraktas som representativt för populationen ”elever som presterar lågt på 
antals- och taluppfattningstester”. Det sammanlagda antalet deltagare i de 
18 artiklarna var sammanlagt ca 2800 elever i åldrarna 5–9 år.  
Fördelningen mellan åldersgrupperna åk F-1 och åk 2–3 var jämn och 
studierna har vidare genomförts i en rad olika länder med finska, kinesiska, 
italienska, amerikanska, engelska och tyska elever.  

Däremot kan resultatet av undervisningsinsatsen i delstudie 2 inte ses 
som representativt för populationen, varken utifrån urval eller antalet 
deltagare. I delstudie 2 gavs däremot en möjlighet att nära och detaljerat 
undersöka förskoleklasselevernas kunskapsutveckling i de utvalda 
aktiviteterna, vilket är centralt i kvalitativ forskning (Merriam & Tisdell, 
2016).  

Metoddiskussion  
En systematisk sökning efter forskningsstudier gällande lågpresterande 
årskurs F-3-elevers taluppfattningskompetenser gjordes i de tre 
databaserna ERIC, PsycINFO och Web of Science utifrån syftet att 
sammanställa dessa. Valet att bara använda de tre nämnda databaserna kan 
ses som begränsande eftersom det finns en risk att relevanta studier inte 
fångades in i sökningarna. Även urvalskriterierna kopplat till ålder, 
empiriska studier och beskrivningar av lågpresterande elevers kunnande 
kan uppfattas som snäva, eftersom det resulterade i endast 18 artiklar. 
Sökningar med ett sökblock i taget resulterade i tiotusentals artiklar, 
däremot minskade antalet artiklar avsevärt när sökblocken (numeracy, 
early education och low achievers) kombinerades, vilket tyder på att det 
finns många studier inom respektive forskningsområde men att ett 
begränsat antal studier beaktar dessa områden samtidigt.  

I delstudie två valdes olika metoder för att forskningsfrågorna gällande 
vilket kunnande som eleverna utvecklade i undervisningsinsatsen skulle 
kunna besvaras. Användandet av olika metoder kan ses som en styrka just 
därför att de kan komplettera och styrka varandra (Bryman, 2018; Rossman 
& Rallis, 2012).  

I studien användes en av deltesterna i Number Set Test (Geary m.fl., 
2009), som är framtaget för att kunna bedöma elevers snabbhet och 
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korrekthet gällande att bestämma och processa antal som är representerade 
både som siffror och visuella objekt. Testet är inte framtaget för att pröva 
elevernas förståelse för hur antal kan delas upp och sättas samman, utan 
för att identifiera elever som riskerar att hamna i framtida 
matematiksvårigheter. Skälen till att deltestet ”fem som visuella objekt” 
användes, är dels att fem presenteras som olika antalskombinationer (4+1, 
3+2), dels att testet görs på tid, vilket är en viktig aspekt kopplad till att 
kunna uppfatta mindre antal exakt (subitisering).  

Direkt observation användes som metod för att få detaljerad information 
om de strategier som eleverna använde i testsituationen. Men det kräver tid 
och resurser för att utföras och det finns en risk att observatörens medvetna 
eller omedvetna fördomar påverkar bedömningen (Bryman, 2018). 
Klasslärarna genomförde observationerna, vilket var ett beslut som togs 
utifrån att testsituationen skulle kännas så naturlig som möjligt för 
eleverna. Däremot var det ibland svårt att tolka lärarnas anteckningar, 
vilket ledde till att några av dem inte kunde användas i den kvalitativa 
analysen. För att undvika oklarheter hade det därför varit bra att filma alla 
elever vid samtliga testtillfällen. Å andra sidan kan inspelning upplevas 
som känsligt även om materialet i sig inte är integritetskänsligt.  

Undervisningsinsatsen genomfördes tillsammans med 
förskoleklasslärarna, vilket både kan vara positivt och negativt. Robson 
och McCartan (2016) betonar att denna nära samarbetsrelation mellan 
forskaren och läraren kan orsaka problem, genom att makten i beslut om 
till exempel aspekter av designen eller datainsamlingen kan förloras av 
forskaren. Därför är det viktigt att vara medveten om de olika rollerna i 
projektet. I föreliggande projekt var det främst forskaren (författaren) som 
bidrog med forskningskunskap och som analyserade insamlade data medan 
förskoleklasslärarna observerade eleverna och ansvarade för 
genomförandet av undervisningsinsatsen. En möjlig vinst med att låta 
förskoleklasslärarna observera var att de gavs en fördjupad information av 
elevens kunnande gällande att sätta samman och dela upp talet fem, vilket 
ger dem ökad möjlighet att även efter insatsens slut anpassa och stödja 
elevernas fortsatta kunskapsutveckling.  

En svårighet med att syntetisera resultaten från två så vitt skilda typer av 
studier var att hitta ett analysverktyg som omfamnade båda studierna.  
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Kunskapsbidrag och implikationer  
Lågpresterande elevers tidiga antals- och taluppfattning har i föreliggande 
studie beaktats utifrån ett specialdidaktiskt perspektiv vilket (mig 
veterligen) inte gjorts tidigare. Kunskapsbidraget till det specialdidaktiska 
fältet ligger i utformandet av en modell som synliggör vilka aspekter som 
ur ett specialdidaktiskt perspektiv är särskilt betydelsefulla att beakta vad 
gäller lågpresterande elevers kunskapsutveckling inom antals- och 
taluppfattning. Studien bidrar även med kunskap om på vilket sätt 
specialdidaktisk kompetens kompletterar och fördjupar 
matematikdidaktisk kompetens, vilket benämns Specialdidactic 
Mathematical Knowledge for Teaching eller SMKT. Det i forskningen 
identifierade glappet mellan praktisk och vetenskaplig kunskap (Räsänen 
m.fl., 2019; Rumrill m.fl., 2011) överbryggas till viss del då konceptuell 
subitisering och dess roll för elevers förståelse av tals del-helhetsrelationer 
utforskades. Undervisningsinsatsen genomfördes i en förskoleklass, vilket 
också kan ses som ett vetenskapligt kunskapsbidrag med tanke på att få 
interventionsstudier i matematik har fokuserat 6-åringar (Mononen m.fl., 
2014; Sterner m.fl., 2019).  

Studiens implikationer för praktiken, både för klasslärare, 
specialpedagoger och speciallärare i matematik i de tidiga skolåren, ligger 
i de aspekter som identifierades vara särskilt viktiga att beakta gällande 
lågpresterande elevers kunskapsutveckling inom grundläggande antals- 
och taluppfattning (se figur 6). Dessa aspekter kan förstås som 
specialdidaktiska krafter eller kompetenser som hjälper till att balansera 
relationen mellan eleven, läraren och matematikinnehållet, så att 
undervisningens kärna hamnar inuti triangeln och lärande möjliggörs. 

Aspekterna kan därmed tjäna som underlag både vid planering av den 
ordinarie matematikundervisningen och vid planering av förebyggande 
och stödjande insatser inom ramen för den ordinarie verksamheten.  

Fortsatt forskning 
Barns lärande gällande grundläggande antals- och taluppfattning kommer 
att utforskas vidare i ett kommande forskningsprojekt. Projektet har 
beviljats medel från Vetenskapsrådet (Dnr: 2021-04147) och i det ingår 
jag, huvudsökande Mona Holmqvist, medsökande Damon Tutjien och 
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Maria Alkhede. I detta projekt kommer förskoleklasselevers konceptuella 
subitiseringskompetens att undersökas, och hur den kan stimuleras. Syftet 
med forskningsprojektet är att bidra med kunskap om relationen mellan 
förskolklasselevernas globala helhetsbearbetning och konceptuella 
subitiseringskompetens, samt hur denna kan utvecklas genom 
undervisning. 

Baserat på elevernas visuella uppmärksamhetsmönster när de 
bestämmer antal via datorbaserade stimuli, kommer aspekter som är 
centrala för deras lärande, att bli möjliga att identifiera, vilka i sin tur 
kommer att användas för att utforma undervisningsaktiviteter. Planering 
och genomförande av främjande undervisningsaktiviteter kommer att 
göras tillsammans med förskoleklasslärare.  

Kvalitativa analyser av barns förståelse när de inte följer det typiska 
sättet att lära sig var svåra att hitta i litteraturöversikten. Detta tyder på ett 
behov av kvalitativa angreppssätt som kan komplettera de kvantitativa 
forskningsresultaten genom att gå utöver resultaten från testerna för att ge 
en djupare förståelse av lågpresterande elevers matematiska kompetenser 
och förståelse. Ett annat identifierat behov av vidare forskning är att 
undersöka lågpresterande elevers individuella kunskapsutveckling i olika 
undervisningsinsatser med olika matematikinnehåll. Det finns även behov 
av att utforska hur undervisningsinnehållet kan anpassas och differentieras 
utifrån elevernas individuella förutsättningar. 
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Background   
The focus in this study is on low achieving grade K-3 children who 
experience difficulties with understanding and operating with numbers. 
The motive of the study is partly based on previous research showing a 
connection between early numeracy and later achievement in mathematics 
(Duncan m.fl., 2007; Stock m.fl., 2007), partly on results indicating that 
children who experience difficulties in kindergarten often show low 
mathematics growth during the early years in school (Aunola m.fl, 2004, 
Morgan, m.fl., 2009). The mathematical content in which children with 
mathematical difficulties often face problems is on early numeracy and 
arithmetic (Mazzocco, 2007; Baroody m.fl., 2009). To prevent students 
from ending up in future mathematics difficulties, the importance of early 
support being offered early in the education, is emphasized (Gersten m.fl, 
2009; Mononen m.fl., 2014). Since about 10 percent of the Swedish pupils 
leave compulsory school without an approved grade (at least grade E), it is 
important to pay early attention to children that struggle to learn 
mathematics so that they do not end up in future mathematical difficulties.  

According to Swedish read- count- write- guarantee in grade K-3, an 
assessment of the child´s knowledge development must be made in 
consultation between the teachers concerned and teachers with special 
education competence if there is an indication that the child needs support 
in their learning.  

Any teacher who teaches mathematics is expected to have both 
theoretical and didactic competence regarding mathematics, also called 

ENGLISH SUMMARY 
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Mathematical Knowledge for Teaching (MKT) (Ball et al., 2008). What 
competence the special education teacher shall contribute with is however 
not clear. The special educational competence probably needs to contribute 
with knowledge of how K-3 children, who do not develop as expected in 
mathematics, can be supported. How special didactic competence can be 
understood in relation to students in need of support in their early numeracy 
development is the specific problem area that is explored in this work 

The concept of special didactic perspective is used as an overall term to 
clarify that it is special education competence in relation to didactic aspects 
regarding the mathematics content that is in focus. This special didactic 
framework has its origin in the preventive and promotional role of special 
educational activities, based on the aim that all students should be given 
the opportunity to develop as far as possible within the framework of 
regular teaching (School Act SFS 2010: 800; Skolverket, 2014). 

Aim and overall research question 
The study presented here aims to, from a special didactic perspective, 
contribute with knowledge about low-achieving children’s early numeracy 
competences and how the development of this can be supported.  

