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Sammanfattning/Abstract (högst 250 ord) [Arial 10p Fet] 
Som lärare i grundsärskolan saknade jag ofta bra undervisningsmaterial till mina elever. Utifrån detta 
utkristalliserades syftet med studien som är att undersöka om kartläggningsmaterialet MRP – The 
Mathematic Recovery Programme från ”Early Numeracy” (Wright, Martland & Stafford, 2006) är 
användbart i grundsärskolan och i så fall vilka delar som lämpar sig att använda i grundsärskolan, samt 
att se om de uppföljande uppgifterna som rekommenderas ger någon effekt på elever i grundsärskolan.  

För att kunna besvara detta har 13 grundsärskoleelevers aritmetiska kunskaper kartlagts. Därefter 
valdes 7 elever ut, vilka utmanades utifrån uppgifter från det kompletterande materialet ”Teaching 
Number (Wright, Martland & Stafford, 2006), antingen enskilt eller i grupp.  Studien har genomförts med 
hjälp av deltagande observationer och flexibla intervjuer (Ginsburg, Jacobs & Lopez, 1998). 

Studiens teoretiska grund finns i det konstruktivistiska perspektivet och det sociokulturella 
perspektivet. Det konstruktivistiska perspektivet valdes eftersom de betonar vikten av att uppgifterna 
anpassas efter individens inre mognad och kognitiva förmåga, vilket väl kan kombineras med det 
sociokulturella perspektivet som betonar vikten av den sociala gruppens gemenskap som en 
förutsättning för utveckling inom den proximala utvecklingszonen. 

Studiens resultat visar på att materialet är lika användbart i grundsärskolan som i grundskolans 
tidiga år, eftersom kartläggningsmaterialet hjälpte pedagogen att finna elevens kunskapsnivå, samt 
därefter lyckades utmana eleven att utvidga sina kunskaper under en treveckorsperiod. Alla eleverna 
utökade sina matematiska kunskaper under studiens gång.   

Slutsatsen blir att alla elever bör kartläggas med MRP del 1.1 och 2.1, men därefter får antalet delar 
anpassas efter elevernas kunskapsnivå. För att genomföra kartläggningen och de uppföljande 
utmaningarna rekommenderas att pedagogen är väl insatt i materialets utformning och tanke för att 
kunna utmana eleven utifrån dennes resultat. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Matematik var mitt favoritämne i skolan och redan då tyckte jag om utmaningen att 

hitta vägar att förklara matematiken för dem som inte tyckte om det eller som hade 

svårt för det. Matematik är något som alla behöver ha grundläggande kunskaper i, 

eftersom det används dagligen i så många olika sammanhang. Matematik finns 

invävt i alla skolans ämnen på ett eller annat sätt, precis som matematiken finns i 

vardagen utan att vi direkt funderar på det när vi väl har lärt oss grunderna. 

Konsekvenserna blir därför oftast omfattande för dem som inte har fått lära sig 

grunderna eller har förmåga att lära sig dem. Följderna av att inte få med sig 

adekvata matematikkunskaper från skolan kan bli kostsamma i form av dålig syn på 

sig själv där en knäckt självkänsla kan få effekter även på andra områden som 

läsning och skrivning (Lundberg & Sterner, 2009). Det kan ge konsekvenser utanför 

skolan där möjligheterna till arbete försämras ordentligt för den som inte kan räkna 

(a.a.). De samhälleliga följderna kan också vara mycket kostsamma på grund av 

högre kriminalitet (Östergren, 2013). Andra personliga konsekvenser kan vara att det 

blir svårt att hantera sin privatekonomi rationellt eller att förstå samhällsinformation 

som är presenterad i tabeller och diagram.  

Elevernas rätt till grundläggande kunskaper inom matematik är inte beroende av 

deras IQ-nivå så när jag för några år sedan började arbeta i grundsärskolan efter att 

ha arbetat med normalbegåvade elever med andra svårigheter blev jag mycket 

förvånad när jag insåg att deras matematikundervisning oftast innebar att göra mer av 

samma sorts additionsuppgifter när de inte hade lärt sig efter ett par uppgifter. Jag 

började undersöka hur matematikböckerna var utformade och hur undervisningen 

hade gått till. Böckerna var enformiga och innehöll mest additionsuppgifter med 

siffror i ett avskalat utseende med få färger och mest siffror. Undervisningen hade 

oftast inneburit ensam räkning i det tysta med konkret material. Jag började sakta 

förändra undervisningen genom att ta bort böckerna efterhand som de blev klara med 

dem. Istället började vi arbeta inom andra områden inom matematiken såsom tabeller 

och diagram samt geometri. De fick göra undersökningar och sammanställa i tabeller 

och diagram. Utifrån dessa fick de räkna ut resultat och göra jämförelser. Helt 
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plötsligt var inte matematiken lika tråkig och jobbig. Dessutom såg jag hur deras 

kunskaper ökade även inom addition och subtraktion. Då insåg jag på allvar att den 

vanligaste tanken om att elever i grundsärskolan inte kan lära sig utan mycket 

repetition inte alltid stämmer utan mycket handlar om lusten att lära sig och att 

undervisningen är varierande.  

Jag började fundera på hur jag skulle göra min undervisning varierande på ett sätt 

som väckte deras nyfikenhet för att lära istället för att det skulle vara ett tvång. Jag 

läste böcker och undersökte grundskolans läromedel men något som fortfarande var 

ett bekymmer var hur jag skulle ta reda på vilka kunskaper de egentligen hade och 

hur de skulle ta sig vidare. Jag utbildade mig till speciallärare med inriktning 

utvecklingsstörning vilket ökade min förståelse för hur elevernas grundläggande 

inlärningsförmåga ser ut men trots denna fantastiska utbildning saknade jag 

fortfarande verktyg för hur jag skulle lära mina elever det ämne jag allra mest brann 

för – matematik, vilket medförde att jag läste till specialiseringen i matematik och 

äntligen började jag få kunskaper om kartläggning av elevers matematikkunskaper 

samt användbar litteratur och kartläggningsverktyg. Ett problem kvarstod dock, inget 

av materialet som presenterades var anpassat för elever i grundsärskolan. Där väcktes 

min tanke om vad jag ville bidra med till den fortsatta utvecklingen av matematiken i 

grundsärskolan. Jag ville hitta ett bra, omfattande och användbart 

kartläggningsmaterial som fungerar för att hitta de tidiga och grundläggande 

kunskaperna som är viktiga för att sen kunna bygga vidare på för att få tillräckligt 

stora matematiska kunskaper för att klara sin vardag. För ska jag kunna utveckla 

elevernas kunskaper behöver jag också veta vad de kan, alltså behövs ett bra 

kartläggningsmaterial, när eleverna inte lär sig som de förväntas göra. 

1.2 Syfte och problemformulering 
Syftet med studien är att undersöka om kartläggningsmaterialet MRP – The 

Mathematic Recovery Programme från ”Early Numeracy” är användbart i 

grundsärskolan och i så fall vilka delar som lämpar sig att använda i grundsärskolan, 

samt att se om de uppföljande uppgifterna som rekommenderas ger någon effekt på 

elever i grundsärskolan. 
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Med utgångspunkt i studiens syfte har följande problemformulering 

utkristalliserats: På vilket sätt kan grundsärskoleelevernas kunskaper kartläggas och 

utvecklas?  

1.3 Studiens avgränsning 
Då studiens omfattning enbart är 15 högskolepoäng har jag varit tvungen att 

begränsa studiens omfång. Kartläggningen genomfördes i en grundsärskoleklass om 

13 elever i årskurs 6-9. Utifrån resultatet på kartläggningen valdes två enskilda 

elever och en grupp av elever ut för att genomföra uppföljande insatser under tre 

veckor för att även kunna se utfallet av dessa. Observationerna har inriktats på att se 

om de tidiga aritmetiska kunskaperna går att kartlägga med hjälp av 

kartläggningsmaterialet Mathematic Recovery Programme och vilket utfall det blev 

av utmaningarna som valdes utifrån elevernas resultat i det tillhörande materialet 

Teaching Number. 

1.4 Studiens upplägg 
Studien inleds med problemformulering. 

Litteraturen tar bland annat upp grundsärskolan i Sverige och den undervisning som 

bedrivs inom aritmetiken enligt läroplanen. Vidare presenteras tankar kring 

kartläggning av elevers kunskaper och om bedömning av elevers kunskaper, samt 

elevers matematiksvårigheter. 

I metodavsnittet presenteras de metodöverväganden som gjordes, den valda metoden, 

tillförlitligheten och de etiska överväganden som gjordes. Här finns också en 

presentation av kartläggningsmaterialet som användes. 

Resultatdelen består av fallbeskrivning av de båda eleverna som ingår enskilt och 

den grupp av elever som valdes ut tillsammans med de utmaningar som de fick 

arbeta med efter kartläggningen och de resultat som gick att se utifrån dessa. 

I diskussionen vävs resultatet samman med litteraturen. 

Till sist sammanfattas studiens syfte, metod och resultat.  
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 
Här följer ett avsnitt med forskningsbakgrund till studien som inleds med skolans 

uppdrag och därefter följs av en teoretisk genomgång till studien som omfattar elever 

med utvecklingsstörning och matematiksvårigheter och hur deras kunskaper kan 

bedömas och kartläggas. 

2.1 Skolans uppdrag 
Skolans och lärarens uppdrag i mer allmänna ord är enligt Läroplanen för 

grundskolan, Lgr 11 att stimulera kreativitet, nyfikenhet och självförtroende, ge 

utrymme för olika kunskapsformer och olika sätt att uttrycka kunskap på samt att 

vara en levande social gemenskap som ger trygghet och lust att lära (Skolverket, 

2011a). 

Läraren ska dessutom organisera och genomföra arbetet så att eleven stimuleras 

att använda och utveckla hela sin förmåga, upplever att den egna 

kunskapsutvecklingen går framåt, får stöd i sin språk- och 

kommunikationsutveckling, succesivt får fler självständiga uppgifter, får möjlighet 

till ämnesfördjupning samt får möjlighet att arbeta ämnesövergripande (Skolverket, 

2011a). 

Vid planeringen av undervisningen ska även hänsyn tas till skollagen 1 kap 4 § 
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska 
ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara 
att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen. (Utbildningsdepartementet, 2010) 
 

Skolan ska alltså göra de anpassningar som behövs och ge det stöd som krävs för att 

eleven ska utvecklas så långt som möjligt. Detta är lärarens uppgift att planera 

lektionerna med bra innehåll, genomgångar, uppgifter och material så att dessa 

stämmer överens med dagens mål så att eleverna får maximala möjligheter för 

utveckling (Kilpatrick, 2001). Swärd och Florin (2014) påpekar att det inte står 

skrivet i skollagen att en utredning behöver göras eller en diagnos behöver finnas för 

att eleven ska få det stöd som behövs för maximal utveckling. Däremot står det i 3 

kap 8 § 

… Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet 
av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin 
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skolsituation. 
Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en 
utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant 
stöd. (Utbildningsdepartementet, 2010) 

2.2 Utvecklingsstörning 
Här följer att avsnitt som ger en kort beskrivning av grundsärskolan. 

2.2.1 Vem har en utvecklingsstörning 

Genom historien har begreppen ändrats ofantligt många gånger för att beskriva dem 

som faller utanför de ”normala” ramarna. Enligt Rosenqvist (2007) beror det på att 

”de normala” har ett behov av att utse och jämföra sig med från normerna avvikande 

personer och de avvikande får alltid finna sig i att bli utdefinierade på olika sätt. 