The aim is achieved partly by studying what is characteristic of low-
achieving K-3 children’s early numeracy competences and how they are 
defined in the research literature (study 1), and partly by examining what 
numeracy competences, i.e., part-part-whole relations of number 5 
preschool class children developed when conceptual subitizing activities 
were focused in teaching (study 2).  
The overall research question is:  
Which aspects, from a special didactic perspective, are particularly 
important to consider in terms of facilitating low-achieving children’s early 
numeracy development? 

Theoretical frameworks 
The mathematical content in this study is numeracy with a focus on 
conceptual subitizing, and theories about children's development in this 
area have constituted the substantive starting point (Clements, 1999; 
Sayers m.fl., 2016; Starkey & McCandliss, 2014). The three aspects 
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specialized content knowledge, knowledge of content and students and 
knowledge of content and teaching which originate in the framework 
Mathematical Knowledge for Teaching (MKT) by Ball et al. (2008) and 
Cohen et al’s (2003) instructional triangle model has been used to explore 
the special didactic contribution in relation to MKT when it comes to 
preventing mathematical difficulties and supporting low-achieving 
children’s mathematical learning. The triangle model by Cohen et al (2003) 
is used to show that the core of teaching i.e., where learning occurs is in 
the center of the triangle where the teacher, the student, and the mathematic 
content meet. If the center ends up inside the triangle, there is a balance in 
the relationship between the teacher, the mathematical content and the 
student, which provides good conditions for learning in mathematics. But 
if an imbalance occurs between the three actors and the center of the 
triangle ends up outside the triangle, the conditions for learning are weak.  

Methods 
Study 1 was guided by a systematic review approach (Eriksson Barajas 
m.fl., 2013) by that search strategies, literature selection, relevance 
assessment and evaluation of the articles was done in a systematic way.  
Research results in the education of low-achieving grade F-3 children’s 
numeracy competences were synthesized regarding methodological 
approaches, definition used, and numeracy competences reported. To 
delimit the problem area the PICOC model was broadly followed regarding 
Population, Intervention, Control group, Outcome and Context (Eriks-son 
Barajas et al. 2013). The three search blocks that were identified as central 
and by that used in the database searches in ERIC, PsycINFO and Web of 
science were numeracy, early education, and low achievers. The findings 
in the systematic literature review served as a base for the mathematical 
content and for the methodological approaches used in study 2.  
The aim of study 2 was to empirically explore the role of conceptual 
subitizing activities for enhancing preschool class children’s learning of 
the part-part -whole relations of numbers. The methods used were direct 
observations, tests, video recording and questionnaires with open-ended 
questions. To obtain answers to the study’s purpose and research questions, 
both qualitative and quantitative analysis were used.  
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To be able to answer the study's overall research question, a synthesis 
model based on the theoretical assumptions of the study was constructed 
(see figure 7 under Conclusion).  

Results  
The results of study 1 showed that there are few research results in the 
fields of low achievers’ early numeracy competences that provide an 
understanding of what difficulties struggling learners face in understanding 
numbers and operations with numbers. This may be since most studies 
used a quantitative approach and that the results were mainly reported at 
group level. In study 2, that focused on empirically exploring the role of 
conceptual subitizing activities for enhancing preschool class children´s 
learning of the part-part-whole relation of numbers, the quantitative 
analysis showed that the children at group level increased their scores 
between pre- and post-test. However, the qualitative analysis at an 
individual level, revealed that not all the children used a qualitatively 
different way for determining the number of objects after having 
participated in the intervention, indicating that the children responded 
differently to the intervention. To answer the study's overall research 
question, a synthesis model, based on the study’s theoretical assumptions, 
were used. The aspects or competences that seems to be particularly 
important to consider in terms of facilitating low-achieving grade K-3 
children’s early numeracy competences are: 
 
• in-depth knowledge of central aspects and common thresholds in 

children’s early numeracy development (what). 
• in-depth knowledge of children’s individual variations in terms of 

understanding and managing quantities and numbers (who). 
• in-depth knowledge of how low-achieving children’s early numeracy 

development can be supported and how mathematical difficulties can 
be prevented in teaching (how).  
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Conclusion 
It is well established in previous research that numeracy competences play 
a major role in children’s early mathematical development (Dowker, 2019; 
Sayer et al., 2016; Zhang et al., 2020). This study contributes with 
knowledge of which aspects, from a special didactic perspective, that are 
particularly important to consider when facilitating low achieving grade K-
3 children’s early numeracy development (figure 7). These special didactic 
competencies or aspects can be understood as forces that help to balance 
the relationship between the student, the teacher, and the mathematics 
content, so that the core of the teaching ends up within the triangle and 
learning is made possible. 

 

Figure 7 
Aspects that contribute to low-achieving children’s early numeracy development 
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From a special didactic preventive perspective, it is important that 
practitioners who teach mathematics in preschool, preschool class and in 
the early school years have specific knowledge about low-achieving 
children´s early numeracy competences and how their development can be 
facilitated based on their conditions and needs. In the text Special didactic 
Mathematical Knowledge for Teaching or SMKT is proposed to be used 
as an overarching term for defining aspects that are important to consider 
when teaching children who do not develop mathematical proficiency as 
expected.  
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ABSTRACT
This systematic review analyses the research results of low-
achieving grade K-3 children’s numeracy competencies by
investigating the research approaches used, the definitions of
low achievers and the numeracy competencies reported. 18
articles, identified in ERIC, PsycINFO and Web of Science, were
selected for further analysis. The results show that the main
part of the studies used a fixed-strategy design, mainly
reporting on children’s numeracy competencies at a group level
in which the children’s numeracy competencies were summarily
described and focused on difficulties and common errors.
Identification of what is defined as low achiever was based on
test results from both standardised and non-standardised tests,
as well as teacher assessments. The predominant numeracy
competencies assessed were basic facts (automatic recall 0–20)
and arithmetic skills (addition and subtraction), as well as
competencies related to counting. Analyses of the children’s
understanding when they do not follow the typical way of
learning were not found, which indicates the need for a
qualitative approach to the quantitative research results in
order to provide deeper understanding of children’s ways of
understanding and operating with numbers.
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Introduction

The relationship between early numeracy competencies and later achievement in
mathematics is well reported (Duncan et al. 2007; Stock, Desoete, and Roeyers
2007). In order to identify low achievers early on, practitioners need to have knowl-
edge about the various dimensions of what it means to have weak numeracy com-
petencies (cf. Gersten, Jordan, and Flojo 2005) and on critical aspects in early
numeracy development (cf. Clements and Sarama 2014). To address the issue, this
paper summarises empirical literature that reports on low-achieving children’s
numeracy competencies in educational settings at a K-3 level. Further, suggestions
on what is needed in future research from an educational perspective are put
forth. Previous reviews differ from this review in that other authors have analysed
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effective interventions (Kroesbergen and Van Luit 2003; Mononen et al. 2014),
employed a neuropsychological approach (Raghubara and Barnes 2017) or used
different inclusion criteria regarding participants (Sinnakaudan et al. 2016) (for
more details see section Previous reviews). Based on a meta-analysis of six longitudi-
nal studies, Duncan et al. (2007) found that the strongest predictors of later school
achievement were school-entry mathematics skills, which were argued to be more
important than reading and attention skills. Focusing on mathematics learning,
Aunio and Niemivirta (2010) and Locuniak and Jordan (2008) report on a corre-
lation between kindergartners’ early number sense and arithmetical skills in early
grades. Furthermore, children who experience difficulties in mathematics in kinder-
garten often show low mathematics skills growth through their time in elementary
school (Aunola et al. 2004; Morgan, Farkas, and Wu 2009). The areas in which chil-
dren with mathematical difficulties usually have significant problems is early numer-
acy and basic arithmetic skills (Mazzocco 2007). Correspondingly, Baroody, Bajwa,
and Eiland (2009) argue that the causes of difficulties with mastering basic facts
(i.e. memorising basic combinations such as 9 + 7 = 16 and 16–9 = 7) is due to
inadequate opportunities to develop number sense (e.g. patterns, relations, algebraic
rules, automatic reasoning processes, and facts).

Early numeracy

In this section, a brief overview of research about critical aspects in early numeracy devel-
opment is reported. Comprehensive research reviews on mathematical learning stress
that an understanding of quantities and numbers, as well as an ability to operate with
numbers, are important aspects of early mathematical development (Dowker 2019; Kil-
patrick, Swafford, and Findell 2001). McIntosh, Reys, and Reys (1992) use the term
number sense for describing the ability to use this understanding in ‘flexible ways to
make mathematical judgements and to develop useful strategies for handling numbers
and operations’ (3), whereas Aunio et al. (2009) use early numeracy when referring to
children’s abilities to understand and operate with numbers. Based on longitudinal
studies, Aunio and Räsänen (2016) identified that core developments intertwined with
numeracy competencies in mathematical development among children aged five to
eight years. These competencies were categorised into four groups: (1) symbolic and
non-symbolic number sense; (2) understanding mathematical relations (early mathemat-
ical-logical principles, arithmetic principles, mathematical operational symbols, place-
value and base-ten system); (3) counting skills (knowledge of number-symbols,
number word-sequence, and enumeration with concrete objects); and (4) basic skills
in arithmetic (arithmetic combinations, and addition and subtraction skills with
number symbols). Based on these findings, they proposed a working model for teachers
of core numeracy competencies to focus on in early mathematics education. The
described core competencies mainly overlap with Dowker’s (2001) critical components
in arithmetic development: principles and procedures related to counting, written arith-
metic symbolism, place value in arithmetic, understanding and solution of word pro-
blems, translation between concrete verbal and numerical formats, use of derived fact
strategies for calculation, arithmetic estimation, and number facts retrieval. The term
early numeracy is used in this study as an overarching construct to define children’s
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abilities to understand and operate with quantities and numbers in accordance with
Aunio et al. (2009).

Low achievers

In this review, focus has been on what is described as ‘low achievers’. This concept
has been the label for atypical knowledge development, especially regarding
decreased knowledge in relation to what is defined as typical numeracy development.
Mårtensson (2017, 29) addresses the issue of typical and atypical development out of
a special didactics perspective by describing special didactics as the ‘care, upbringing,
and education of children (and adults) with needs that differ either in quality or
from what is perceived as being commonplace in a culture’ (author’s translation).
Furthermore, the importance of meeting the individual child’s prerequisites is high-
lighted by Scherer et al. (2017); those authors argued that it is problematic to state a
general conclusion on how to best support children with mathematical difficulties
owing to the complex circumstances of each individual child. The complexity of
mathematical difficulties is mirrored in the terminological variety used in research.
The terminology employed for describing children who struggle with mathematics
reflects the interpretation of the origin of those difficulties with respect to either a
biological or non-biological basis (Mazzocco 2007). Mazzocco (2007) states that
the terms ‘disability’ and ‘dyscalculia’ suggest a biologically based disorder,
whereas the term ‘mathematical difficulties’ implies poor mathematics achievement
in tests, regardless of the underlying causes. Bruun (2017) likewise argues that
different views of the phenomenon of mathematical difficulties can be derived
from different rationales of the underlying causes of those difficulties – using
either an individual-categorical approach, a relational or a system-based approach.
In this study, ‘low achievers’ is used as an overall term for defining children who
are at risk of not succeeding in school mathematics, regardless of the reason.

Previous reviews

In the following, a summary of previous reviews that target the theme of low achieving
children’s numeracy competencies is made with the intention to describe the rationale of
this paper and how it contributes to the current literature.

Kroesbergen and Van Luit (2003) conducted a meta-analysis of 58 interventional
studies for elementary school for students with special needs (i.e. students who per-
formed at a lower level and had more trouble learning maths than their peers). The
selected studies used a between-subjects or within-subjects control condition in the
three domains: preparatory mathematics, basic skills, and problem-solving strategies.
The results showed that interventions in the domain of basic skills, which includes
numeracy, produced the highest effect sizes (Kroesbergen and Van Luit
2003).Mononen et al. (2014) instead analysed studies that focused on early numeracy
interventions that used random assignment or quasi-experimental design for children
aged four to seven years at risk of mathematical difficulties, showing that early numeracy
interventions can effectively improve the numeracy skills of children at risk of mathemat-
ical difficulties. In another review, Sinnakaudan et al. (2016) examined Malaysian grade
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one pupils’ underperformance in solving mathematics problems. The authors concluded
that the development of number sense (especially understanding part-whole number
decompositions) seemed to be the major reason for their underperformance. Raghubara
and Barnes (2017), in their review of longitudinal studies, describe what neurocognitive
abilities underpin preschool class children’s numeracy skills.

However, no study has reviewed empirical research results – whether qualitatively or
quantitatively – that specifically reports on low-achieving grade K-3 children’s numeracy
competencies, which this systematic review addresses. Since the choice of research
approaches could affect the results, it is an important aspect to investigate. Further,
while research has identified the essential parts in early maths learning (i.e. numeracy)
it is also of great relevance to investigate what competencies the children are assessed
for and what definitions are used to identify low achievers.

Aim and research questions

The aim of this systematic review was to synthesise research results in the education of
low-achieving grade K-3 children’s numeracy competencies regarding methodological
approaches, definitions of low achievers, and numeracy competencies reported.

A subordinate aim was to make suggestions for future research. The study aimed to
address the following questions:

RQ 1: What research approaches are predominant in educational research of low-achieving
grade K-3 children’s numeracy competencies?

RQ 2: What definitions are used to identify low achievers?

RQ 3: How are low achievers’ numeracy competencies described?

Methods

This study was guided by a systematic review approach (Eriksson Barajas, Forsberg, and
Wengström 2013), as it followed the phases of selection, appraisal, and synthesis of
studies that addressed the research questions. Both qualitative and quantitative studies
were included, based on the assumption that diverse types of data can provide a more
complete understanding of a phenomenon than either quantitative or qualitative data
alone (Creswell and Creswell 2018). The analysis follows a thematic analysis approach
(King 2004), which means that themes within the three areas are analysed: approaches
used, how low achievers are identified, and numeracy competencies reported.

Search procedure and study selection

To identify relevant studies for the analysis, the search procedure broadly followed the
guidelines from the Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment
of Social Services (2014). The studies were systematically searched in three databases
ERIC (via EBSCOhost), PsycINFO andWeb of Science. The initial search was conducted
in the Educational Resources Information Centre (ERIC), supplemented with searches in
PsycINFO andWeb of Science. These databases were selected with the rationale that they
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are databases which are collecting publications within the field of education. The searches
were done with the assistance of librarians with expert knowledge of literary searches.
The final search in ERIC was conducted on 25 October 2018, whereas a complementary
search in PsycINFO and Web of Science was carried out on 13 May 2020. The three con-
struct blocks numeracy, early education, and low achievers were identified as central due
to the aim of the review. A search in the Thesaurus register in ERIC for descriptors (DE)
resulted in the following: numeracy- DE `numeracý, DE `arithmetić, DE `additioń, DE
`multiplicatioń, DE `subtractioń, early education- DE `primary educatioń, DE `early
childhood educatioń, DE `preschool educatioń, low achievers- DE `low achievement´,
DE `learning disabilitieś, DE `special needs studentś, and DE `underachievement´. To
ensure that all relevant studies were captured, those descriptors were used as search
terms together with the following synonyms for numeracy: early numeracy, number con-
cepts, number sense, number knowledge, numerical skills; for early education: early edu-
cation; and for low achievers: difficulties, struggling or at risk. The same search terms
were used in all three databases. Each construct block was initially searched separately
and then combined. The descriptors and synonyms for each construct were separated
by OR, whereas the construct blocks were combined by AND.

The complete search string in ERIC was: (DE ‘Numeracy’) OR (DE ‘Arithmetic’) OR
(DE ‘Addition’) OR (DE ‘Multiplication’) OR (DE ‘Subtraction’) OR numeracy skills OR
arithmetic OR early numeracy OR number concepts OR number sense OR number
knowledge OR numerical skills AND (DE ‘Primary Education’) OR (DE ‘Early Child-
hood Education’) OR (DE ‘Preschool Education’) OR primary education OR early edu-
cation OR early childhood education AND (DE ‘Low Achievement’) OR (DE ‘Learning
Disabilities’) OR (DE ‘Special Needs Students’) OR (DE ‘Underachievement’) OR low
achievement OR learning disabilities OR special needs students OR underachievement
OR difficulties OR struggling OR at risk. The same search terms were used in the final
search in PsycINFO and Web of Science. Each search block (search terms combined
with OR) resulted in thousands of results, but when combined with ‘AND ‘ and
filtered – using peer-reviewed, written in English, article papers, search terms used in
the title, abstract or keywords, published between January 2007 and December 2017 –
a limited amount of articles remained (Figure 1). As the first part of the study was con-
ducted in 2018, articles up to 2017 for the previous ten years were included. A comp-
lementary search was conducted in 2020 to identify if any article was missed by
including two more data-based with the same search criteria as the initial one.

Inclusion and exclusion criteria

The criteria for inclusion in the review were papers with a peer-reviewed status, written
in English and ones published between January 2007 and December 2017 (Table 1). The
reason for limiting the search to publications between 2007 and 2017 was to search for
studies in a time span representative of the current implementation of education.

The age limits for participants in the studies included a lower age limit of five years
due to mathematics education usually being compulsory from that age, whereas the
upper age limit of nine years was set because early numeracy competencies are taught
in the first few years of schooling. This study’s focus led to the search being restricted
to educational studies that described low achiever’s numeracy competences and the
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Figure 1. Flow chart of the systematic search and review process in accordance with Preferred Report-
ing Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA; http://www.prisma-statement.org/)

Table 1. Inclusion and exclusion criteria.

Theme Inclusion criteria Exclusion criteria
Exclusion
category

Scientific
basis

Peer-reviewed Weak scientific basis A

Participants At least one group of children were
classified as low achievers

No group of children were classified as low
achievers.

B

Age 5–9 years Age younger than 5 and older than 9
Context Mainstream school settings Special school or out-of-school settings,

home- or clinical settings.
C

Areas of
focus

Descriptions of low achievers’
numeracy competences

No descriptions of low achievers’ numeracy
competences.

D

Focus on general cognitive abilities such as
working memory, language

Focus on test-and assessment instruments
and on intervention effects.

Genre Empirical studies Reviews, theoretical papers E
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difficulties that low achievers’ face regarding numeracy. Only studies that were con-
ducted within mainstream school settings were therefore included: that resulted, for
example, in excluding studies conducted within a summer school context or in home-
or lab-based studies. Furthermore, studies that focused on cognitive or general abilities
(such as working memory and language) and studies that only reported on the effects
of an intervention or on changes in scores on measures on mathematics achievement,
and not on describing children’s numeracy competencies, were excluded. Since the inten-
tion was to find empirical studies of atypical numeracy development in mainstream
school settings, the article had to define, at least one child or group of children to be
low achiever(s). Regarding the genre of the articles, only empirical studies were included,
theoretical articles, such as position and discussion papers, were not.

Study selection process

The study selection process appears in a flow chart (Figure 1). The filter for peer-
reviewed, written in English and publication years 2007–2017 resulted in 227 articles.
The retrieved articles were hand-searched for duplicates and these were removed. In
the next phase, the 222 relevant records were screened by title and abstract following
the inclusion and exclusion criteria (Table 1), which resulted in 56 remaining articles.
Those 56 articles were then assessed in full-text form for eligibility. In the eligibility
phase, 38 articles were excluded based on the exclusion criteria (reasons appear in
Table 1). All 18 articles were included in the synthesis.

The 18 articles were then assessed for quality using a checklist adapted from Croucher
et al. (2003) (Appendix 1). All of the 18 articles met the essential quality criteria and were
thus included in the study.

Data extraction

After having carefully read the full texts of the 18 articles, the characteristics that were
relevant for addressing the research questions were identified. The same information
was extracted from each study and systematically coded by the following: author, year,
journal, aim, methodological approaches, participants, tests used, numeracy competen-
cies assessed, and results. Furthermore, the outcomes were recorded in tabular format,
which is a technique that facilitates the synthesis process across studies (Popay et al.
2006). Robson’s (2011) three categories of research design (fixed, flexible or multi-strat-
egy design) and Dowker’s (2001) critical aspects of numbers were used as frameworks
when reviewing the literature on methodological approaches and numeracy competen-
cies assessed.

Synthesis

The synthesis was inspired by an integrated mixed methods research synthesis: an
approach used to summarise, in words, the evidence derived from qualitative, quantitat-
ive and mixed primary studies on a common phenomenon of interest (Heyvaert, Hannes,
and Onghena 2017). A narrative summary approach was employed, broadly following
Popay et al.’s (2006) guidelines and involved the following: carefully reading and
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extracting data relevant for answering the research questions, grouping similar papers by
looking for patterns within and across the groups, and narratively summarising the
empirical evidence.

Results

The presented results address the research questions and correspond with the aim of this
review. The analysis is based on Robson’s (2011) three categories: fixed, flexible and
multi-strategy design.

Research approaches

Almost all of the reviewed studies about low-achievers’ numeracy competencies used a
fixed-strategy design with a quantitative approach (nos. 1–3, 5–7, 9, 10, and 14–18;
Table 2); only one study (no. 12) used a flexible design with a qualitative approach.
The remaining four studies employed a multi-strategy design with mixed approaches
(nos. 4, 8, 11, and 13). In three of these studies, the qualitative part consisted of social
validation from either the teachers’ views (nos. 4 and 11) or the children’s views (no.
8). Furthermore, 14 of the 18 studies reported on a group level. The number of partici-
pants in the studies ranged from 3 to 660; however, more than half of the studies included
over 100 participants (nos. 1–3, 5, 7, 9, 10, 13–15, and 18); and the studies were evenly
distributed across grades.

Fixed-design approach
Three of the fixed design studies used an experimental design (nos. 9, 10, and 14) with
either random assignment for the experimental or control condition. One study
instead used a quasi-experimental design (no. 3) with no random allocation of partici-
pants to different groups, whereas two studies used a single-case multiple baseline
design (nos. 16 and 17).

Among the non-experimental design studies (nos. 1, 2, 5–7, 15, and 18), where chil-
dren’s numeracy competencies were not manipulated, relationships between two or more
variables were measured.

Flexible-design approach
Only one article adopted a qualitative approach (no. 12), using a teaching experiment
design. The teaching episodes focused on the different aspects of number knowledge:
conceptual, procedural, and strategic competencies. The children were organised in
similar groups based on their performance on a maths test. The data collection consisted
of written notations about the children’s reasoning and understanding, and the analysis
focused on changes in knowledge development within each group.