Likaså påtalar Rosenqvist att den som framvisat någon form av ofullkomlighet ofta 

pådyvlas flera andra ofullkomligheter också. Mineur, Bergh och Tideman (2009) 

menar att vår vilja att kategorisera, klassificera och diagnostisera det som betraktas 

som den naturliga variationen gör att färre människor platsar inom 

normalvariationen.  

Benämningarna har varierat beroende på vilket perspektiv man utgick från och 

vilket samhälle som rådde vid tiden då begreppet användes (Ineland, Molin & Sauer, 

2009). Utvecklingsstörning används idag för att beteckna intellektuella 

funktionsnedsättningar (Jakobsson & Nilsson, 2011). Vem som idag räknas ha en 

utvecklingsstörning och hur man kan hjälpa och bemöta dem beror på vilket 

perspektiv man utgår från.  

I slutet av 1800-talet dominerade en pedagogisk syn på de med en 

utvecklingsstörning och de skulle tränas till självständighet och självförsörjande 

(Ineland, Molin & Sauer, 2009). Den här optimistiska synen byttes mot en mer 

pessimistisk syn i början på 1900-talet när medicinen utvecklades. För ur ett 

medicinskt och/eller psykologiskt perspektiv ses funktionsnedsättningen som en brist 

hos individen till följd av skada eller sjukdom (Ineland, Molin & Sauer, 2009; 

Jakobsson & Nilsson, 2011). Diagnostiseringar utvecklades och man började 

kategorisera de med en utvecklingsstörning på ett helt annat sätt. På 1920-talet ansåg 

man att ett intelligenstest kunde fastställa att många av de socialt utslagna i samhället 

hade en utvecklingsstörning (Grunewald, 2008). Människor som tidigare inte hade 
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räknats till de med en utvecklingsstörning kom att tillhöra den gruppen av människor 

(Ineland, Molin & Sauer, 2009). Samhället förändrades och det socialpolitiska 

perspektivet vann mark omkring andra världskriget. Ur det socialpolitiska 

perspektivet ansågs det istället att funktionsnedsättningen berodde på hinder som 

fanns i samhället. Samhällets konstruktion skapade funktionshindret eftersom det var 

uppbyggt för dem som ansågs vara normala (Ineland, Molin & Sauer, 2009; 

Jakobsson & Nilsson, 2011). Stöd och hjälp förespråkades och Bengt Nirje var med 

och formulerade normaliseringsprincipen, som ligger till grund för olika 

omsorgsverksamheter både i Sverige och internationellt. Mycket hände fram till 

kommunaliseringen 1996, då det fastslogs att alla med funktionshinder också skulle 

ses som kommunmedborgare precis som alla andra. Tanken var att förbättra 

levnadsvillkoren och tvätta bort sjukdomsstämpeln från det medicinska perspektivet i 

början av 1900-talet (Ineland, Molin & Sauer, 2009). Dessutom finns ett tredje 

perspektiv, det miljörelativa perspektivet, som kombinerar dessa båda perspektiv och 

menar att funktionshindret uppstår i relationen mellan individen och dennes 

egenskaper och det omgivande samhället (Ineland, Molin & Sauer, 2009; Jakobsson 

& Nilsson, 2011).  

Enligt Jakobsson och Nilsson (2011) kan vi se en tydlig svängning från att mycket 

har styrts ur en medicinsk synvinkel som senare ersattes av en mer social modell, 

men ersättningen har inte skett fullt ut, utan det råder konkurrens mellan de olika 

synsätten. De olika synsätten påverkar om man ser problemen framförallt hos 

individen och att dessa ska åtgärdas och individen ska ”normaliseras” t ex med 

mediciner, enskild undervisning/liten grupp, alltså ett medicinskt synsätt (Jakobsson 

& Nilsson, 2011), vilket också sammanfaller väl med ett kategoriskt perspektiv där 

problemet ligger hos individen (Persson, 2008) och Nilholms kompensatoriska 

perspektiv (Jakobsson & Nilsson, 2011) eller om man ser att problemet ligger i den 

omgivande miljön, vilket Jakobsson och Nilsson (2011) kallar för det sociala 

synsättet, Nilhom kallar det för det kritiska perspektivet och Persson (2008) kallar 

det för det relationella perspektivet. Här emellan uppstår det dilemman som inte är 

lätta att lösa, vilket gör att Nilholm även presenterar dilemmaperspektivet, där för 

och nackdelar får vägas mot varandra innan beslut om åtgärder tas (Jakobsson & 

Nilsson, 2011).  
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Vem får då ”stämpeln” utvecklingsstörd enligt Jakobsson och Nilsson (2011)?  

Ser man det ur ett medicinskt och utvecklingspsykologiskt perspektiv har man en 

utvecklingsstörning om man har IQ under 70 och har betydelsefulla nedsättningar 

inom minst tre viktiga livsområden; fungerande socialt liv, sköta sin skolgång och 

sköta sin hygien. 

Enligt AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental 

Disabilities) innebär det en betydande begränsning i intellektuella färdigheter och 

adaptivt beteende och att den ska ha debuterat före 18 års ålder. Deras definition 

används för att identifiera vilket stöd en person behöver inom olika områden. 

Kyléns definition utgår från en helhetssyn på människan där nedsättningen i 

begåvning måste ses i ett sammanhang där funktionsnedsättningen inte får för stor 

betydelse. Begåvningen faller inom tre viktiga områden; bearbeta intryck från 

omvärlden, utföra tankeoperationer och symbolisera erfarenheter med hjälp av 

abstrakta symboler. 

Greenspans definition utgår från mänskliga egenskaper där man ser på 

funktionsnivån avseende lärande och kunskapstillämpning i vardagen. 

Enligt Skolverket (2013) definieras utvecklingsstörning som en nedsättning i 

intelligensförmåga konstaterad före 18 års ålder och att man samtidigt har en 

nedsättning i adaptiv förmåga eller beteende. Dessutom säger Ineland, Molin och 

Sauer (2009) att det finns olika svårighetsgrader av utvecklingsstörningen och de 

med svårast grad oftare har fler andra funktionsnedsättningar i kombination med 

utvecklingsstörningen. Dessa kan vara rörelse-, hörsel- och syn-nedsättningar eller 

epilepsi.  

2.2.2 Vad säger skollagen om vem som får gå i grundsärskolan? 

Helhetssynen blir mycket viktig för att skolan ska kunna göra bedömningen att en 

elev har en utvecklingsstörning. För att kunna ställa diagnosen utvecklingsstörning 

måste en omfattande bedömning göras, enligt 7 kap 5 § i skollagen,  

Skollagen 7 kap 5 §  
Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har 
en utvecklingsstörning, ska tas emot i grundsärskolan. Frågan om mottagande i 
grundsärskolan prövas av barnets hemkommun. Ett beslut om mottagande i 
grundsärskolan ska föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, 
psykologisk, medicinsk och social bedömning. Samråd med barnets vårdnadshavare 
ska ske när utredningen genomförs. Om barnets vårdnadshavare inte lämnar sitt 
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medgivande till att barnet tas emot i grundsärskolan, ska barnet fullgöra sin skolplikt 
enligt vad som gäller i övrigt enligt denna lag. Ett barn får dock tas emot i 
grundsärskolan utan sin vårdnadshavares medgivande, om det finns synnerliga skäl 
med hänsyn till barnets bästa. (Utbildningsdepartementet, 2010) 

 

Skollagen 7 kap 9 §  
En elev i grundskolan kan få sin utbildning inom grundsärskolan (integrerad elev), 
om de huvudmän som berörs är överens om detta och elevens vårdnadshavare 
medger det. En elev i grundsärskolan kan under samma förutsättningar få sin 
utbildning inom grundskolan eller sameskolan. För en elev som på detta sätt får sin 
utbildning inom en annan skolform gäller de bestämmelser som avser den 
ursprungliga skolformen. Rektorn för den skolenhet där eleven får sin undervisning 
får dock besluta om de undantag från dessa bestämmelser som krävs med hänsyn till 
undervisningens uppläggning. (Utbildningsdepartementet, 2010) 

 

Med personer med utvecklingsstörning likställs personer med en betydande och 

bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranledd 

av yttre våld eller sjukdom och har rätt till särskola (Skolverket, 2013). Enligt 

skollagen (Utbildningsdepartementet, 2010) har elever som inte når målen för 

särskolan rätt till inriktningen träningsskola.  

Enligt Skolverket (2013) ska samtliga utredningar göras eller så måste 

kommunerna visa att de får in motsvarande uppgifter på annat sätt. Samtliga 

utredningar måste visa på utvecklingsstörning för att eleven ska få diagnosen. 

Rosenqvist (2007) påtalar att kraven på personer med annan etnicitet och kultur är 

stora för att kunna klara testen. De ska först lära sig språket och ta igen kunskap som 

de missat och dessutom har de inte nytta av allt de lärt sig sen tidigare eftersom det 

inte är användbart hos oss i Sverige. 

2.2.3 Undervisning i grundsärskolan 

I Lgr 11 framgår det att vi ska ha en skola för alla, där eleverna ska få stöd i ordinarie 

klass så långt det är möjligt och att skolans arbetssätt ska prövas och ändras så långt 

det är möjligt innan individuella insatser övervägs (Jakobsson & Nilsson, 2011). 

Även Persson (2008) tycker att stödet ska ges i ordinarie klass eftersom han tycker 

att de specialpedagogiska insatserna ska komma alla elever tillgodo, vilket 

underlättas i heterogena klasser.  
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Grundsärskolan har precis som grundskolan en läroplan. Första delen om 

värdegrunden är i princip identisk med den för grundskolan. Del 2 innehåller 

grundsärskolan mål och riktlinjer och del 3 kursplanerna (Skolverket, 2011a). 

2.2.4 Strategier för lärande i grundsärskolan 

Farrell (2006) påpekar att en bra strategi för att öka kunskapsinlärningen hos elever 

med en utvecklingsstörning är att göra övningarna mer konkreta och att bryta ner 

dem i flera steg för att göra dem tydligare och ge innehållet en tydlig struktur. Farrell 

menar också att det är viktigt med ett lägre tempo men för den skull får det inte bli 

tråkigt. Farrell skriver vidare att ett bra sätt att få ner tempot är att använda sig av 

mycket öppna frågor, eftersom det öppnar upp för mer reflektioner från elevernas 

sida istället för att använda sig av det som Alexandersson (2009) kallar en förlegad 

särskoletradition, vilken istället innebär att eleverna skulle träna och träna för att 

utveckla en egen kunskap. Detta behavioristiska tänkande med mycket av samma 

och många repetitioner innebar ofta att undervisningen blev enahanda och att 

eleverna tröttnade och tappade lusten att lära sig (Skolverket, 2009). Detta arbetssätt 

användes ofta eftersom många inte ansåg att elever med en utvecklingsstörning var 

kompetenta och lärande individer (Alexandersson, 2009). Vygotskij (1995) menar 

istället att reproduktion, av det som eleven ser andra göra, skapar erfarenheter som 

eleven behöver för att utveckla sin kreativitet och att det är i leken som fantasin 

utvecklas och att pedagogen har en viktig roll för att processen ska leda till inlärning. 

Leken innebär att inte veta var det kommer att sluta, men det räcker inte att delta i 

leken utan alla har rätt att utvecklas och att lära sig mer (Nilsson, 2013). För att det 

ska bli inlärning behöver vi befinna oss i det Vygotskij kallar den proximala 

utvecklingszonen, alltså i spannet mellan elevens utvecklingsnivå och den nivå 

eleven kan uppnå genom kommunikation och interaktion med andra (Andréasson 

och Asplund Carlsson, 2009). Marner (2005) jämför den proximala utvecklingszonen 

med en flowkanal, där balansen mellan utmaning och färdighetsnivå är optimal. 