Multi-strategy design
Two (nos. 4 and 13) of the four studies that used a multi-strategy approach employed a
quasi-experimental design with pre- and post-tests. The qualitative data in Calder Stege-
mann and Grünke (2014) (no. 4) consisted of audio-taped teacher meetings, teacher jour-
nals, emails, and summary notes of informal teacher meetings. In Mazzocco et al.’s
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(2013) study (no. 13), a qualitative error analysis was combined with a quantitative analy-
sis of test scores. In another study (no. 8), a random assignment was made to one of two
interventions, and the children’s enhanced computational fluency was analysed quanti-
tatively based on observations of used strategies and notations about the children’s self-

Table 2. Study, methodological approaches, number of participants, grades and math tests used.
Study
number Author Methodological approach Participants Grade

Tests used for identifying
low achievers (LA).

1 Aunio et al. (2009) Fixed design 511 K ENT (Finnish early numeracy test)
Non-experimental
descriptive

2 Aunio et al. (2015) Fixed design 235 K ENT (Finnish early numeracy test)
Non-experimental
descriptive

3 Bryant et al.
(2008)

Fixed design 161 1 TEMI-PM test (Texas Early Mathematics
Inventories)Quasi-experimental

4 Calder
Stegemann and
Grünke (2014)

Mixed methods design 37 2 Woodcock Johnson (WJ) Achivement Test.
Quasi-experimental
Teacher notations

5 Cirino et al. (2015) Fixed design 660 2 Wide Range Achievement test 3 (WRAT-3 –
Arithmetic)Non-experimental

Explanatory
6 Colomer et al.

(2013)
Fixed design 28 1–3 AC-MT (Test di valutazione delle abilitá di

calcolo)Non-experimental
Descriptive

7 Cowan and
Powell (2014)

Fixed design 258 2–3 WIAT-II UK (Wechsler Individual
Achievement Tes)Non-experimental

Explanatory
8 Dennis, Sorrells,

and Falcomata
(2016)

Mixed methods design 6 2 AIMSWeb (Achievement improvement
monitoring system)Random assignment

experiment
Children’s self- reports

9 Dyson et al.
(2015)

Fixed design 126 K Number Sense screener
Random assignment
experiment

10 Hassinger-Das,
Jordan, and
Dyson (2015)

Fixed design 124 K Number Sence screener
Random assignment
experiment

11 Hinton et al.
(2016)

Mixed methods design 4 K A school district’s informal kindergarten
readiness assessmentSingle-case experiment

Teacher social validity
12 Lannin et al.

(2013)
Flexible design 16 1 Teachers identified children who were

struggling in mathematics.Teaching experiment
13. Mazzocco et al.

(2013)
Mixed design 210 2–3 TEMA-2 (Test of early mathematics ability)
Non-experimental
Qualitative error analysis

14 Powell and Driver
(2015)

Fixed design 110 1 Addition fluency
Random assignment
experiment

15 Raddatz et al.
(2017)

Fixed design 127 2–3
(4)

Heidelberger Numeracy (Rechentest)
Test (HRT1–4.)Non-experimental

Explanatory
16 Reynolds et al.

(2016)
Fixed design 3 3 Identified by their teacher because of

difficulties acquiring subtraction facts.Single-case experiment
17 Sealander et al.

(2012)
Fixed design 8 1–2 Precondition-to orally name and write the

numerals 0–9 with 100% accuracy, more
errors than corrects on A 24- item
subtraction (minuends 0–9) worksheet

Single-case experiment

18 Wong, Ho, and
Tang (2017)

Fixed design 178 K-1 Learning and Achievement Measurement Kit
2.0.Non-experimental

Explanatory
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reported strategies, as well as a teacher social validity questionnaire. Hinton et al. (2016)
(no. 11) instead employed a single-case experiment as well as a social validity open ques-
tionnaire for the teachers to fill in after the intervention period.

In summery, in all of the fixed-design studies, the children’s numeracy competences
were quantitatively reported on a group level, except for the single case experiments
(nos. 16 and 17) that reported the results at an individual level. In the fixed design
studies, general descriptions of low achievers’ performance, common errors or
difficulty/difficulties were reported. In three of the mixed-design studies (nos. 4, 8, and
11), low achievers’ numeracy competencies were described similarly as in the fixed-
design studies and the qualitative data were mainly used to validate the results, from a
teacher’s perspective. One of the mixed-design studies (no. 13) instead employed a quali-
tative analysis of the children’s responses. Unlike the fixed-design studies, the flexible-
design study made detailed descriptions of what numeracy competencies the different
performance groups developed and on what difficulties each of those groups still faced
after having participated in the teaching experiment. The results were, just as in most
of the fixed- and multi-strategy design studies, reported on at the group level.

Definition of low achievers

Low achievers were mainly defined based on their performance in mathematical tests (16
out of 18; Table 2). In those 16 studies, both standardised (national or regional standar-
dised tests) and non-standardised tests (i.e. worksheets with basic facts and a kindergar-
ten readiness test; nos. 17 and 11) with either fixed (scores) or relative (percentile or
standard deviation) criteria were used. Whereas in two of the studies low achievers
were defined by their teachers based on how well they performed in mathematics com-
pared with their peers (no. 12) or if they showed difficulty in acquiring subtraction facts
(no. 16).

Furthermore, the use of terminology for describing low achievers varied among the
included studies as well as the cut-off criteria for defining them. Most of the studies
used an achievement level at or below the 25th percentile or 1–2 SDs below the mean
on standardised tests as cut-off criteria, using different terminology; ‘low achievement’
(nos. 2, 7, 9, 13, and 18), ‘at-risk’ (no. 3), ‘academic difficulties’ (no. 5), ‘early numeracy
difficulties’ (no. 10) or ‘moderate difficulties’ (–1 to –2 SDs) (no.6). The term ‘at-risk’,
however, was also used to identify the 30 percent lowest-performing children (no. 4).

Performance below the 11th or 10th percentile or 2 SDs below the mean on a standar-
dised test was also used as a cut-off criterion for defining low achievers i.e. ‘mathematical
learning disabilities’ (MLD) (nos. 7, 13, and 14), ‘severe difficulties’ (no. 6) or ‘develop-
mental dyscalculia’ (no. 18). The term MLD was also used for individuals who scored
fewer than 20 percent correct answers on a computation fluency test (no. 8).

Another term used was ‘arithmetic disorder’ to denote children who performed on or
below a fixed score on a numeracy test (no. 15), whereas the term ‘mathematical disabil-
ities’ (no. 17) was employed for defining individuals with a higher frequency of errors
than correct answers on a subtraction worksheet. Still another study used ‘low perfor-
mers’ when referring to children who had special educational needs (no. 1) while
another study categorised children as having ‘mathematical difficulties’ based on their
performance in a school district’s kindergarten test (no. 11). The term ‘struggling in
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mathematics’ (no. 12) was employed in one of the studies for children who were
identified by their teacher, whereas another study used learning difficulties for children
who were identified as having trouble with acquiring subtraction facts (no. 16).

Numeracy competences assessed

An overview of what numeracy competencies the children were assessed on, for identify-
ing low achievers and competences further explored in the studies (low achievers)
appears in Table 3. The analysis resulted in 22 different competencies organised in
accordance with Dowker’s (2001) eight themes.

The numeracy competencies that were mainly assessed in the studies (15 out of 18)
were basic facts and arithmetic skills in addition and subtraction. In six of those 15
studies, the competence on how to use these skills in word or story problems was also
investigated. All but one study (eight of nine) conducted in the lower grades (K-1)
assessed some aspects of counting, whereas the focus in grades 2 and 3 was on basic
facts and arithmetic skills (nine of nine). More than half of the included studies also
assessed the understanding magnitude of numbers (nos. 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15,
and 18). One competence that was less frequently assessed was the ability to
represent quantities and numbers in different formats (nos. 5, 7, 11, 15, and 18). In con-
trast, calculation strategies, estimation and mathematics only were assessed in a few of
the studies.

Table 3. Numeracy competencies assessed in the studies.
Themes and core categories Study number (Table 2)

Principles and procedures related to counting
Number words
Number recognition/identification
Writing numbers
Counting
One-to-one correspondence
Resultative counting/cardinality
Structured counting
Number combinations
Number sequences
Conservation of quantities
Understanding of numbers/place value
Numeral comparison
Place value
Understanding and solutions of word problems
Understanding numbers in daily life
Story/word problem
Transition between concrete, verbal, and numerical formats
Verbal and numerical matching
Quantities and numerical matching
Graphic counting, subitizing
Use of derived-fact strategies for calculation
Calculation strategies
Basic facts/arithmetic skills
Addition and subtraction of numbers (mainly 0–20)
Arithmetic (2- and 3-digit numbers)
Estimation
Approximate quantity estimation
Mathematics vocabulary
e.g. more/less than, add, equal

1, 2
6, 9, 10, 11, 12, 13, 14
4
5, 6, 9, 10, 11, 13, 14
1, 2, 12, 13
1, 2, 11, 13
1, 2
9, 10, 14
3, 4, 5, 7, 12
12, 13

3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 18
3, 5

1, 2
4, 5, 7, 9, 10, 12, 14

15
7, 11, 15, 18
11, 15

12

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 
7

15, 18

4, 10
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Results regarding descriptions of low achievers’ numeracy competencies

Descriptions of low achieving children’s numeracy competencies in the included studies
are summarised in Table 4.

Competencies within the themes count, basic facts/arithmetic skills and the under-
standing of number values were the main themes assessed for identifying low achiev-
ing children. These were also the themes most frequently reported on (nos. 1–3, 5–7,
9, and 11–18). Some studies (no. 5, 15, 16, and 17) conducted in grades 2 and 3
described low achievers’ difficulties with subtraction both regarding number facts
(0–9) and calculation. The results also demonstrated that five-year-old children
(Grade K) had problems with synchronous counting and enumeration (i.e. one,
two, three, etc; nos. 1, 2, 11, and 12). However, the results from another kindergarten
study (no. 9) showed that the children could enumerate to 20 or 30. Noteworthy in
this perspective is that some children in grades 1 and 2 also made counting errors
when counting to 20 or 50, respectively. The numeracy competence reported on as
problematic, despite the grade, was comparing numerals such as ‘which is more, 69
or 71?’ (nos. 3, 6, 7, 12, 13, 15, and 18).

The results showed that the descriptions focused on describing difficulties and
common errors and not on what numeracy knowledge the children demonstrated.
Further, since the children’s numeracy competencies were mostly quantitatively reported
on a group level, the numeracy competencies reported were predominantly descriptions
of the most common or typical behaviour. Only the study with a flexible design (no. 12)
gave a detailed description of low achievers’ competencies and showed differences in per-
formance and understanding.