Marner menar vidare att om eleverna upplever uppgifterna som stimulerande och 

utmanade så hamnar de i ”flow” och då kan tiden stå still. För detta krävs att 

pedagogen vet vad eleven klarar av och när det är läge att pusha lite extra eller att ta 

det lugnt (Vygotskij, 1995). 
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Även Berthén (2007) påtalar hur viktigt det är att uppgifterna eleverna ska 

genomföra är på rätt nivå och att eleverna måste uppleva dem som meningsfulla för 

att de ska kunna utvecklas. Berthén menar också att det är viktigt att eleverna får en 

chans att visa vad de kan, och vågar säga det de vill utan att vuxna för snabbt är 

framme och ska hjälpa till. Lärarförbundet (2006) skriver att det har skett en positiv 

utveckling mot att det inte bara är läraren som talar i klassrummet idag utan att 

eleverna också får göra sina röster hörda och att de genom detta lyssnar och påverkar 

varandra. Bruce (2009) menar att elevernas språk stimuleras på olika sätt beroende 

av om de möter andra på samma språkliga nivå eller om de möter jämngamla med ett 

mer utvecklat språk, vilket innebär att det är viktigt med olika gruppkonstellationer 

som kan utmana olika sidor hos eleverna för att de ska utveckla sitt språk optimalt. 

Alexandersson (2009) menar vidare att eleverna om de får möjligheten, är måna om 

varandra, respekterar varandras olikheter och kan stötta varandra vid behov, vilket i 

sin tur är gynnsamt för deras självkänsla, attityd och tänkande, eftersom elevernas 

olikheter då kan bli en resurs för lärande istället för ett problem som måste lösas 

genom att försöka foga in alla elever i samma mall.  

2.3 Matematiksvårigheter 
Här följer ett avsnitt där begreppet matematiksvårigheter presenteras tillsammans 

med orsaker till dessa. 

2.3.1 Begreppet matematiksvårighet 

Begreppet matematiksvårigheter omfattar diagnoserna; specifika 

matematiksvårigheter, dyskalkyli, räknestörning och låga prestationer i matematik. 

2.3.1.1 Specifika matematiksvårigheter 
Vad som kallas specifika matematiksvårigheter har varierat och definierats på olika 

sätt genom historien och svårigheterna har därmed haft olika namn som ibland har 

använts synonymt eller ibland om åtskilda svårigheter (Chinn, 2011; Engström, 

2015).  

Till gruppen hör idag elever som presterar mycket under det förväntade med 

hänsyn till begåvning och olika sociala omständigheter (Engström, 2015). En metod 

som använts har varit att titta på diskrepansen mellan matematiksvårigheter och IQ, 

vilket idag inte anses vara en bra urskiljningsmetod (Sjöberg, 2006; Lundberg & 



	

17 

 

Sterner, 2009). Dels för att gruppen kan delas in i ett flertal olika undergrupper vilka 

namnges och delas in beroende på vilken forskare det är och dels för att 

matematikuppgifter ingår i IQ-testet (Östergren, 2013). 

Price och Ansari (2013) menar att det krävs att eleven uppvisar svårigheter vid 

mer än ett tillfälle för att det ska kallas matematiksvårigheter. En del av 

svårigheterna är kopplade till personen som dåligt arbetsminne och andra är externa 

som olämpliga instruktioner, vilket innebär att matematiksvårigheter är ett komplext 

och heterogent problem där en rad kognitiva funktioner samspelar (Chinn, 2012; 

Lunde, 2011).  

Lunde (2011) menar istället att den rådande benämningen bör vara SUM-elever – 

elever med speciella undervisningsbehov i matematik, där defekten tonas ner och 

behovet av insats lyfts fram. 

Enligt Chinn (2012) är dyskalkyli den svåraste formen av matematiksvårigheter. 

 

2.3.1.2 Dyskalkyli 
Det finns och har funnits många olika definitioner på matematiksvårigheten 

dyskalkyli, där dyskalkyli inte är något enkelt psykologiskt begrepp (Chinn, 2011), 

utan termen används olika beroende av forskarens utgångspunkt. 

Inom medicinen används dyskalkyli som en term för en specifik räknestörning, 

synonymt med MLD – Mathematics Learning Disability (Adler, 2007; Engström, 

2015). Medicinskt och psykologiskt talas det även om två olika versioner av 

dyskalkyli, en primär och svårare med kognitiv och neurologisk grund samt en 

sekundär och lindrigare som bland annat kan orsakas av dåligt arbetsminne, dålig 

skolgång, uppförande och känslomässiga blockeringar (Adler, 2007; Price & Ansari, 

2013).  Enligt Östergren (2013) är det enbart de med svårigheter i ANS (approximate 

number system) som har primär dyskalkyli. Lundberg och Sterner (2009) menar att 

forskarna är överens om att dyskalkyli innebär en bristfällig taluppfattning som visar 

sig som svårigheter med mycket basala och elementära numeriska färdigheter.  

Chinn (2011, 2012) anser, ur ett pedagogiskt perspektiv, att dyskalkyli är ett 

tillstånd som påverkar förmågan att lära sig matematiska färdigheter som att förstå 

enkla sifferbegrepp, lära sig siffror och att processa dem samt att det saknas en 

intuitiv förståelse av talen. Vidare anser Chinn (2011) att kunskapen om dyskalkyli 
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ligger ca 20 år efter kunskapen om dyslexi och att det behövs många fler som forskar 

på området för att få fram mer kunskap. 

Neurologer och neuropsykologer verkar ha tolkningsföreträde kring begreppet 

dyskalkyli, medan pedagogens röst knappt kommer fram, vilket blir problematiskt då 

neurologernas åsikter kategoriserar eleverna medan skolan oftast förespråkar ett 

relationellt perspektiv (Sjöberg, 2006). 

2.3.1.3 Räknestörning 
Olika beteckningar, såsom sifferblindhet, sifferdövhet, sifferafemi, sifferagrafi, 

parakyli och akalkyli har förekommit och förekommer kring olika svårigheter där 

förmågan att utföra ett antal räknefunktioner har fallit bort till följd av en förvärvad 

hjärnskada (Engström, 2015). 

Hit hör även gruppen av barn som har en atypisk matematikutveckling och som är 

diagnostiserade med bland annat Downs syndrom, 22q11-deletionssyndrom, 

Williams syndrom, Fragilt X-syndrom och Turners syndrom (Engström, 2015). 

2.3.1.4 Låga prestationer  
Den engelska motsvarigheten är low achievement in mathematics, vilken används 

officiellt inom EU (Engström, 2015) och innebär prestationer under en given norm, 

till exempel att eleven inte fått godkänt betyg. 

Låga prestationer i matematik kan beskrivas som den nedre delen av den normala 

variationen där de flesta ligger eller så kan det beskrivas som en avvikelse/störning 

och dit hör endast en mindre andel elever (Engström, 2015). En störning innebär 

därmed någon som faller utanför den normala variationen. 

Även detta är ett komplext fenomen som ofta reduceras till en fråga om elevens 

förutsättningar att lära sig ett givet matematiskt innehåll. Antingen är fokus på 

elevens bristande kognitiva, psykologiska eller sociala färdigheter eller på 

matematikämnet som särskilt krävande, men prestationerna påverkas även av 

strukturella faktorer som elevgruppens storlek och sammansättning (Engström, 

2015). 

2.3.1.5 Sammanfattning av matematiksvårigheter 
Lunde (2011) menar att matematiksvårigheter är en mycket heterogen störning som 

visar sig på många olika sätt. 

Dyskalkyli, är alltså inte ett allt-eller-inget-fenomen av det slag som brukar 

återfinnas inom medicinen, utan det blir en godtycklig gränsdragning som styrs av 

sociala, kulturella och historiska traditioner, och där en allsidig kartläggning som 
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också inrymmer sociala och emotionella aspekter vägs in, för att diagnosen ska 

kunna sättas (Lundberg & Sterner, 2009). 

Adler (2007) påpekar att bedömningen i första hand ska leda till ökad förståelse 

och kunskap om eleven, för att kunna sätta in lämpliga och hållbara hjälpinsatser, 

istället för att bedömningen ska fastställa en diagnos, vars grunder han dessutom 

menar kan försvinna med rätt insatser.  

Bara för att du har svårt för matematik och att erfarenheten säger att du är dålig så 

har du inte dyskalkyli (Chinn, 2011). 

2.3.2 Orsaker till matematiksvårigheter 

Orsakerna kan delas in i generella såsom arbetsminne, uppmärksamhetsproblem, 

intelligens, processhastighet, rumsuppfattning, språk och kontextuella samt specifika 

såsom ANS (approximate number system), muntligt talsystem, arabiskt talsystem 

och talkunskap (Östergren, 2013). Här följer nu ett antal vanliga orsaker: 

2.3.2.1 Taluppfattning 
Taluppfattning kallas ibland för ANS – approximate number system, vilket omfattar 

den mest grundläggande taluppfattningen som kan påverka elevernas förmåga att 

hantera aritmetik. Svårigheter här visar sig som svårigheter att processa matematik 

både med och utan talsymboler (Östergren, 2013). 

Taluppfattningsutvecklingen kan delas in i fyra steg: 1 Förmågan att uppfatta tal, 

vilket inte tycks ha med undervisningen att göra, 2 det språkliga momentet, 3 

siffermomentet, som utgör en förutsättning för steg 4 med utvecklingen av en mental 

tallinje där ordningsrelationen mellan tal kommer in (Lundberg & Sterner, 2009). 

Följden av brister i, att uppfatta tal, blir att tal rent mekaniskt går att lära in, men de 

blir nonsensord utan innebörd om numerisk kvantitet, vilket medför ökad risk för att 

drabbas av dyskalkyli (a.a, 2009). Är det däremot språkutvecklingen som är störd, 

kan det leda till försening i utvecklingen av räknerutiner, räknestrategier och lagring 

av talfakta, vilket ökar risken för att eleven utvecklar specifika räknesvårigheter 

(Lundberg & Sterner, 2009). Lundberg och Sterner menar vidare att 

specialpedagogiska insatser inte skulle ha samma effekt hos dem som drabbas av en 

störning redan i steg 1, som de som drabbas senare. 
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2.3.2.2 Talfakta 
Svårigheter i att komma ihåg och kunna använda talfakta, medför att eleven får 

begränsade kunskaper, eftersom det innebär svårigheter i att utvidga kunskaperna 

(Price & Ansari, 2013). 

2.3.2.3 Strategier 
Problem uppstår när inte effektiva strategier, för inhämtning och bearbetning av 

aritmetisk information, används (Lunde, 2011). De med svårigheter använder färre 

och mer primitiva strategier än de utan svårigheter. Att inte kunna utveckla sina 

strategier utan att enkla strategier vidhålls trots att det utvecklas kunskaper inom 

andra områden skapar stora begränsningar i utvecklingen av matematikkunskaperna 

(Price & Ansari, 2013). 

2.3.2.4 Talförståelse 
Talförståelse definieras på olika sätt men avgörande är flyt och flexibilitet när det 

gäller; tal, förståelse av talens betydelse, förmåga att klara huvudräkning samt att 

kunna avläsa omgivningen och göra jämförelser (Lunde, 2011). Nedsatta kunskaper 

inom dessa områden orsakar matematiksvårigheter även inom andra matematiska 

områden. 

2.3.2.5 Minnet 
Nedsatt minnesfunktion lyfts av många forskare fram som en förklaring till att vissa 

elever får matematiksvårigheter, eftersom de då belastar sitt arbetsminne i större 

utsträckning än andra elever, vilket bland annat leder till ökad tidsåtgång (Sjöberg, 

2006).  

Lunde (2011) menar att svårigheten består av att plocka fram information ur 

långtidsminnet för att processa den i arbetsminnet och att det krävs ett samspel 

däremellan men att svårigheten sällan är av generell karaktär utan den begränsar sig 

till numeriska fakta. 

Enligt Lundberg och Sterner (2009) tänker man sig istället att arbetsminnet är den 

aktiva delen av långtidsminnet där uppmärksamhet är den centrala faktorn som 

påverkar räknesvårigheterna. 

Följden av att ha minnessvårigheter eller koncentrationssvårigheter innebär att det 

kan vara svårt att hantera sitt lärande och sin vardag genom att ha svårt att ta in ny 

information, komma ihåg det som lästs, lära in nya rutiner, lätt tappa tråden eller 

säga saker i fel ordning (Adler, 2007). Chinn (2011) fyller på med att det även blir 

svårt att dela upp talsekvenser i mindre bitar, följa instruktioner i flera led eller utföra 
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processer som består av flera delar, minnas frågan, ta fram enkel basfakta ur minnet 

eller att skriva av. Sjöberg (2006) lyfter fram att följden av dåligt minne kan leda till 

matematikångest då det oftast verkar vara ett bestående problem, vilket kan få klart 

negativa följder för dessa elever. 

Arbetsminnessvårigheter påverkar matematikinlärningen men det är inte ensamt 

orsaken till matematiksvårigheter (Östergren, 2013).  

2.3.2.6 Rumsuppfattning – den spatiala förmågan 
Rumsuppfattningen handlar om förmågan att föreställa sig och att se alternativ och 

möjligheter innan de är konkret färdiga, vilket är av stor betydelse inom den högre 

matematiken som ställer krav på abstraktion (Adler, 2007). 

Sambandet mellan rumsuppfattning och matematiksvårigheter är oklar, men 

däremot finns det ett tydligt samband mellan formuppfattning, begreppsförmåga och 

matematiska färdigheter (Lunde, 2011). Troligen har förmågan att skapa mentala 

bilder en central inverkan på begreppsutvecklingen och lagringen av information och 

därmed inverkan på förmågan att lösa matematiska uppgifter. 

Svårigheter i rumsuppfattningen kan visa sig genom att eleven lätt tappar bort sig 

och behöver mycket hjälp med att organisera sina aktiviteter. 

2.3.2.7 Samsjuklighet – komorbiditet 
Det finns en viss samvariation med dyslexi och ADHD men det gäller inte för alla 

med dessa diagnoser (Engström, 2015).  

Elever med ADHD har en högre grad av matematiksvårigheter än jämnåriga utan 

ADHD då båda grupperna har uppmärksamhetssvårigheter och svårigheter att 

organisera (Zentall, 2007). Zentall menar att en bättre term för arbetsminne är 

arbetsuppmärksamhet då det handlar om att kunna hålla informationen i minnet 

snarare än att lagra ett minne. Elever med ADHD har svårare att återkalla en visuell 

sekvens än elever med samma IQ men utan ADHD. Oftast är det ett större problem 

att komma ihåg matematiska fakta än att lösa problem. Elever som har både ADHD 

och aggressioner har de allra största svårigheterna (Zentall, 2007).  Lunde (2011) 

däremot menar att ADHD påverkar matematiksvårigheterna genom 

uppmärksamhetsbristen som gör att alla detaljer inte kommer med eftersom 

irrelevant information distraherar. Även Adler (2007) menar att ADHD och 

dyskalkyli har en gemensam problemgrund i uppmärksamhet och arbetsminne, men 

han påpekar att ADHD-problematiken sällan ensamt förklarar problemen i 

matematik för de här eleverna. Lundberg och Sterner (2009) påtalar att det utöver 
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brister i arbetsminnet och störd uppmärksamhet kan vara andra mekanismer som 

försenat språk som samspelar för att orsaka matematiksvårigheter. Det är ofta så att 

lässvårigheter och räknesvårigheter hänger ihop eftersom båda är krävande kognitiva 

verksamheter, där kraven på uppmärksamhet, koncentration, uthållighet, gott 

arbetsminne och abstrakt tänkande är stora (Lundberg & Sterner, 2009). Brister inom 

dessa områden drabbar alltså både matematik och läsning. Likaså blir det svårt att 

klara av textuppgifter i matematiken om läsförståelsen är dålig trots god 

taluppfattning och beräkningsförmåga. Språksvårigheterna påverkar även 

begreppsbildningen vilket i sin tur påverkar matematikinlärningen negativt (Lunde, 

2011). Medan Adler (2007) menar att det handlar om automatiseringssvårigheter när 

eleven har problem att läsa snabbt eller att snabbt plocka fram sifferfakta ur minnet. 

Adler menar vidare att om det råder en blandform av svårigheter med räkning, 

läsning och stavning så diagnostiseras det oftast som en blandad inlärningssvårighet 

avseende skolfärdigheter, vilket påverkar flera delar av deras inlärning. 

2.3.2.8 Stress och oro 
Ju mer stress och oro inför ett prov, desto sämre blev resultaten och ju sämre resultat, 

desto mer ökade stress och oro (Sjöberg, 2006). 

2.3.2.9 Låg arbetsinsats 
Om eleverna ägnar en mycket kort tid av lektionen till att lära sig matematik blir 

följden självklart att de inte lär sig mycket (Sjöberg, 2006). Räkning är alltså en 

färdighet som kräver omfattande övning för att etableras (Lundberg & Sterner, 

2009). 

2.3.2.10 Sociologiska 
Beroende av den omgivning som eleverna vuxit upp i får de olika mycket 

matematikfärdigheter med sig inför skolstarten (Engström, 2015), vilket innebär att 

bristfällig stimulans under förskoleåren kan leda till matematiksvårigheter i skolan 

(Lundberg & Sterner, 2009).  

Något som ofta framkommer i statistiken är att elever med migrantbakgrund eller 

med föräldrar med låg utbildning oftare inte når målen (Engström, 2015). Det 

innebär att elever från socioekonomiskt försummade hem är starkt missgynnade, 

vilket får till följd att de blir mer beroende av sin omgivning, till exempel läraren 

(Sjöberg, 2006). Likaså påpekar Engström (2015) att skolorna inte alltid klarar av att 

leva upp till inkluderingstanken att alla elever ska vara delaktiga i skolans 

verksamhet oberoende av en eventuell funktionsnedsättning eller annan svårighet. 
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Även Lunde (2011) lyfter fram relationernas betydelse för elevernas 

kunskapsinhämtning. 

Det förekommer också att elever lämnar skolan i förtid av varierande anledningar 

såsom sjukdomar, sociala och kulturella orsaker eller på grund av andra problem blir 

skolvägrare (Engström, 2015). 

2.3.2.11 Elevens egenskaper/psykologiska 
Fenomenet med låga prestationer i matematik reduceras ofta till en fråga om elevens 

egna förutsättningar att lära sig matematik medan Skolverket pekar på att 

prestationerna i hög grad påverkas av strukturella faktorer (Engström, 2015). Absolut 

finns det skillnader i motivation, intresse, uthållighet, stressbenägenhet och 

uppmärksamhet som påverkar elevernas kunskapsinhämtning, precis som det finns 

sjukdomar och olyckor som enligt strikt medicinsk syn kan påverka elevernas 

förmåga att lära sig matematik (Engström, 2015). 

Matematikångest ses som en orsak till matematiksvårigheter, vilket skapar ett 

undvikande beteende som leder till mindre matematikträning, medan andra menar att 

det snarare förvärrar problemen än orsakar dem (Sjöberg, 2006). Lunde (2011) 

menar att det är ett psykologiskt reaktionsmönster där oro uppstår när eleven märker 

av svårigheten och kompisen fixar det, en konflikt hotar där eleven kämpar och är 

rädd för att misslyckas, där förväntningarna blir skrämmande och eleven till sist ger 

upp och låtsas arbeta eller gör annat för att inte visa sin situation. Känslan av 

otillräcklighet kan ge ångest och förtvivlan som får till följd att eleven utvecklar 

strategier för att undvika att visa sina svårigheter, vilket får Lundberg och Sterner 

(2009) att fundera på om det är inlärningsproblemen som ger upphov till de socio-

emotionella problemen eller om det är tvärtom. Adler (2007) menar att några 

strategier som eleverna då använder är ”Anfall är bästa försvar” eller att spela clown. 

En känsla av lust kan istället öka motivationen men även det omvända gäller där 

känslomässiga blockeringar hindrar inlärningen (Adler, 2007). 

2.3.2.12 Medicinsk-neurologiska 
Flera forskare tror att det finns en neurologisk orsak till den primära dyskalkylin 

(Price & Ansari, 2013). En hypotes är att det finns en modul i hjärnan som är 

specialiserad på taluppfattning och finns där en defekt så orsakas dyskalkyli 

(Lundberg & Sterner, 2009). Vilket medför att det finns de som säger att dyskalkyli 

är ärftligt medan andra påstår motsatsen, men det kan konstateras att forskningen på 

området är dålig (Sjöberg, 2006). 
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Däremot är det klarlagt att det finns medicinska diagnoser såsom Fragile X-, 

Turners och Downs syndrom som ofta kännetecknas av matematiksvårigheter men 

även andra förvärvade eller medfödda skador i det centrala nervsystemet verkar få 

tydliga konsekvenser för det matematiska funktionssättet (Lunde, 2011). 

2.3.2.13 Undervisningens utformning/ pedagogisk-didaktiska 
Beroende på vilket grundläggande perspektiv bedömaren har så kan 

matematiksvårigheten ses som något som går att kompenseras bort, något som går att 

lösa genom att titta på vad som händer i relationen mellan individen och miljön eller 

som ett dilemma mellan dessa, där fokus läggs på vad eleven har användning för på 

lång sikt (Lunde, 2011). Där Magne menar att matematiksvårigheter är ett samspel 

mellan matematiken, individen och omgivningen vilket kort kallas MIO (Lunde, 

2011) eller så beror svårigheterna på olika inlärningsstilar (Chinn, 2011). Det innebär 

att elevernas problemprofil kräver olika sorters undervisning, vilket medför att det är 

svårt att avgöra vad som är en god och allmänt accepterad undervisning (Lundberg & 

Sterner, 2009). Så trots att klasserna är heterogena så bedrivs undervisningen oftast 

som om klassen är homogen, där den normala variationen blir ett pedagogiskt 

dilemma (Engström, 2015). Många hänvisar undervisningsproblemen till strukturella 

orsaker såsom brist på arbetsro, stora undervisningsgrupper och långa arbetspass, 

men även till problem i själva undervisningen såsom inadekvat undervisning, 

bristfällig stimulans, lite matematikkommunikation och svårigheter att förstå lärarens 

förklaring kan leda till lägre arbetsinsats från eleverna, vilket i sin tur kan orsaka 

sämre matematikkunskaper (Sjöberg, 2006). Bristande undervisning kan bero på att 

läraren saknar pedagogisk högskoleutbildning, skolorna väntar för länge med 

kunskapsbedömningen, vilket leder till att eleven inte får hjälp i tid eller att 

undervisningen är för läromedelsstyrd (Adler, 2007). Den bristande undervisningen 

kan leda till kunskapsluckor och därmed räknesvårigheter (Lundberg & Sterner, 

2009). Undervisningens betydelse har studerats som RTI – respons to intervention, 

där fokus ligger på kontexten och inte på eleven, vilket har gett varierande resultat 

(Lunde, 2011). Lunde menar vidare att fel didaktiska sätt såsom felaktiga 

undervisningsmetoder, ensidig färdighetsträning och inadekvat progression istället 

kan förvärra svårigheterna. Istället borde infallsvinkeln vara att fel och misstag är bra 

då det är av dem man lär sig (Lunde, 2011). Vilket innebär att återkommande 
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diagnoser och kartläggningar kommer att visa på om svårigheterna kvarstår och 

vilken sorts undervisning som skulle kunna hjälpa (Lundberg & Sterner, 2009). 