Discussion

This review made a synthesis of empirical research results that report on low-achieving
grade K-3 children’s numeracy competencies in mainstream school settings regarding
methodological approaches, definitions of low achievers, and numeracy competencies
reported. In the fixed-design studies, the children’s numeracy competences were quanti-
tatively reported in terms of composite scores. The descriptions of low achievers’ numer-
acy competencies contributed to information on what characterise and typify low
achievers, predominantly in terms of difficulties and common errors. However, detailed
descriptions of differences regarding low achievers’ performance, abilities and under-
standing were lacking. From an educator’s/special educator’s perspective, it may be
difficult to only use a quantitative approach while reporting results when investigating
low-achieving children’s numeracy competencies. The quantitatively reported results
do not provide insight into children’s understanding and experiences. Such results
mostly indicate whether a child can provide a correct answer to a specific task. Unlike
the fixed-design studies, the flexible-design study made comprehensive descriptions on
the different groups’ various ways of understanding, how they operate with numbers,
and what numeracy competencies were enhanced after participating in a teaching exper-
iment, as well as what difficulties each of those groups still faced after having participated
in a teaching experiment. This type of information allows educators to have a better
understanding of the profiles of children with low achievement in mathematics, which
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Table 4. Descriptions of low achievers’ numeracy competencies.
Study
no. Descriptions of low achievers’ numeracy competencies.

1 . Weak counting skills such as number words, synchronous counting, resultative counting and numbers in
contextualised problems

2 . It was hard for low achievers to enumerate and by that solve problems requiring counting.

3 . Difficulties when deciding which of two numerals represent the smallest amount, or whether the
quantities are equal

4 . The LA children used finger tapping when solving problems while higher functioning children used
drawing, tally marks or solved the problem in their head.

5 . Struggling with the exact coding of numerosites smaller than 10, and the transcoding between those
quantities and the symbolic numbers.

. Number- line estimation was hard.

. Weak performance on basic facts on both single-digit addition and subtraction

6 . 30% of ADHD children in grade 1 made counting error when counting from 1 to 20. The results were the
same in grade 2 when counting from 1 to 50.

. Difficulties with writing dictated numbers correctly

. Performed well when comparing two written numbers or ordering series of numbers (for example 36, 15,
576 and 154).

7 . Single digit numeral comparison was difficult.
. Number system knowledge was hard such as which is more 69 or 71, what number comes five numbers

after 49, number sequence backwards from 325 to 317.
. Difficulties with estimation (estimate the position on a number line on a scale from 1 to 1000)

8 . In-effective strategies such as counting on or counting all in addition and in subtraction counting all or
counting down.

9 . Kindergarteners could enumerate to 20 and 30 but beyond that was hard.
. Weak numeral recognition beyond 10.
. the easiest number operations for the children to answer (with the use of objects or drawings) were word

problems with the number combinations 2+1, 4+3 and 2+4, whereas 7–3 and 6–4 were more difficult

10 . Many Kindergarteners did not understand the concepts ‘more than’ and ‘less than’

11 . 5-year-old children could count to 10 but not synchronously.
. The children did not demonstrate cardinality knowledge

12 . All children demonstrated difficulties with strategic competencies but varied in procedural fluency and
conceptual understandings.

. All children demonstrated a strong understanding of the concepts of cardinality and one-to-one
correspondence.

. Some children however demonstrated difficulty with keeping track of counted items but a strong
knowledge of the counting sequence.

. Some showed a lack of understanding of the order-irrelevance and conservation of quantity.

. Most children performed better on oral magnitude comparisons than on symbolic items with the same
numbers. The children correctly identified that ‘fiftythree’ was more than ‘thirtyfive’ when provided the
number words but not when provided with symbols.

. Misconception identified: 53 and 35 are the same because they both consist of threes and fives.

. difficulties with creating a representation for the problem situation

13 . A frequent incorrect response to the question of the largest three-digit number was 900. Some of the low
achievers further responded 90 for the largest two-digit number.

. The children show differences in their understanding of the smallest one-digit number, some answered 1
and some 0.

14 . Difficulties with addition fluency on time (1 min, 25 items) with sums to 12.

(Continued )
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may be useful when identifying and assisting low achieving children’s numeracy
development.

Four of the included studies reported on an individual level, however, none of these
studies made detailed descriptions on low achievers’ numeracy competencies, which
may be needed in future research. The importance of meeting the individual child’s pre-
requisites is validated by Scherer et al. (2017) who argued that it is problematic to state a
general conclusion on how to best support children with mathematical difficulties owing
to the complex circumstances of each individual child. Furthermore, according to Bruun
(2017), quantitative scores on a test may be interpreted as a deficiency in the individual –
separated from the environmental circumstances. Therefore, a combination of both
quantitative and qualitative data could provide more robust data on how to identify
and assist low achievers in their numeracy development.

There was an inconsistency in the reviewed literature on how low achieving children
are defined as well as the terminology used.

The findings indicate that low achieving children were mainly defined based on low
performance on operations with numbers, which is problematic due to research
suggesting that the abilities to understand and operate with numbers are developmentally
intertwined (Aunio and Räsänen 2016; Kilpatrick, Swafford, and Findell 2001; McIntosh,
Reys, and Reys 1992). The competencies that were most frequently assessed for identify-
ing low achievers were linked to the theme’s basic facts/arithmetic skills. All of the chil-
dren in grades 2 and 3 were assessed on competencies within this theme, whereas
children in grade K-1 were assessed on counting competencies; both themes mainly tar-
geted operations with numbers (Kilpatrick, Swafford, and Findell 2001). Half of the
studies however also assessed children’s ability to compare numbers, which requires
an understanding of the value of the number.

Furthermore, the terminology used for defining low achievers in the examined studies
differed, a finding that is consistent with previous research about mathematical difficul-
ties (Mazzocco 2007). The terms ‘academic difficulties’, ‘early numeracy difficulties’, ‘low
achievement’, and ‘at-risk’ were predominantly used to define children with below-
average to low-average performance (i.e. below the 25th percentile) on tests on math-
ematical knowledge. In contrast, children with more severe difficulties were defined as

Table 4. Continued.
Study
no. Descriptions of low achievers’ numeracy competencies.

15 . It was hard to compare two one-digit Arabic numbers.
. Low achievers in grade 2–4 had difficulties with addition, subtraction and multiplication calculation, both

on fact retrieval (1+6) and more difficult calculation tasks (231–17).

16 . subtraction facts were hard for children, including grade 3

17 . Most of the children in grade 1 and 2 were unable to answer written subtraction problems in the range 0–9.

18 . Children that scored below the 10th percentile (Developmental dyscalculia DD showed difficulties with
comparing non-symbolic quantities by deciding which array contains more dots. This was not the case
with LA (11th to 25th percentile). Both groups showed difficulties with dot – number comparison tasks,
number line estimation (0–100) and number magnitude (which of two single digits represented a larger
numerical value).
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having ‘mathematical learning disabilities’ or ‘developmental dyscalculia’ (i.e. below the
10th–11th percentile). However, this different use of terminology could lead to misun-
derstandings when interpreting and communicating research results. Therefore, the
need for consensus regarding terminology is needed.

However, the most prominent finding is that there are few research results in the field
of low-achievers’ early numeracy competencies in educational settings. This means there
is a failure to provide an in-depth understanding of what difficulties struggling learners
face in understanding numbers and operations with numbers, whereby both individual
prerequisites and relational circumstances are considered.

Limitations and further research

Although a systematic search was conducted in the three databases ERIC, PsycINFO and
Web of Science, only 18 articles met the inclusion criteria. Furthermore, 17 of the studies
were found in ERIC and one article was found in PsycINFO and Web of Science, which
supports the argument that articles in the field of educational research are generally
found in this database. Due to the small sample, general conclusions cannot be drawn.
However, the number of articles found within each search block are considerable, but
when search blocks were combined, the number of results was significantly reduced.

Specific interest was in reviewing empirical literature that reports on low-achieving
children’s numeracy competencies in educational settings at a K-3 level, making sugges-
tions on what is needed in future research from an educational perspective. Therefore,
only studies that described low achievers’ numeracy performance were included in the
review, regardless of the research approaches used. However, the descriptions of low
achievers were summarily described in most of the studies, especially in the studies
with a quantitative approach. Analyses of children’s understanding when they do not
follow the typical way of learning were hard to find, which indicates a need for qualitative
approaches contributing to quantitative research results by going beyond the results of
the tests to provide a deeper understanding of low achievers’ competencies and
understanding.

Acknowledgments

I thank the Edanz Group (www.edanzediting.com/ac) for editing a draft of this manuscript. I
would also like to thank my supervisors, Professor Mona Holmqvist at Malmö University and
Ingemar Holgersson and Lotta Leden from Kristianstad University.

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

Funding

This study is part of the Swedish National Research School Special Education for Teachers Edu-
cation (SET), funded by the Swedish Research Council (grant number 2017-06039).

INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY YEARS EDUCATION 15



ORCID

Catarina Wästerlid http://orcid.org/0000-0003-1299-1318

References

Aunio, P., J. Hautamäki, N. Sajaniemi, and J. E. H. Van Luit. 2009. “Early Numeracy in Low-
Performing Young Children.” British Educational Research Journal 35 (1): 25–46.

Aunio, P., P. Heiskari, J. E. H. Van Luit, and J.-M. Vuorio. 2015. “The Development of Early
Numeracy Skills in Kindergarten in Low-, Average- and High-Performance Groups.” Journal
of Early Childhood Research 13 (1): 3–16.

Aunio, P., and M. Niemivirta. 2010. “Predicting Children’s Mathematical Performance in Grade
One by Early Numeracy.” Learning and Individual Differences 20 (5): 427–435.

Aunio, P., and P. Räsänen. 2016. “Core Numerical Skills for Learning Mathematics in Children
Aged Five to Eight Years – A Working Model for Educators.” European Early Childhood
Education Research Journal 24 (5): 684–704.

Aunola, K., E. Leskinen, M.-K. Lerkkanen, and J.-E. Nurmi. 2004. “Developmental Dynamics of
Math Performance from Preschool to Grade 2.” Journal of Educational Psychology 96 (4):
699–713.

Baroody, A. J., N. P. Bajwa, and M. Eiland. 2009. “Why Can’t Johnny Remember the Basic Facts?”
Developmental Disabilities Research Reviews 15 (1): 69–79.

Bruun, M. 2017. “Det specielle ved specialdidaktik?” [The special in special didactics]. In
Specialdidaktik i teori og praksis: undervisning på specialskoler og i specialklasser, edited by H.
H. Borgbjerg, and B. D. Mårtensson, 49–71. Copenhagen: Hans Reitzel.

Bryant, D. P., B. R. Bryant, R. M. Gersten, N. N. Scammacca, C. Funk, A. Winter, M. Shih, and C.
Pool. 2008. “The Effects of Tier 2 Intervention on the Mathematics Performance of First-Grade
Students Who Are at Risk for Mathematics Difficulties.” Learning Disability Quarterly 31 (2):
47–63.

Calder Stegemann, K., and M. Grünke. 2014. “Revisiting an Old Methodology for
Teaching Counting, Computation, and Place Value: The Effectiveness of the Finger
Calculation Method for At-Risk Children.” Learning Disabilities: A Contemporary Journal 12
(2): 191–213.

Cirino, P. T., L. S. Fuchs, J. T. Elias, S. R. Powell, and R. F. Schumacher. 2015. “Cognitive and
Mathematical Profiles for Different Forms of Learning Difficulties.” Journal of Learning
Disabilities 48 (2): 156–175.

Clements, D. H., and J. Sarama. 2014. Learning and Teaching Early Math: The Learning
Trajectories Approach. New York: Routledge, Taylor & Francis.

Colomer, C., A. M. Re, A. Miranda, and D. Lucangeli. 2013. “Numerical and Calculation Abilities
in Children with ADHD.” Learning Disabilities: A Contemporary Journal 11 (2): 1–15.