2.3.2.14 Sammanfattning orsaker 
Problemområdet, matematiksvårigheter, är komplext och förklaringarna många men 

Sjöberg (2006) menar att problemen primärt kan härledas till orsaker hämtade utifrån 

ett relationellt perspektiv på området, eftersom samspelet mellan olika delar av 

hjärnan och samspelet mellan hjärnan och den yttre miljön har stor inverkan på hur 

barnets taluppfattning utvecklas, vilket åter visar på komplexiteten kring orsakerna 

till matematiksvårigheter (Lundberg & Sterner, 2009). Det innebär att detta 

sammansatta problemområde endast kan förstås utifrån en kombination av 

medicinsk-neurologiska insikter och kunskaper inom utvecklingspsykologi, 

kognition, matematikdidaktik, specialpedagogik och juridik där många svårigheter 

uppstår för att de inblandade inte talar samma språk (Lunde, 2011). Kort och gott, 

undervisningen och miljöfaktorerna är av den största betydelsen (Lundberg & 

Sterner, 2009), vilket innebär att matematiksvårigheter i första hand är ett 

pedagogiskt problem och inte ett medicinskt (Engström, 2015; Lunde, 2011). 

2.3.3 Tankar om utvecklingsstörning och matematiksvårigheter  

Olika matematiska problem kräver olika mentala strukturer för att de ska vara 

lösbara, vilket kräver stora kunskaper hos pedagogen kring utformningen av problem 

eller sammanhang som är väl anpassade för den mentala nivån som de undervisade 

eleverna är på för att följa elevernas abstraktionsförmåga (Eriksson, 2008). 

Ur ett kunskapsperspektiv verkar de intellektuellt funktionshindrade elevernas 

behov likna grundskoleelevernas behov i den meningen att de alla har behov som ska 

utmanas i relation till sina etablerade symboliska världar (Eriksson, 2008). Eriksson 

menar därför att det inte behövs några speciella metoder för att lära elever med en 

utvecklingsstörning aritmetiken, utan det viktiga är att anpassa undervisningen 

utifrån elevernas nivå och sätt att lära sig, eftersom olika grupper av elever löser 

problemen på olika sätt. Enligt Eriksson (2008) är det enda sättet en triadisk 

undervisningsform genom att upprätta förbindelse mellan de tre elementen; 

undervisningens innehåll, elevens kompetens och elevens inlärningsförmåga. 

Även Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen och Ribitzsch (2012) menar att det 

viktiga är, att inte begränsa elevernas möjligheter till utveckling, genom att enbart 
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lära dem en specifik lösningsmetod till matematiska problem, utan att erbjuda dem 

den bästa utvecklingsmiljön för djupare förståelse genom att utgå från elevens 

tidigare kunskap, så att metoden de lär sig inte bara blir en inlärd metod som de 

egentligen inte vet hur och när den ska användas. 

Peltenburg (2012) har funnit att grundsärskoleelever får unika fördelar med IKT – 

Informations- och KommunikationsTeknik, eftersom det erbjuder eleverna ett 

flexiblare och mer hanterbart sätt att övervinna hinder. Peltenburg har även funnit att 

vanliga elever och grundsärskoleelever löser kombinatoriska problem lika bra, vilket 

de tror kan bero på att grundsärskoleeleverna tidigt får lära sig steg-för-steg-metoder.  

2.3.4 Tidigare forskning om matematikkunskaperna hos elever med en 

utvecklingsstörning. 

Det finns inte mycket aktuell forskning kring matematikundervisning för elever med 

en utvecklingsstörning (Skolverket, 2011c). Jag kommer här att presentera lite av det 

jag funnit kring matematikinlärning och matematikundervisning för elever med en 

utvecklingsstörning.  

Skolverket ville mot bakgrund i TIMSS-resultaten från 2007 utveckla och 

förbättra matematikundervisningen i grundskolan och gjorde stora satsningar under 

2009-2011, vilka benämndes Matematiksatsningen. En av rapporterna, 

Matematikundervisning i grundsärskolan, berör frågan om det finns skillnader 

mellan matematikundervisningen i grundskolan och grundsärskolan (Skolverket, 

2011c). 

Syftet med rapporten är att belysa undervisningsstrategier som 

Matematiksatsningen inom grundsärskolan har visat leder till ökad måluppfyllelse 

inom matematik och verklighetsuppfattning (a.a.). Studien finner att utvecklingen av 

den matematiska förmågan inte skiljer sig kvalitativt hos elever med 

utvecklingsstörning från andra elevers, och att den matematiska förmågan inte skiljer 

sig från andra elever med matematiksvårigheter (a.a.). Grundsärskolans elevgrupp är 

inte tydligt avgränsad i förhållande till grundskolans elevgrupp utan den varierar 

både över tid och geografiskt (a.a.). 

Eriksson (2004) har studerat den tidiga aritmetiska kunskapsbildningen och det 

lärande som föregår den formella aritmetiska kunskapsbildningen, eftersom hon 

menar att sådan kunskap kan stärka läraren i dennes uppgift att vidareutveckla 
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elevernas aritmetiska kunskap (Eriksson, 2004). Eriksson menar vidare att lärarens 

behov av konkretisering kan förhindra elevens kunskapsbildning eftersom aritmetisk 

kunskapsbildning kan ses som en abstraktion av elevens redan etablerade kunskap, 

vilket innebär att lärarens fokus ska vara att förstå hur eleven konstruerar sin mening 

i undervisningssituationerna. När läraren vet det, blir nästa steg för läraren att 

reflektera över hur elevens förmåga och kunskaper kan utvecklas till mer abstrakta 

former och sofistikerade strategier (a.a.). Eriksson har försökt finna didaktiska 

modeller för verbal aritmetisk kunskapsbildning som ett alternativ till den skrivna 

aritmetiken som oftast är modell för den tidiga undervisningen och som ofta redan 

tidigt sorterar ut vissa elever att ha matematiksvårigheter. Eriksson har studerat ”MR 

– Mathematics Recovery” som hävdar att eleverna gynnas av en tillrättalagd verbal 

undervisning, men fann att alla prenumeriska barn inte blir hjälpta inom den tiden 

MR anger. Eriksson utvecklade modeller utifrån MR som kan hjälpa läraren att 

dokumentera elevens utvecklingsprofil. Då modellen tillämpas i undervisningen kan 

ett underlag för modifiering och vidareutveckling av elevens kunskaper skapas, 

eftersom MR:s syfte är att utveckla elevernas begreppsbildning i enskild 

undervisning så att de har bättre förutsättningar att tillgodogöra sig den ordinarie 

undervisningen (a.a.). Den enskilda elevens undervisning bygger på en bedömning 

av elevens kunskapsnivå i kombination med uppsatta kunskapsmål, vilka eleven ska 

utmanas att nå i enlighet med MR-programmet, tills deras kunskap bedöms vara 

tillräcklig för att de ska klara av den ordinarie undervisningen (a.a.). 

Hallström (2013) har genomfört en mindre studie för att se vilka aritmetiska 

kunskaper som elever i grundsärskolan och gymnasiesärskolan kan utveckla med 

inriktade insatser. Hallström finner att riktade enskilda insatser på ganska kort tid 

kan utveckla elevernas kunskaper, även om när det gäller äldre elever, vilket stöds av 

både Dowker (2005) och Griffin (2007), som båda hävdar att riktade insatser ger 

eleverna möjligheter att utveckla sina förmågor. Hallström menar vidare att det är 

den individualiserade undervisningen som bygger på en ständig reflektion av deras 

kunskapsutveckling och anpassning av utmaningarna i kombination med konkret och 

verbal matematik som har utvecklat elevernas aritmetiska förmågor. Ett liknande 

resultat fick Eriksson och Jeppsson (2014) i sin studie, vars syfte var att ta reda på 

om några grundskoleelevers aritmetiska och numeriska förmågor kunde utvecklas 

med hjälp av MRP – Mathematics Recovery programme. Eriksson och Jeppsson 
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upplevde att det som hade störst inverkan på elevernas kunskapsutveckling var 

lärarens observationer och reflektioner av arbetet under lektionerna samt den 

efterföljande analysen av videoinspelningarna, vilket sedan låg till grund för lärarens 

vidare utmaningar av eleverna, tillsammans med materialets utformning och 

möjligheter till mikrojusteringar. De öppna frågorna som ställdes i arbetet med 

eleverna, ledde till att det var i dialogen med läraren som elevernas kunskaper 

synliggjordes både för eleven och för läraren, eftersom de öppna frågorna 

tydliggjorde vilka strategier som eleverna använde sig av (Eriksson & Jeppsson, 

2014). 

Dessa båda mindre studier visar på samma resultat som Skolverkets studie finner, 

att elevernas förutsättningar för lärande ökar om undervisningen fokuserar på 

matematiska strategier och om dessa konkretiseras (Skolverket, 2011c). Vidare lyfts 

det att det konkreta och laborativa arbetssättet samt den längre tiden även skulle 

passa elever i grundskolan, vilket tyder på att planeringen och genomförandet inte 

ska utgå från vilken skolform eleven befinner sig i (a.a.). Dock lyfts det fram i 

Skolverkets studie, att det saknas systematisk analys av de konkreta materialen och 

deras användning i relation till förutsättningarna att utveckla matematisk kompetens. 

Likaså finner deras studie att det saknas kunskap om grundsärskoleelevernas 

matematiska kompetens för att kunna se om det finns lokala skillnader och 

variationer mellan kommunerna. 

2.4 Elevens kunskapsutveckling 
En viktig del i undervisningsprocessen är att bedöma elevernas kunskap, vilket 

innebär att bedömningen är en process tillsammans, av elev och lärare. Processen 

kräver att läraren utvecklar ett aktivt samspel med eleven för att ta reda på var 

elevens gräns är just då och därmed även vilka förväntningar som är rimliga inom 

den närmsta kunskapsutvecklingen (Eriksson, 2008). Att förankra matematiken i 

vardagsnära problem och till eleverna själva, gör det enklare att förankra ny kunskap 

i den redan befintliga och för att kunna utvidga från det konkreta till det abstrakta 

(Anghileri, 2006 och 2007). För att kunna upptäcka och avslöja elevernas förmågor 

menar Peltenburg (2012) att det behövs känsliga metoder och att resultaten som visar 

sig inte enbart är viktiga för bedömningen i sig själv utan för hela undervisningen 
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2.4.1 Bedömning av elevers kunskaper 

Det används två olika begrepp för bedömning, formativ och summativ. Den 

formativa bedömningen innebär att det görs en bedömning av var eleven befinner sig 

just nu i jämförelse med vart eleven är väg för att pedagogen ska kunna planera nästa 

steg i undervisningen, för att eleven ska kunna komma till det uppsatta målet, vilket 

medför att bedömningen blir en del av lärandet (Skolverket, 2009 och Skolverket, 

2011b). Enligt Giota (2006) ska den formativa bedömningen användas för att främja 

lärandet och vägleda undervisningen, genom att involvera både pedagog och elev 

som tillsammans ska bedöma var eleven befinner sig och hur den arbetar vidare. I 

den summativa bedömningen står istället produkten i centrum, alltså kan den 

summativa bedömningen fungera som en summering av kunskaperna inför 

betygsättningen i slutet av terminen (Skolverket, 2009 och Skolverket, 2011b). 

Den formativa bedömningen består av olika sätt att bedöma eleverna på. 

Skolverket (2011b) nämner formell och informell bedömning, där den informella 

bedömningen är den ständiga bedömningen som görs under lektionerna och den 

formella som innebär mer uttalade provsituationer.  

Ett sätt att få till den informella bedömningen är att ställa öppna frågor för att 

stimulera elevernas intellekt och deras förmåga att se sig som en del av ett större 

sammanhang (Skolverket, 2009 och Skolverket, 2011b). Dessutom skriver 

Skolverket (2011b) att öppna frågor ger goda möjligheter till utvecklad och 

framåtriktad återkoppling. Om eleverna får reflektera och uttrycka sig högt inför sina 

klasskamrater får eleverna även möjligheten att lära av varandra, vilket kan öka 

känslan av samhörighet samtidigt som det stärker gruppkänslan (Skolverket, 2009). 

Det visar också att allas erfarenheter och kunskaper är lika viktiga och att alla har 

något att bidra med och tillsammans kan eleverna tillsammans så mycket mer än var 

och en för sig. Wiliam (2013) skriver att elevernas lärande dessutom ökar om de 

själva blir läranderesurser för varandra. Det ökar också elevernas delaktighet och 

möjlighet att förankra ny kunskap i det som de kan sen tidigare. Swärd och Florin 

(2014) menar att lärandet sker i ett socialt sammanhang, vilket innebär att mycket av 

lärandet sker i samspel och under inflytande av andra elever. 

Med hjälp av den formativa bedömningen kan inte bara en återkoppling till 

eleverna ges utan den kan också användas för att utveckla undervisningen, eftersom 

en utvärdering av det som sker är värdefull information att ta hänsyn till vid den 
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fortsatta planeringen av undervisningen (Skolverket, 2011b). Wiliam (2013) skriver 

också att det är av yttersta vikt att ständigt vara uppmärksam på elevernas utveckling 

och att använda den som grund för den fortsatta planeringen för hur eleverna ska nå 

målet med undervisningen eftersom eleverna inte alltid lär sig det som är tänkt att de 

ska lära sig. Wiliam påpekar dessutom att formativ bedömning inte bara innebär att 

bedöma ofta och att planera under tiden utan de viktiga bitarna är att klargöra 

lärandemålen, effektiv undervisning som visar att lärande har skett, att ge feedback 

som för lärandet framåt, att aktivera eleverna att bli läranderesurser för varandra och 

att aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande. Wiliam menar dessutom att läraren 

är den som bär ansvaret för att skapa de miljöer där lärandet sker, men att endast 

eleven kan skapa lärande, vilket visar på hur viktigt det är att eleverna är med i 

processen kring sitt lärande eftersom de då lär bättre. Läraren bär också ansvaret för 

att lektionerna har en tydlig progression som knyter an till tidigare genomgångar för 

att skapa de bästa förutsättningarna för eleverna att utvecklas (Kilpatrick, 2001). 

2.4.2 Bedömning av elevers matematikkunskaper 

En vedertagen tanke är att den svenska undervisningen domineras av tyst eget arbete 

i matematikböcker (Norén, 2010) där inte det matematiska språket utvecklas, vilket 

det i stället görs då det matematiska innehållet bearbetas i muntliga diskussioner, 

genomgångar och elever emellan, där eleverna på ett naturligare och snabbare sätt får 

feedback på deras tankegångar (Hodgen & Wiliam, 2013; Wiliam, 2013). För att 

kunna lära oss nytt måste vi enligt Nottingham (2013) utmana oss och våga bege oss 

ut i det okända, vilket Vygotskij kallar den proximala utvecklingszonen.  

I själva kunskapsbedömningen som görs påpekar Pettersson m.fl. (2010) vikten av 

att många olika aspekter tas med och att det finns flera olika bedömningsmodeller 

som fungerar olika bra beroende av vilken sorts uppgift som bedöms och vilket det 

huvudsakliga syftet har varit med undervisningstillfället. 

Ett sätt att likrikta bedömningen görs genom att, PISA och TIMSS genomför prov 

internationellt samt att eleverna genomför nationella prov där det finns färdiga mallar 

att bedöma elevernas visade kunskaper utifrån (Pettersson m.fl., 2010). Denna 

förutsättning för likvärdighet saknas dock inom grundsärskolan, vilket skolverket ser 

som en allvarlig kunskapslucka kring elevers lärande (Skolverket, 2011c). 
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2.4.3 Bemötandets betydelse 

Redan 1996 påpekade Emanuelsson och Persson att speciallärarna har sett att 

problematiken ofta ligger i klasslärarens bemötande och även Berthén (2007) lyfter 

fram vikten av närvarande vuxna som ser, lyssnar och bekräftar eleverna på ett 

positivt sätt, vilket Bruce (2009) menar kan göras genom att visa intresse för och 

bejaka det eleven försöker förmedla genom att inta ett barnperspektiv men ändå 

bemöta dem på ett sätt som stimulerar deras utveckling. Bruce lyfter också fram 

vikten av att inte uppmärksamma elevens brister utan det är viktigare med den trygga 

och nära relationen för att de ska kunna utveckla sitt språk på ett bra sätt. Enligt 

Skolverket (2009) innebär det att pedagoger ska vara medvetna om språkets 

betydelse genom att tänka på vad som sägs och hur det sägs. För att det ska bli en bra 

undervisning krävs det en trygg relationen mellan elev och lärare som bygger på ett 

förtroende (Kilpatrick, 2001). 

Förväntningarna och målen som ställs på eleverna påverkar deras resultat 

(Peltenburg, 2012). Peltenburg menar även att det är viktigt att pedagogerna har ett 

öppet sinne och kan se bortom problemen genom att vara positiva till 

grundsärskoleelevernas förutsättningar och utmana dem inom okända områden för 

att nå deras maximala potential. Ett sätt är att möta eleven där den befinner sig 

genom att läraren försöker se hur eleven lär sig för att i nästa steg vidga elevens 

kunskaper till att omfatta fler och kanske effektivare metoder (Anghileri, 2006), 

istället för att ställa för höga krav från början eftersom en bättre metod är att få 

eleverna att känna att de kan och duger eftersom de då vill fortsätta att lära sig 

(Anghileri, 2007). 

2.4.4 Speciallärarens roll 

Sedan 2008 utbildas det åter speciallärare inom matematik och sedan 2011 inom 

utvecklingsstörning (Östlund, 2012). Där tanken är att specialläraren ska arbeta med 

elever som behöver särskilt stöd, framförallt med enskilda individer och/eller i små 

grupper. 

Enligt studieplanen för speciallärare med inriktning mot matematikutveckling ska 

denne kunna bidra till att utveckla elevernas lärmiljö, vara en kvalificerad 

samtalspartner inom elevers matematikutveckling, kunna bedöma elevernas 

matematikkunskaper, kunna följa upp och utvärdera samt leda utvecklingen av det 
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pedagogiska behovet hos alla elever, kunna genomföra pedagogiska utredningar och 

analysera svårigheterna för individen i dess lärmiljö samt kunna anpassa arbetssättet 

för individer i behov av särskilt stöd (Högskolan Kristianstad, 2016). 

På motsvarande sätt ska speciallärare med inriktning utvecklingsstörning istället 

ha ovanstående kunnande inom området utvecklingsstörning (a.a.). 

Utöver speciallärarutbildningen så krävs en lärarexamen med rätt kompetenser 

inom ämnet och för åldern som specialläraren ska undervisa i (SFS 2011:326). 

Enligt Skolverket (hemsida) är tanken att så få elever som möjligt ska bli i behov 

av särskilt stöd, och att det bara ska användas när den vanliga undervisningen inte 

räcker till. Drygt 15 % av alla elever får särskilt stöd vid ett givet tillfälle medan det 

är drygt 40 % som får det någon gång och först när de riskerar att inte nå målen. 

Cirka 1,4 % av eleverna är placerade i särskolan och har ständig tillgång till 

specialpedagogik, vilket även de få eleverna inom specialskolan har. Vidare brukar 

elever som får specialpedagogiska åtgärder delas in i grupper beroende på deras 

svårigheter (Skolverket, hemsida). 

Alla elever inskrivna i särskolan har diagnosen utvecklingsstörning, men det är 

ingen entydig diagnos, vilket innebär att specialläraren måste försöka få en 

helhetsbild av elevens förmåga att utvecklas för att kunna sätta in rätt åtgärder 

(Jakobsson & Nilsson, 2011). Enligt Kylén (2012) ska specialläraren se till vilken 

begåvningsmässig nivå eleven har nått för att kunna anpassa undervisningen och 

även anpassa miljön så att eleven får den utmaning som behövs för att kunna 

utvecklas så långt det är möjligt. Hur långt eleven har möjlighet att utvecklas beror 

bland annat på vilken miljö den vistas i och när svårigheterna uppstod. Ju senare 

svårigheterna uppstår och ju mer stimulerande miljön är desto längre kan eleven nå i 

sin utveckling innan den når sin maximala gräns (Kylén, 2012).  

Enligt Molin (2004) är regeringens mål att alla hinder för delaktighet för 

funktionshindrade och däribland de som har en utvecklingsstörning ska försvinna. 

Kan skolan och samhället se olikheterna som en resurs är mycket vunnet (Molin, 

2004). Kan skolan planera så att alla kan delta utifrån sina förutsättningar så kan det 

leda till samhandlingar och att eleverna känner sig delaktiga, vilket resulterar i 

självsäkrare elever med en tryggare identitet i att de får vara den de är oberoende av 

sitt funktionshinder och att de i större utsträckning klarar sig själva (Szönyi & 

Söderqvist Dunkers, 2012). Samtidigt som det innebär att stärka de svagas identitet 
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innebär det att lära de ”normala” att alla har samma värde oberoende av eventuella 

funktionshinder. Det ska vara okej att vara annorlunda (Molin, 2004).  

Szönyi och Söderqvist Dunkers (2012) menar istället att det är viktigt att se allas 

möjligheter till utveckling och att det är skolans inställning och kompetens att möta 

elever med funktionella olikheter som borde utvecklas istället för att särskilja elever 

till särskolan, eftersom detta får konsekvenser för individen hela livet. På 

motsvarande sätt beskriver Lundberg och Sterner (2009) att konsekvenserna av inte 

kunna räkna blir livslånga. 

I det här arbetet kring eleverna och skolans inställning menar Helldin (2010) att 

det är av största vikt att specialpedagoger och speciallärare samverkar kring ett 

kritiskt förhållningssätt i de mer eller mindre svårlösta situationer de ställs inför för 

att minimera följderna av låga kunskaper hos de enskilda eleverna oberoende av 

vilken svårighet de uppvisar. 

2.5 Kartläggningsmaterialet 
Här följer nu en presentation av det kartläggningsmaterial som använts i studien. Se 

även BILAGA I. 

2.5.1 Presentation av The Mathematics Recovery Programme. 

The Mathematics Recovery Programme – MRP, utvecklades 1992-95 i Australien av 

Robert J. Wright och har sedan dess spridits till USA, Storbritannien, Irland, 

Bahamas och Canada och vidareutvecklats tillsammans med Jim Martland och Ann 

K. Stafford.  

MRP omfattade från början Early Numeracy – Assessment for teaching & 

intervention och Teaching Number – Advancing children’s skills and strategies. 