Cowan, R., and D. Powell. 2014. “The Contributions of Domain-General and Numerical Factors to
Third-Grade Arithmetic Skills and Mathematical Learning Disability.” Journal of Educational
Psychology 106 (1): 214–229.

Creswell, J. W., and J. D. Creswell. 2018. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed
Methods Approaches. 5th ed. Los Angeles, CA: SAGE.

Croucher, K., D. Quilgars, A. Wallace, S. Baldwin, and L. Mather. 2003. Paying the Mortgage? A
Systematic Literature Review of Safety Nets for Homeowners. York: Department of Social
Policy and Social Work, University of York.

Dennis, M. S., A. M. Sorrells, and T. S. Falcomata. 2016. “Effects of Two Interventions on Solving
Basic Fact Problems by Second Graders with Mathematics Learning Disabilities.” Learning
Disability Quarterly 39 (2): 95–112.

Dowker, A. 2001. “Numeracy Recovery: A Pilot Scheme for Early Intervention with Young
Children with Numeracy Difficulties.” Support for Learning 16 (1): 6–10.

Dowker, A. 2019. Individual Differences in Arithmetic. Implications for Psychology, Neuroscience
and Education. 2nd ed. New York: Routledge.

16 C. WÄSTERLID



Duncan, G. J., C. Dowsett, A. Claessens, K.Magnuson, A. C. Huston, P. Klebanov, L. S. Pagani, et al.
2007. “School Readiness and Later Achievement.” Developmental Psychology 43 (6): 1428–1446.

Dyson, N., N. C. Jordan, A. Beliakoff, and B. Hassinger-Das. 2015. “AKindergarten Number-Sense
Intervention with Contrasting Practice Conditions for Low-Achieving Children.” Journal for
Research in Mathematics Education 46 (3): 331–370.

Eriksson Barajas, K., C. Forsberg, and Y. Wengström. 2013. Systematiska litteraturstudier i utbild-
ningsvetenskap: vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar [Systematic literature
studies in educational science: guidance in degree projects and scientific articles]. Stockholm:
Natur & Kultur.

Gersten, R., N. C. Jordan, and J. R. Flojo. 2005. “Early Identification and Interventions for Students
with Mathematics Difficulties.” Journal of Learning Disabilities 38 (4): 293–304.

Hassinger-Das, B., N. C. Jordan, and N. Dyson. 2015. “Reading Stories to Learn Math:
Mathematics Vocabulary Instruction for Children with Early Numeracy Difficulties.”
Elementary School Journal 116 (2): 242–264.

Heyvaert, M., K. Hannes, and P. Onghena. 2017. Using Mixed Methods Research Synthesis for
Literature Reviews. Los Angeles, CA: SAGE.

Hinton, V. M., M. M. Flores, K. Schweck, and M. E. Burton. 2016. “The Effects of a Supplemental
Explicit Counting Intervention for Preschool Children.” Preventing School Failure: Alternative
Education for Children and Youth 60 (3): 183–193.

Kilpatrick, J., J. Swafford, and B. Findell. 2001. Adding It Up: Helping Children Learn Mathematics.
Washington, DC: National Academy Press.

King, N. 2004. “Using Templates in the Thematic Analysis of Text.” In Essential Guide to
Qualitative Methods in Organizational Research, edited by C. Cassell, and G. Symon,
257–270. London, UK: Sage.

Kroesbergen, E. H., and J. E. H. Van Luit. 2003. “Mathematics Interventions for Children with
Special Educational Needs: A Meta-Analysis.” Remedial and Special Education 24 (2): 97–114.

Lannin, J., D. van Garderen, J. M. Switzer, K. Buchheister, T. Hill, and C. Jackson. 2013. “The
Mathematical Development in Number and Operation of Struggling First Graders.”
Investigations in Mathematics Learning 6 (2): 19–47.

Locuniak, M. N., and N. C. Jordan. 2008. “Using Kindergarten Number Sense to Predict
Calculation Fluency in Second Grade.” Journal of Learning Disabilities 41 (5): 451–459.

Mårtensson, B. D. 2017. “Pædagogik, didaktik og det specielle [Pedagogy, didactics and the
special].” In Specialdidaktik i teori og praksis: undervisning på specialskoler og i specialklasser,
edited by H. H. Borgbjerg and B. D. Mårtensson, 15–31. Copenhagen: Hans Reitzel.

Mazzocco, M. M. M. 2007. “Defining and Differentiating Mathematical Learning Disabilities and
Difficulties.” In Why Is Math So Hard for Some Children? The Nature and Origins of
Mathematical Learning Difficulties and Disabilities, edited by D. B. Berch, and M. M. M.
Mazzocco, 29–47. Baltimore, MD: Paul H. Brookes.

Mazzocco, M. M. M., M. M. Murphy, E. C. Brown, L. Rinne, and K. H. Herold. 2013. “Persistent
Consequences of Atypical Early Number Concepts.” Frontiers in Psychology 4 (486): 1–9.

McIntosh, A., B. Reys, and R. Reys. 1992. “A Proposed Framework for Examining Basic Number
Sense.” For the Learning of Mathematics 12 (3): 2–8.

Mononen, R., P. Aunio, T. Koponen, and M. Aro. 2014. “A Review of Early Numeracy
Interventions for Children at Risk in Mathematics.” International Journal of Early Childhood
Special Education 6 (1): 25–54.

Morgan, P. L., G. Farkas, and Q. Wu. 2009. “Five-Year Growth Trajectories of Kindergarten
Children With Learning Difficulties in Mathematics.” Journal of Learning Disabilities 42 (4):
306–321.

Popay, J., H. Roberts, A. Sowden, M. Petticrew, L. Arai, M. Rodgers, N. Britten, K. Roen, and S.
Duffy. 2006. Guidance on the Conduct of Narrative Synthesis in Systematic Reviews.
Lancaster: Institute for Health Research, Lancaster University.

Powell, S. R., and M. K. Driver. 2015. “The Influence of Mathematics Vocabulary Instruction
Embedded Within Addition Tutoring for First-Grade Students with Mathematics Difficulty.”
Learning Disability Quarterly 38 (4): 221–233.

INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY YEARS EDUCATION 17



Raddatz, J., J.-T. Kuhn, H. Holling, K. Moll, and C. Dobel. 2017. “Comorbidity of Arithmetic and
Reading Disorder: Basic Number Processing and Calculation in Children with Learning
Impairments.” Journal of Learning Disabilities 50 (3): 298–308.

Raghubara, K., and M. Barnes. 2017. “Early Numeracy Skills in Preschool-Aged Children: A
Review of Neurocognitive Findings and Implications for Assessment and Intervention.”
Clinical Neuropsychologist 31 (2): 329–351.

Reynolds, J. L., D. D. Drevon, B. Schafer, and K. Schwartz. 2016. “Response Repetition as an Error-
Correction Strategy for Teaching Subtraction Facts.” School Psychology Forum 10 (4): 349–358.

Robson, C. 2011. Real World Research: A Resource for Users of Social Research Methods in Applied
Settings. 3rd ed. Chichester, UK: Wiley.

Scherer, P., K. Beswick, L. DeBlois, L. Healy, and E. M. Opitz. 2017. “Assistance of Students with
Mathematical Learning Difficulties—How Can Research Support Practice?—A Summary.” In
Proceedings of the 13th International Congress on Mathematical Education: ICME-13, edited
by Gabriele Kaiser, 249–259. Springer Open.

Sealander, K. A., G. R. Johnson, A. B. Lockwood, and M. Medina. 2012. “Concrete-Semiconcrete-
Abstract (CSA) Instruction: A Decision Rule for Improving Instructional Efficacy.” Assessment
for Effective Intervention 38 (1): 53–65.

Sinnakaudan, S., S. Kuldas, S. Hashim, and M. Ghazali. 2016. “Enabling Pupils to Conceive Part-
Whole Relations of Numbers and Develop Number Sense: Year One of Primary Schools in
Malaysia.” International Journal for Mathematics Teaching and Learning 17 (3): 1–20.

Stock, P., A. Desoete, and H. Roeyers. 2007. “Early Markers for Arithmetic Difficulties.”
Educational and Child Psychology 24: 28–39.

Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services. 2014.
Assessment of Methods in Health Care and Social Services—A Handbook. Stockholm: Swedish
Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services.

Wong, T. T.-Y., C. S.-H. Ho, and J. Tang. 2017. “Defective Number Sense or Impaired Access?
Differential Impairments in Different Subgroups of Children with Mathematics Difficulties.”
Journal of Learning Disabilities 50 (1): 49–61.

18 C. WÄSTERLID



II





PROBLEMS
OF EDUCATION

IN THE 21st CENTURY
Vol. 78, No. 6, 2020

1038

ISSN 1822-7864 (Print) ISSN 2538-7111 (Online)https://doi.org/10.33225/pec/20.78.1038

CONCEPTUAL SUBITIZING AND 
PRESCHOOL CLASS CHILDREN’S 
LEARNING OF THE PART-PART-WHOLE 
RELATIONS OF NUMBER 

Catarina Anna Wästerlid
Malmö University, Sweden

E-mail: catarina.wasterlid@hkr.se

Abstract

 

Keywords: 

Introduction

This research empirically explored the role of conceptual subitizing activities for 
supporting preschool class children’s learning of the part-part- whole relations of number In 
the Swedish educational context, preschool class is mandatory for all Swedish children from the 
age of six. A guarantee, regulated in the Swedish Education Act (SFS 2010:800), aims to assure 
that all students in need of support in their reading- writing and mathematical development will 
receive it early on (age 6-10 years). The purpose of the guarantee is to assure that all students 
will be able to meet the knowledge requirements in grade 1 and 3 in the subjects Swedish, 
Swedish as a second language and mathematics. This regulation of early support is in line with 
studies that have shown that early years mathematical skills are strongly connected to later 
performance (e.g. Aunola et al., 2004; Duncan et al., 2007; Morgan et al., 2009). Morgan et 

Kindergarten showed low mathematics skill growth throughout primary school. The importance 
of early attention regarding learning math and related skills in preschool (Aunola et al., 2004) 
and high-quality interventions for children at risk of academic failure (Baroody et al., 2006) 
have been highlighted in previous research.
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However, no guidelines are provided regarding how to teach the mathematical content 
appropriately to support children’s early mathematical learning and knowledge development. 
Comprehensive research reviews on mathematical learning, have indicated that an understanding 
of quantities and numbers as well as an ability to operate with numbers are important aspects of 
early mathematical development (e.g. Dowker, 2019; Kilpatrick et al., 2001). One fundamental 
idea of understanding quantities and numbers includes an understanding of part-whole relations 
i.e. that a “quantity or a whole can consist of parts and be broken apart (decomposed) into 
parts, and that the parts can be combined (composed) to form the whole” (Baroody et al., 
2006, p. 207). One important aspect that has been extensively reported on, regarding early 
mathematical development, is the ability to quickly and accurately recognize small quantities 
without counting, also called subitizing (e.g. Clements, 1999; Hannula-Sormunen et al., 2015; 

the subitizing range and mathematics performance in children (Kroesbergen et al., 2009; Yun 
et al., 2011). Another important aspect that has been reported on is children’s counting skills 
(Zhang et al., 2020). Zhang et al. (2020) have for example reported that accuracy in counting 
sequences discriminated between average achieving children and children with mathematical 

of objects with the number sequence (Mandler & Shebo, 1982) whereas the term subitizing  

objects in a set (Kaufman et al., 1949). Research studies have found  a discontinuity regarding 
response times between enumeration of smaller (1-3) and larger (4-8) sets, suggesting that 
subitizing is a faster process for enumeration of small quantities than counting (Mandler & 
Shebo, 1982; Schleifer & Landerl, 2019). In a study, Benoit et al. (2004) investigated the 
role of counting abilities and subitizing abilities for young children to acquire the cardinal 
meaning of small-number words. The results indicated that subitizing promoted the cardinal 

elements at the same time. Despite research showing that the ability to quickly and accurately 
recognize quantities without counting (i.e. subitizing) is an important aspect in children´s early 
mathematical development (Clements, 1999; Hannula-Sormunen et al., 2015; Kaufman et al., 

aspect  (Clements et al., 2019).