MRP utvecklades vidare från att ha varit helt inriktat på enskild undervisning till 

att även omfatta klassrumsundervisning genom att det ingick i forskningsprojektet 

Count Me In Too, som utgick från samma teorier om elevers lärande men var 

anpassat för klassrumsundervisning för elever i de tidiga skolåren. Resultatet blev att 

tankarna bakom MRP även ser ut att fungera i klassrumsundervisning av alla elever. 

Materialet kompletterades då med klassrumsundervisning i boken, Teaching Number 

in the Classroom with 4-8 Year Olds. 
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Tanken med materialet är att kartlägga och utveckla de tidiga aritmetiska 

kunskaperna hos i första hand elever i åldrarna 4-8 år, men har senare kompletterats 

med en bok: Developing Number Knowledge, som berör den aritmetiska 

kunskapsutvecklingen hos elever i åldern 7-11år.  

Nyckelfunktionerna kan summeras under rubrikerna: tidigt ingripande, 

kartläggning, undervisning och professionell utveckling. 

Materialet innehåller ett omfattande diagnosverktyg för kartläggning av elevernas 

tidiga aritmetiska strategier och kunskaper. Efter kartläggningen kan läraren använda 

ett speciellt utvecklat synsätt med speciellt utformade aktiviteter för att utveckla 

elevernas kunskaper individuellt, i mindre grupper eller i klassrumssituationer. 

Programmet var från början tänkt som en intensiv, kortsiktig undervisningsdel för 

svagpresterande elever i åldern 5-8-år som skulle utföras av speciallärare. Hela 

programmet förutsätter en omfattande professionell utbildning för att förbereda 

specialläraren samt uppföljande kollegialt lärande och ledarstöd för dessa 

speciallärare för att fungera optimalt. 

Syftet med MRP är att förebygga matematiska svårigheter med ett tidigt 

ingripande innan gapet mellan lågpresterande och normalpresterande elever blir för 

stort. Fler argument för programmet är: 

• Ett tidigt ingripande kan förhindra att gapet blir för stort och att deras 
erfarenheter av misslyckande blir för många. 

• Barns aritmetiska svårigheter går att påverka med insatser.  
• Individuellt arbete med barn med aritmetiska brister har stor inverkan på 

deras fortsatta prestationer. 
• Tiden som läggs ner på liknande individuellt arbete behöver inte vara stor för 

att vara effektiv. 

Kartläggningen är till för att kartlägga elevernas tidiga aritmetiska kunskaper 

inom de fyra räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division. 

Kartläggningen är intervjubaserad och eleverna behöver inte använda papper och 

penna. Matematiska uppgifter presenteras och läraren är engagerad i att ta reda på 

omfattningen av elevens aritmetiska kunnande samt deras aritmetiska strategier. 

Kartläggningen resulterar i en kunskapsprofil omfattande flera aspekter kring elevens 

tidiga aritmetiska kunskaper och strategier. Kartläggningen ger även detaljerad 

vägledning till undervisning i LFIN – Learning framework in Number, vilket på 

svenska blir Talinlärningens ramverk. 
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Undervisningen bygger helt och hållet på kartläggningens resultat och fokuserar 

därmed på en rad aspekter kring tidig talinlärning. Eleverna utmanas med uppgifter 

som innebär stora svårigheter för dem men som är noga utvalda att ligga precis 

utanför deras befintliga kunskap. Utvecklingen av MRP inkluderade även 

utvecklandet av en rad vägledande principer för undervisningen och en arbetsmetod 

som tar sin utgångspunkt i dessa principer. 

MRP:s vägledningsprinciper ser ut så här: 

• Tanken är att utmana eleverna i problembaserat lärande i dialog med läraren. 
Eleverna engageras i att koncentrera sig och tänka flexibelt i för dem ganska 
utmanande uppgifter.   

• Undervisningen utformas efter en initial grundläggande kartläggning som 
följs upp av utmanande undervisning som fortlöpande observeras och 
revideras. Kartläggningen via undervisningen bygger på att läraren förstår 
elevens nuvarande kunskap och lösningsstrategier och är en mycket viktig del 
för den enskilda elevens utveckling.  

• Undervisningen ska ligga precis bortom elevens nuvarande kunskap. 
• Läraren utövar sin yrkesmässiga bedömning genom att välja uppgifter från ett 

stort förråd av uppgifter och varierar dem utifrån sina fortlöpande 
observationer. 

• Läraren förstår elevens strategier och framkallar avsiktligen utveckling av 
mer sofistikerade strategier. 

• Undervisningen omfattar intensiva fortlöpande bedömningar av läraren som 
gör kontinuerliga mikrojusteringar av undervisningen baserade på 
observationerna för att hela tiden utmana eleven. 

• Undervisningen baseras på elevernas intuitiva, verbala strategier som sedan 
ligger till grund för utvecklandet av skrivna aritmetiska strategier som 
stämmer överens med elevens verbala strategier. 

• Läraren ser till att ge eleven tillräckligt med tid för att lösa det givna 
problemet. Eleven är konsekvent engagerad i episoder som involverar 
koncentrerat tänkande, reflektion kring sitt tänkande och sin reflektion kring 
resultat av sitt tänkande. 

• Eleverna får inre tillfredställelse av uppgifterna de löser, framgångarna de gör 
samt de metodutvecklingar som de gör. 

2.5.2 MRP:s bedömningsscheman 

Grunden för MRP är Talinlärningens ramverk (LFIN – Learning Framework In 

Number), som är ramverket som ger läraren den nödvändiga hjälpen vid 

kartläggningen, undervisningen och i den fortsatta utvecklingen av elevernas 

numeriska färdigheter. 
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Talinlärningen består av fyra delar: del A som är den allra viktigaste delen och 

omfattar Stegen i den tidiga aritmetiska talinlärningen (SEAL – The Stages of Early 

Arithmetical Learning) som relaterar till elevens sofistikerade strategier för 

räknande, adderande och subtraherande, del B som tar upp elevens kunskaper om 

talsekvensen, framåt- och bakåt-räkning, del C tar upp hur eleven strukturerar sitt 

räknande och del D tar upp den tidiga multiplikationen och divisionen. 

Talinlärningens ramverk består både av steg och nivåer. Där stegen visar på 

progressionen i räknestrategier, vilka eleven befinner sig i under en längre tid, medan 

nivåerna istället visar elevens progression i sekvensräkning och i tiobasräkning, vilka 

är kunskaper som uppnås vid en viss tidpunkt. Stegen för räknestrategierna bygger 

på att eleven har med sig alla kunskaper från det tidigare stadiet och omfattar även 

begreppsutveckling. 

Alla tabeller och förklaringar till vad steg och nivåer innebär finns placerade i 

bilagorna. 

2.5.3 MRP:s kartläggningsmaterial 

Materialet består av 3 delar, där varje del består av två test. Det första testet är 

mest omfattande och ger svar på, vilken nivå eleven ligger på i de tidiga aritmetiska 

strategierna samt deras förmåga att ramsräkna och känna igen siffrorna. Det andra 

deltestet undersöker elevernas förmåga att räkna med tiotal. 

Del två visar i vilken utsträckning som eleverna har antalskonserverat små 

mängder och på vilken nivå strategin eleven använder för att lösa uppgifterna ligger 

på. 

Del tre ska ge svar på hur långt eleverna har kommit i användningen av 

multiplikation och division. 

Kartläggningens delar finns i BILAGA I. 
Kartläggningsdel Talinlärningens 

ramverk (LFIN) 

Innehåll 

1.1 och 1.2 Del A Tidiga aritmetiska strategier 

 Del B Räkna framåt och talet efter (FNWS 

– Forward Number Words 

Sequences) 
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Räkna baklänges och talet före 

(BNWS – Backword Number 

Words Sequences) 

Sifferigenkänning 

2.1 och 2.2 Del C Strukturera siffrorna 1-20 

3.1 och 3.2 Del D Tidig multiplikation och division 

Tabell 1: Kartläggningens delar 

Materialets delar genomförs så långt eleverna klarar av dem för att kunna se deras 

kunskapsnivå genom att finna deras mest avancerade räknestrategier. Wright, 

Martland och Stafford menar att det är vanligt att elever använder den metod som de 

är mest säker på även om de har utvecklat mer avancerade strategier, vilket läraren 

som genomför testet måste vara uppmärksam på, för att kunna utmana eleven att 

använda olika strategier genom att ställa öppna frågor som utvecklar deras tankar. 

Materialet genomförs enskilt med varje elev genom en intervju eftersom syftet är 

att undersöka elevernas verbala räknestrategier, vilket innebär att de inte skriver ner 

något. 

Efteråt analyseras elevens resultat med hjälp av Talinlärningens ramverk. 

Tolkningsmallen (BILAGA II) hjälper till att tydliggöra vad elevens resultat 

innebär och vilken aritmetisk utvecklingsnivå de har uppnått. Därefter tar läraren 

hjälp av det stora förrådet av utmaningar som presenteras i Teaching Number för att 

utmana eleven att komma vidare i sin utveckling av aritmetiska strategier. Läraren 

ska sedan vara mycket uppmärksam vid varje undervisningstillfälle för att ständigt 

kunna revidera nivån på de utmanande uppgifterna så att dessa hela tiden ligger 

precis utanför elevernas tidigare kunskapsnivå för att elevens kunskapsnivå ständigt 

ska höjas. 
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3 Teori 
I det här avsnittet görs ett försök att beskriva arbetets teoretiska ramverk. 

Teorin väljs utifrån studiens innehåll och ska vara en grund för de resultat som 

ska analyseras (Bryman, 2011) och påverkar studiens upplägg (Bjereld, Demker & 

Hinnfors, 2002).  Studiens syfte är att undersöka om kartläggningsmaterialet MRP – 

The Mathematic Recovery Programme från ”Early Numeracy” är användbart i 

grundsärskolan och i så fall vilka delar som lämpar sig att använda i grundsärskolan, 

samt att se om de uppföljande uppgifterna som rekommenderas ger någon effekt på 

elever i grundsärskolan. Detta kan förstås utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv i 

kombination med ett sociokulturellt perspektiv. 

3.1 Teoretiskt ramverk 
Det konstruktivistiska perspektivet valdes på grund av dess starka koppling till att 

individens utveckling sker bäst om undervisningen anpassas efter individens inre 

mognad och kognitiva förmåga medan det sociokulturella perspektivet valdes med 

tanke på teorins koppling till att lärandet sker i interaktion med andra inom den 

proximala utvecklingszonen. 

3.1.1 Konstruktivistiskt perspektiv 

Det konstruktivistiska perspektivet kallas även kognitivistiskt perspektiv och 

utvecklades framförallt under 1920-talet av Piaget, som såg individens mognad som 

en förutsättning för kognitivt tänkande och lärande (Olivestam & Ott, 2010). 

Konstruktivismen fick ett stort inflytande inom utbildningsområdet och slog igenom 

i den svenska skolan genom sin betoning på vikten av individens egna mognad och 

kognitiva förmåga för inhämtning av kunskap (a.a.). Det var mycket viktigt att 

invänta och anpassa inlärningen efter barnets inre mognadsnivå (a.a.). 

Radikalkonstruktivisterna har von Glasersfeld som grundare och deras tankar 

vidareutvecklades av Steffe som sedan tidigt 1970-tal tog konstruktivismen ett steg 

till och tog fram fyra principer för bildandet av kunskap (Eriksson, 2004). De fyra 

principerna är:  

Kunskap tas inte emot passivt vare sig genom våra sinnen eller via kommunikation. 
Kunskap byggs upp aktivt av den kompetenta individen. 
Kognitionens funktion är adaptiv, med en biologisk innebörd, strävande mot 
livsduglighet. 
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Kognitionen organiserar individens erfarenheter, den upptäcker inte en objektiv 
verklighet. (Erikssons översättning av von Glasersfeld, 1995, s.51 ur Eriksson, 2004, 
s 16). 