Most of the studies regarding subitizing have predominately been conducted in the 

& Shebo, 1982; Schleifer & Landerl, 2011; Starkey & McCandliss, 2014; Starkey,1990). 

process for determining the number of objects in a set less than 6. Furthermore, Starkey et. 
al (1990) reported, based on evidence from an experiment in which 6-8-month-old babies 
could match drumbeats with the correct dot-card (by looking at the card), that subitizing is an 
innate mechanism. Research within mathematical education distinguishes between two types 
of subitizing processes: perceptual and conceptual subitizing. Perceptual subitizing is, similarly 

without consciously using other mathematical or mental processes (Clements, 1999; Clements 
& Sarama, 2014; Clements et al., 2019).  Conceptual subitizing is instead referred to as a more 
advanced ability to recognize the number of items in a larger set of items by using some kind of 

Catarina Anna WÄSTERLID. Conceptual subitizing and preschool class children’s learning of the part-part-whole relations of 
number 



PROBLEMS
OF EDUCATION

IN THE 21st CENTURY
Vol. 78, No. 6, 2020

1040

ISSN 1822-7864 (Print) ISSN 2538-7111 (Online)https://doi.org/10.33225/pec/20.78.1038

parts, showing an awareness of the parts and the whole (Clements et al., 2019). Even though 

argue that this innate perceptual subitizing ability can be developed into conceptual subitizing 
abilities (Clements, 1999; Conderman et al., 2014). Clements and Sarama (2014) described the 
relations between the two processes as preschoolers recognize the number of objects in a set of 
three (or four) or fewer instantly (perceptual subitizing) and as they become more familiar with 
sets of numbers, they are able to determine the quantity in larger sets by quickly recognizing the 
smaller sets that make up the quantity (i.e. conceptual subitizing). Also, Conderman et al. (2014) 
have postulated the relationships between the two processes by the formulation  that conceptual 
subitizing is about “identifying a whole quantity as the result of recognizing smaller quantities 
(recognized through perceptual subitizing) that make up the whole” (p. 20). The ability to 
instantly recognize quantities target the ability to spatially structure quantities which is essential 
for the development of insight into numerical relations (e.g. Mulligan & Mitchelmore, 2009; 
Van Nes & de Lange, 2007). Mulligan and Mitchelmore (2009) have for example found that the 
general awareness of mathematical patterns and structures of grade 1 children were related to 
their mathematical achievement on tasks assessing mathematical processes such as subitizing, 
unitizing, partitioning, multiplicative, and proportional relationships. Likewise, Van Nes and 
de Lange (2007) have suggested, based on an overview of research literature from mathematics 

an understanding of quantities and numbers. Similar results have been reported by van Nes and 
Doorman (2011) who found that the use of structuring strategies, instead of unitary counting 

such as determining, comparing and operating with quantities.

According to Piaget´s (1997/1952) theory of the development of number, an understanding 
of number requires a prior understanding of number conservations (the number of items are 
the same regardless of how they are arranged), class inclusion (to simultaneously consider 
the parts and the whole) and seriation (numbers in order). Furthermore, Piaget concluded that 
the additive composition of number (e.g. 8=4+4 or 3+5) is an important aspect regarding the 
understanding of relations between number. Additionally, Baroody (2006) has argued, in a 
theoretical paper, that the understanding of the big ideas of composition and decomposition, 

into its constitute parts, make a foundation for mastering quantities and the basic numbers 

trajectory model, saying that “composing and decomposing small, easily subitized collections 
may be the basis for constructing an informal concept of addition (and subtraction)” (p.193). 
Also, Clements (1999) has argued that conceptual subitizing activities provide a basis for 

conceptually subitize has been positively linked to children’s general number development such 
as knowledge of cardinality (Butterworth, 2005), number conservation (MacDonald, 2015; 
MacDonald et. al., 2015), number relationships (Jung et al., 2013; Sayers et al., 2016; Young-
Loveridge, 2002) and basic arithmetic skills (Baroody, 2006; Baroody et al., 2006; Özdem 
& Olkun, 2019). Özdem and Olkun (2019) for example reported that the intervention group 
(grade 2 and 3), that were engaged in conceptual subitizing activities improved their results on 

more sophisticated calculation strategies on a follow-up test compared to the control group. 
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Similar positive relations between conceptual subitizing activities and children’s mathematical 
development have been reported by Sayers et al. (2016), MacDonald (2015) and MacDonald 
et al. (2015).  Sayers et al. (2016) found that conceptual subitizing activities supported the 
children’s ( =2, grade 1) development of foundational number sense, whereas MacDonald 
(2015) and MacDonald et al. (2015) found that subitizing activities (perceptual and conceptual) 
supported 4-5 year-old children’s number conservation.  

Despite research showing that subitizing is an important component in children´s early 
mathematics development (Clements et al., 2019; Kroesbergen et al., 2009; Yun et al., 2011), 

Clements et al. (2019) claimed, based on synergized research on studies across education 

Furthermore, few intervention studies have been conducted within the age group of 6-year-
old children, both in a Swedish and in a global educational context (Mononen et al., 2014; 
Sterner et al., 2019). The aim of this research was therefore to empirically explore the role of 
conceptual subitizing activities for enhancing preschool class children’s learning of the part-
part- whole relations of number. 

RQ 1: What knowledge regarding the part-part-whole relations of numbers did the children 
develop? 
RQ 2: What connections can be found between the children’s knowledge development and the 
design of the conceptual subitizing activities? 

Mandler & Shebo, 1982) and that subitizing is a faster process for determining quantities than 
counting (e.g. Schleifer & Landerl, 2011). The second assumption is that conceptual subitizing 
abilities are closely linked to knowledge of the part-part-whole relations of number (Baroody et 
al., 2006; Clements et al.,2019; Conderman et al.,2014; Piaget, 1997/1952). 

Research Methodology

A case study methodology (Yin, 2011) with a mixed-methods approach (J.W. Creswell 
& J.D. Creswell, 2018) was used. Since the case of interest was on preschool class children’s 

representative case (Yin, 2011). A mixed-methods approach was chosen due to that it involves 
data collection and analysis that integrates both quantitative and qualitative data and it may 
therefore provide a more complete understanding of the problem than either quantitative or 
qualitative data alone can provide (Creswell & Creswell, 2018). Figure 1 gives an overview of 
the research design in which data collection and analysis are included. Johnson and Onwuegbuzie 

incorporate the strengths of both methodologies. In this way the study followed the suggestion 
in Johnson and Onwuegbuzie (2004) to incorporate the strengths of both methodologies. This 
was especially important in this study since it focused both on children’s learning as well as on 
the teaching. It was therefore relevant to gain knowledge of both the impact of the intervention 
and on children’s knowledge of the part-part-whole relations of number on the group level as 
well as on how the individual children responded to the intervention. 
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Figure 1
Overview of the Research Design

This study was conducted in January 2019 in one Swedish preschool class, which 
consisted of 24 children and their two teachers. Data were only collected from 18 of the 
children due to ethical considerations (see section Ethical Considerations). Both teachers were 
legitimated for teaching in preschool class and their teaching experiences were 16 and 4 years, 
respectively. The selection of the school can be described as a convenience sampling since 
the principal and the teachers were interested in participating in the intervention (Cohen et al., 
2007). The school is situated in the south of Sweden in a small society with about 150 students 
of which 48% of the children had a foreign background (the students were born abroad or born 
in Sweden with both parents born abroad) (Swedish National Agency for Education, 2020). 
Furthermore, only 54.2 % of the “third graders” at the school ( =26) reached the knowledge 
requirement on a National test on numbers and their properties and the positioning system of 
numbers in 2018/2019, compared to the national level of 86.3%.

The intervention was conducted in collaboration with the two teachers, and it was 
inspired by a lesson study model which is an iterative, collaborative process, where a lesson is 
planned, analyzed, and revised by researchers and teachers (Holmqvist, 2017). In table 1, an 

intervention-lessons during the 3-week study period since the mathematical content that was 
taught in the intervention corresponded with the core content in the syllabus of mathematics in 
preschool class (Swedish National Agency for Education, 2019). The children were engaged 
in the activities in each lesson block (lesson block 1 and 2) for 2-3 days, in all 60-80 minutes 
for each block. The teachers and researcher met about 2 hours per week, altogether 8 hours. 
Before implementing the intervention, the children’s existing knowledge of the part-part-whole 
relations of numbers (i.e. 5) were screened (Test 1). The test results, as well as the teachers’ 
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written notes from the observations of what strategies each individual child used during the test, 
were analyzed both quantitatively and qualitatively. 

Table 1

Activities and data collection  Participants Date
6/2/19

8/2/19

8//2/19

11-12/2

13/2/19

13/2/19

26/2/19

26/2/19

4/3/19

the goal of lesson block 1 was determined. The goals and the activities used for supporting the 
learning goal are described in table 2. An analysis of the children’s knowledge development as 

on the outcome, the learning goal and the activities in lesson block 2 were planned (Table 2). 

children were encouraged to directly determine the cardinal value without counting in ones. 

in the whole class setting. In order to let the children experience that smaller quantities (2-4), 

ones, quantities of 2, 3 and 4 were used in the activities whereas the representations as well as 

lesson block 2 quantities in the range between 4 to 7 were used, since the teachers thought that 
most of the children would feel comfortable to handle quantities within this range. 
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Table 2
Activities in Lesson Block 1 and 2 

Lesson block
and goal

Activities

The test used for collecting data about children’s knowledge development was Number 
Sets Test (NST) (Geary et al., 2009) which is a test that was developed by Geary and his 

In this study however, the test was not used for identifying children at risk for MLD but only 

added up to 5. The original test consists of four subtests; non-symbolic object sets or Arabic 
numerals that add up to 5 or 9. During the test the child is supposed to decide if pairs or trios 
(symbolic or non-symbolic) add up to 5 or 9 respectively, within 1 minute. Due to the time 
limit the child must do so as fast and accurately as possible without making mistakes. The 
test is constructed so the children are unlikely to be able to complete all tasks within a minute. 
The non-symbolic stimuli (consisting of sets of dots, triangles or stars) are joined in domino-
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canonical patterns are used, to represent quantities between 2 and 9. In the present study only 
the subtest to determine if pairs and trios of non-symbolic object sets add up to 5 was used. The 

 = 30); the last two rows are trios 
(  = 6) and 18 of the combinations add up to 5. 5 was chosen since the teachers believed that the 
children had conceptual understanding of 5 and the quantities used in the activities were seven 
and fewer. The quantitative summarized scores consisted of correct answers minus incorrect 
answers. The children were instructed to circle all the groups that together added up to 5; they 
were to work as fast as possible without making mistakes. The children worked individually 
with the test and the time limit of 1 minute was controlled for with a digital clock. Before the 
test was administrated, the children practiced by circling sets that added up to 3 and 4 (Figure 
2). 

Figure 2
Examples of Practice Items in the NST-test

From “Early Conceptual Understanding of Cardinality Predicts Superior School-Entry Number System 
Knowledge”, by Geary, D. et al., 2018, Psychological Science, 29(2), p.195. Reprinted with permission, 2019-
12-17.

Data were also collected by direct observations. The preschool class teachers observed 

they did the test (i.e. determined which sets added up to 5). The approach used was according 
to Robson and McCartan (2018) formal observations since the observer only attended to pre-

the researcher and teachers could view them together in the analysis and planning phases. 
After the intervention, the teachers got questions via e-mail; three open-ended questions 

regarding the children’s learning and one attitude question about to what degree the children 
wanted to participate in the activities. There were also some introductory questions regarding 
age, gender, education, and professional experiences. The impersonal nature of the e-mail 
questions (interviews) may help the respondent to say things they would not have done in 
a face-to-face situation (Robson & McCartan, 2018) which is an important aspect when the 
research is done in collaboration between the researcher and the respondents. 
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Data consisted of test results (Test 1, 2 and 3), teacher observation notes (direct 
observations from test 1 and 3) and teacher responses on questions about the children’s learning. 

datasets with results for all test and observation-situations: some children stayed home due to 
illness or had to participate in other activities, such as mother-tongue teaching. Furthermore, 
some of the written observations were unclear and ambiguous and thereby not reliable to include 
in the analysis (see table 3). Due to missing data, the quantitative data consists of results from 
12 of the children who participated in all three test situations whereas the qualitative analysis 
was based on written teacher observations of 9 of these 12 children (A, D, E, F, G, H, I, K and 
N). Table 3 provides an overview of the collected data from participants (coded with the letters 

1 and 2 (table 1).

Table 3
An Overview of the Data Collected; a Cross (x) Indicates Complete Data 
whereas a Slash (/) Indicates Missing Data

Kod Pre-test 
(Test 1) Test 2 Post-test 

(Test 3)
Observation Pre-
test (Test 1)

Observation 
Test 2 

Observation 
Post-test (Test 3) 

A
B / /
C / / / /
D
E
F
G
H
I
J / /

/ / / /
/ /

N
O / /
P / / / /
Q / /
R / / / /

The scores on the test, before and after the intervention, were calculated at the group 
level. The knowledge development is described in percent units in table 5. The mean was also 

by extreme scores (Field, 2018) standard deviations were calculated as well. A qualitative 
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analysis with a thematic coding approach, following the phases; familiarization, initial codes, 
identifying themes, constructing thematic networks and integration and interpretation (Robson 
& McCartan, 2018) was used to analyze the teacher’s observation notes. The notes were 
summarized in a table. The table provided an overview of the strategies used and thus facilitated 
the analysis process. The notes were read repeatedly, and key words were highlighted. A 
deductive approach, based on the assumption that subitizing and counting make use of two 

initially used in the coding process. In the next step an inductive coding analysis, where the 
codes and themes emerged from the data, were conducted. The codes were then sorted into 

whole relations of number, based on the assumption that conceptual subitizing abilities are 
closely linked to knowledge of the part-part-whole relations of numbers (Baroody et al., 2006; 
Clements et al.,2019; Conderman et al., 2014; Piaget, (1997/1952).

The study was guided by ethical principles described by the Swedish Research Council 
(Swedish Research Council, 2017). The author obtained written informed agreement on 
collecting data from 18 of the children’s parents meaning that no data was collected from the six 
children for whom an agreement was not provided. Furthermore, the participants' names were 

reason in section observations) however, in line with the General Data Protection Regulation 
(GDPR) (SFS 2018:218), the video recordings were not stored by the researcher and to avoid 
unnecessary exposure of the children, only their hands were recorded. 

Research Results

Descriptive statistics regarding children’s knowledge development on a group level are 
shown in tables 4 and 5. Thereafter the individual child’s knowledge development is shown in 

M) (Table 4) among 
the three tests (Test 1, Test 2 and Test 3). The standard deviation ( ) value also increased 
between tests 1 and 3), indicating that the children’s understanding of the part-part-whole 

Table 4
Measures of Central Tendency with NST Scores with Tests 1, 2, and 3

Test 1 Test 2 Test 3 

M

SD

The results are rounded to one decimal place.
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The children’s knowledge development between test 1 and test 3 increased with 18.1 
percent units (Table 5). 

Table 5
Children’s Knowledge Development (%)

Test 1
(max 216) 

Test 2
(max 216)

Test 3
(max 216)

Increase percentage 
points

Figure 3 presents the children’s individual scores on test 1, 2 and 3.  Most of the children 
(9 out of 12) had increased scores in test 2 compared with test 1. The scores between test 2 and 
3 varied. Five of the children had increased scores between tests 2 and 3, whereas three children 
had the same scores. 

Figure 3
Test Scores

The increased scores between T1 and T2 may indicate that the children used the faster 

more modest increase of scores between T2 and T3 indicated that their conceptual subitizing 
competencies only to some extent were further supported in lesson block 2. However, the 
increased scores between the pre-and post-test suggest that the children used conceptual 
subitizing to a greater extent for determining quantities after the intervention than they did 
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Table 6

Categories Strategies

IV  

The individual child’s knowledge development during the intervention regarding the 

test 1 and test 3 is shown in table 7. 

Table 7
The Child’s Knowledge Development Regarding the Part-Part-Whole Relations of 5

A D E F G H I N

T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3

 Description of the categories (V to I) appears in table 6

The qualitative analysis showed that four of the children (F, G, I and N) did not develop 
their knowledge of part-part-whole relations of numbers during the intervention. It should 
however be noted that child I showed knowledge at the highest level even before the intervention 
(T1). The qualitative analysis further revealed neither F, nor G understood that quantities can 
be structured and grouped as a unit. However, they both changed their strategies. In test 1, F 
counted all the dots except dominos that were many more than 5. In test 2, F instead represented 
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3 may suggest that F still counted the dots separately, but instead of pointing at the individual 
dots, counted by nodding the head or by counting the individual dots with the eyes. G changed 
the strategy in a similar way: owing to the decrease in the score, this was interpreted similarly 
to that observed for child F. Children A, D, E, H, and K all developed their understanding. 
Both A and H for example circled all pairs that added up to 5 in test 1 (IV); however, in test 3, 
they also circled trios (V) In test 1, D recognized only the 5+0 (dice 5+0) combinations (III), 
whereas D distinguished all pairs that added up to 5 in test 3 (IV). E counted every dot in test 1 
(I), whereas he/she circled all the 5+0 and 3+2 combinations in test 3 (III). In test 1, K did not 
count quantities that were many more than 5 (II). But in test 3, K circled 4+1 and 3+2 (though 
no 5+0 combinations) and one of the trios (III). 

The increased scores between T1and T2 suggest that the activities in lesson block 1 
stimulated the children to discern that smaller quantities (2-4) can be directly recognized 

sets of quantities (2, 3 and 4) were contrasted which probably made it possible for them to 

facilitated the children to discern that quantities of 2, 3 and 4 are the same regardless of objects 

activities only to a limited extent supported the children’s knowledge development regarding 

development regarding part-part-whole relations of numbers—especially among children that 
performed on a “middle” level in mathematics. Both teachers considered activities where the 

Discussion 

Despite that perceptual subitizing is an innate ability (e.g. Starkey et. al., 1990), many of 
the children did not spontaneously subitize smaller quantities. However, due to the assumption 
that conceptual subitizing abilities build upon perceptual subitizing abilities (Baroody et al.,2006; 
Clements et al., 2019) it is an important ability to build upon when teaching mathematics in 
the early years.  However, the increased scores between pre-and posttest, indicate that the 
children used the faster subitizing magnitude process (Mandler & Shebo, 1982; Schleifer & 
Landerl, 2019), suggesting that the conceptual subitizing activities made it possible for them to 
discern that quantities (2-4) can be directly recognized. It was evident that many of the children 
stopped counting in ones and instead subitized quantities of 1-3 objects. One interpretation 
of why they changed strategy when determining quantities could be that some of the children 
believed that they had to count all the dots, one at a time. Therefore, it seems to be important 
to engage the children in activities that stimulate them to directly determine smaller sets of 2-4 
objects. Furthermore, the results shed light on the importance of paying attention to children’s 
understanding of number and quantity already in preschool (Aunola et al., 2004; Baroody et 
al., 2006). The results of this research with preschool class children is consistent with previous 
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MacDonald et al., 2015) and “second-and third graders” (Özdem & Olkun, 2019), showing that 
conceptual subitizing activities support children’s learning of the part-part-whole relations of 
number (Baroody et al., 2006; Clements, 1999; Conderman et al., 2014). Conceptual subitizing 
activities provide the children with a ground for understanding that quantities can be (de)

quantitative and qualitative analyses discussed previously (Creswell & Creswell, 2018; Johnson 
& Onwuegbuzie, 2004) were evident in the present study. The children’s quantitative scores on 
a test increased at the group level—even though not all the children increased their scores. 

developed their knowledge of the part-part-whole relations of number (i.e. 5). However, two of 
 can be composed of smaller subgroups. If the data 

only had been analyzed quantitative, at the group level, individual children who experienced 

mathematics skill growth throughout elementary school. 

Conclusions and Implications

The aim of this study was to explore the role of conceptual subitizing activities for 
enhancing preschool class children’s learning of the part-part- whole relations of numbers. 
The research questions to be answered were: what knowledge regarding the part-part-whole 
relations of numbers did the children develop, and connections found between the children’s 
knowledge development and the design of the conceptual subitizing activities. The results 
showed that conceptual subitizing activities supported children’s knowledge development 
regarding part-part-whole relations of number. The quantitative analysis showed that the 
children increased their scores between pre-and post-test and more than half of the children 
showed conceptual subitizing abilities in a qualitatively more developed way after having 
participated in the intervention. According to the teachers, activities, whereby the children were 

children’s knowledge development regarding part-part-whole relations of numbers. There are 
still some questions to be answered, and by that suggestions for further research. Since the 
results elucidated that not all children improved their understanding of the part-part -whole 

and carrying out interventions to support the individual child’s development, based on his/her 
needs.

number knowledge development. However, the results may not be generalized owing to the 
small sample and due to the lack of comparison or control groups. Further, it was not clear how 
representative the present sample was; hence, the risk of selection bias and sampling errors 

children may have changed their behavior in the test due to the received attention rather than 
because of the teaching activities. The validity of the results is though strengthened by the 
qualitative and quantitative results having consistently indicated a developed knowledge of 

however possible to explore the individual child’s knowledge development regarding part-
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mainly based on direct observations. More frequent, systematic use of video recordings would 
have allowed more detailed analyses—even beyond the intervention period. To obtain in-depth 
knowledge of how children perceive quantities, interviews in which the children describe their 
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