	

Det får till följd att radikalkonstruktivisterna ser kunskapen som subjektiv och 

tolkningsberoende (Eriksson, 2004). Innebörden blir att kunskapsbildningen är 

beroende av tidigare kunskaper och hur den nya kunskapen bearbetas och tolkas 

utifrån den tidigare kunskapen, vilket innebär att tolkningsramen inte är statisk utan 

dynamisk och föränderlig i ett livslångt perspektiv (a.a.). Läraren är delaktig i den 

här processen i och med att läraren hjälper eleven att utveckla tanke- och 

inlärningsstrategier som är användbara. Detta innebär att undervisning- och lärande-

processen behöver anpassas efter barnets inre mognadsnivå för att en 

begreppsutveckling, ska uppnås hos det enskilda barnet (Olivestam & Ott, 2010). En 

begreppsutveckling och inlärning har skett då eleven har valt ut relevant information, 

organiserat den och integrerat informationen med den tidigare kunskapen. 

3.1.2 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet utvecklades av Vygotskij, som betonade den sociala 

gruppens gemenskap som en förutsättning för varje enskild individs utveckling, och 

menade att lärande sker i interaktion med andra (Olivestam & Ott, 2010). Språket 

blir viktigt eftersom det utvecklar den enskildes tänkande, precis som barnets 

utveckling är beroende av den omgivande miljöns förmåga (a.a.). Utgångspunkten att 

lärandet sker i en social kontext genom interaktion har varit en del av den svenska 

skolan sen 1990-talet (a.a.). Även Skolverket (2009) betonar att människan utvecklas 

i social gemenskap, där utvecklingen är beroende av samhandlingen som sker i den 

sociokulturella omgivningen. I LpO -94 betonades sambandet mellan undervisning 

och utveckling i förhållande till det omgivande samhället (Olivestam & Ott, 2010).  

Vygotskij uppfattade att kunskap bildas som en rekonstruktion av verkligheten 

där kunskapen inte är något klart utan något som skapas i gemenskapen och 

kontakten med andra (Olivestam & Ott, 2010), vilket innebär att språket och ordens 

betydelse får en innebörd i ett meningsfullt sammanhang, där yttre kunskaper blir till 

inre kunskaper (Skolverket, 2009). Det får till följd att inlärning är en förutsättning 

för utveckling och inlärning kommer före all utveckling (Olivestam & Ott, 2010). 

Vygotskij (1995) menar att varje enskild individs utveckling inte bara sker som en 
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biologisk mognad utan även sker som en följd av kommunikativ och social mognad. 

I det sociokulturella perspektivet blir därmed kommunikation och interaktion 

avgörande för utvecklingen som Vygotskij menar sker i samspelet mellan barns 

mognad och dess omgivning i den proximala utvecklingszonen (Olivestam & Ott, 

2010). Det inre lärandet föregås av yttre aktiviteter i interaktion med andra i den 

proximala utvecklingszonen (Skolverket, 2011a). Individens utveckling begränsas 

därmed inte till individens mentala förutsättningar utan är beroende av interaktion, 

aktiviteter och utvecklingszoner (Skolverket, 2009). Där Olivestam och Ott (2010) 

menar att barn lär sig mer under kvalificerad ledning än själva där det som ska läras 

är anpassat till den proximala utvecklingszonen. Den kognitiva utvecklingen är en 

följd av det kulturella, språkliga och praktiska sammanhanget som individen befinner 

sig i (Skolverket, 2009), vilket innebär att lärandet är situerat och beroende av 

omständigheterna som råder, samt var och när lärandet sker (Olivestam & Ott, 2010). 

Vygotskij utgick från Piagets utvecklingsstadier men menar att begreppsförståelsen 

var ett resultat av omgivningens påverkan och inte av den inre mognaden (a.a.). 

Detta innebär att undervisning och lärande-processen ska utnyttja den sociala miljön 

för att stimulera språkbaserad kommunikation och interaktion med utgångspunkt i 

elevens förkunskaper och väcka intresse för att förstärka de befintliga kunskaperna 

inom den proximala utvecklingszonen (a.a.), genom en varierad undervisning med 

praktiska moment och lekar samt olika språkliga miljöer såsom diskussioner, 

debatter, kritik, publicering och grupparbeten (Phillips och Soltis, 2010). 

3.1.3 Sammanfattning av teorin 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det konstruktivistiska perspektivet 

ligger nära det sociokulturella perspektivet i och med att båda betonar individens 

lärande som föränderlig i ett livslångt perspektiv. Skillnaden ligger istället i att 

konstruktivisterna anser att kunskapsinlärningen ska anpassas efter individens inre 

mognad eftersom det är individen själv som väljer ut relevant information, 

organiserar den och integrerar den med den tidigare kunskapen, medan det 

sociokulturella perspektivet betonar att individens utveckling är beroende av den 

omgivande miljöns förmåga, eftersom de menar på att individens utveckling sker i 

interaktionen med andra i en social kontext där yttre kunskaper blir till inre 

kunskaper inom den proximala utvecklingszonen.  
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4 PROBLEMPRECISERING 
Den arbetsmodell som Skolverket (2009, 2011b) förespråkar för det dagliga arbetet i 

skolan är formativ bedömning eller som Wiliam (2013) kallar metoden – Bedömning 

för lärande. Hela grundtanken med den modellen är att vi utgår från elevernas 

faktiska kunskap för att sen utmana dem på olika sätt att utveckla sina kunskaper. 

Det innebär att vi måste ha metoder och verktyg för att kartlägga våra elevers 

kunskaper för att sedan kunna utmana dem att lära sig mer. Jag har under mina år 

som lärare i grundsärskolan inte hittat några kartläggningsverktyg som är anpassade 

för eleverna i grundsärskolan utan de som används är anpassade för grundskolans 

elever, vilka oftast lär sig i ett högre tempo och kanske även på ett annat sätt, vilket 

gör att deras material inte alltid är användbart rakt av. Så syftet med studien är att 

undersöka om kartläggningsmaterialet MRP – The Mathematic Recovery 

Programme från ”Early Numeracy” är användbart i grundsärskolan och i så fall vilka 

delar som lämpar sig att använda i grundsärskolan, samt att se om de uppföljande 

uppgifterna som rekommenderas ger någon effekt på elever i grundsärskolan.  

Frågorna jag vill ha svar på är: 

Vilka delar av testen i MRP – The mathematical Recovery Programme är lämpliga 

att använda för elever i grundsärskolan?  

Vilka mönster går det att se i hur eleverna svarar på materialet?  

Hur påverkas elevernas matematikkunskaper om de utmanas enligt MRP:s 

tankegång? 

 

Underordnat är jag även nyfiken på: 

Är detta ett lämpligt kartläggningsmaterial att fortsätta använda i grundsärskolan i 

sin helhet eller i delar? 

Går det att ge någon form av riktlinjer för användning av materialet i 

grundsärskolan?  
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5 METOD 
Jag ville med den här studien undersöka i vilken omfattning som Early Numeracy:s 

kartläggningsmaterial, MRP – The Mathematics Recovery Programme är användbart 

i grundsärskolan för att få syn på elevernas styrkor och svagheter i matematik och 

eventuella kunskapsluckor samt hur några elever i grundsärskolan svarar på de 

föreslagna lektionsförslagen som är kopplade till deras resultat.  

5.1 Metodövervägande 
Då studiens syfte är att ge svar på i vilken omfattning kartläggningsmaterialet är 

användbart i grundsärskolan behövde materialet testas och utvärderas. 

För att besvara frågeställningen behövs någon form av systematisk metod. Att 

använda kvalitativa metoder ger ofta ett djup men inte någon bredd, vilket innebär att 

de är mycket användbara i fallstudier där avgränsade och specifika miljöer ska 

granskas (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2002; Repstad, 2007; Stukát, 2011). Repstad 

menar även att kvantitativa metoder är mer inriktade på att komma fram till orsaken 

till varför olika företeelser uppträder för att kunna påverka dessa orsaksfaktorer när 

de väl är hittade. Till detta rekommenderar Repstad olika sorters 

enkätundersökningar, vilka kan ge svar på hur ofta ett specifikt fenomen förekommer 

samt att de ger möjlighet att abstrahera resultatet genom att dra ut några få särdrag 

som kallas variabler. Bjereld, Demker och Hinnfors (2002) anser att både 

kvantitativa och kvalitativa metoder bygger på någon form av text, vilket innebär att 

både tolkningen av intervjupersoners svar och utformningen av frågorna innehåller 

genuint kvalitativa överväganden och tolkningsmoment oberoende av om det är en 

faktisk intervju eller om det är en enkätundersökning. Det blir även olyckligt när en 

kvalitativ metod används, för att sedan i resultatet använda begrepp som anger 

mänger eller antal, vilket blir en osmält kvantifierad undersökning (Bjereld, Demker 

& Hinnfors, 2002). 

De vanligaste kvalitativa metoderna är intervju och observation. Bryman (2011) 

menar att dessa båda insamlingsmetoder ingår i deltagande observationer som utförs 

av etnografer. Observationer, i motsats till intervjuer, kan ge svar på vad människor 

gör, då det kan skilja sig mot vad de säger att de gör (Halvorsen, 2009). 
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På samma sätt påpekar Repstad (2007) att det finns stora likheter mellan 

observationer och intervjuer eftersom urvalet av informanter kan fås på samma sätt 

och forskarens uppförande gentemot informanten är detsamma. Repstad (2007) 

menar vidare att enbart observationer inte är tillräckligt eftersom handlingar och 

handlingsmönster kan tolkas på olika sätt, vilket däremot en klargörande intervju i 

samband med observationen kan råda bot mot. Likaså påpekar Fangen och Sellerberg 

(2013) att det kan vara svårt att förstå vad som sker i de stora sammanhangen, 

samtidigt som du ska hinna med att uppfatta de små detaljerna. 

Stukát (2011) anser att olika angreppssätt och olika typer av analyser är ett 

fruktbart och mer användbart sätt att erhålla mer giltiga forskningsresultat och mer 

realistiska tolkningar. En form av praktiknära forskning är aktionsforskning som är 

ett annat sätt att undersöka förändringar i ett socialt system, samt att utveckla detta 

(Morin, 2009). Aktionsforskning innebär enligt Rönnerman (2007) att praktiker 

utvecklar den egna praktiken med betoning på aktion/handling och forskning. Enligt 

Rönnerman kännetecknas aktionsforskning av att lärarens (praktikerns) fråga leder 

processen framåt där en handling iscensätts och följs upp systematiskt och reflekteras 

över i samarbete med en forskare. Tanken är att nya insikter ska uppstå hos läraren 

när två olika kunskapsfält, forskare och praktiker, möts genom att ta tillvara den 

kunskap som finns genom att utmana och utveckla den (Rönnerman, 2007). 

Aktionsforskning kan inte ge svar på om ett kartläggningsmaterial är användbart 

men däremot kan den vara en viktig bit i utvecklandet av hur materialet används. För 

att testa materialet och samtidigt få syn på elevernas kunskaper förespråkar 

Ginsburg, Jacobs och Lopez (1998) istället att flexibla intervjuer används, eftersom 

de på samma sätt som aktionsforskning vill utveckla något. Ginsburg, Jacobs & 

Lopez menar att flexibla intervjuer kan ge insikter i vad eleverna förstår eller 

missförstår samt vilka lösningsstrategier de föredrar och utifrån dessa kan läraren 

sedan planera undervisningen. Vilket gör flexibla intervjuer till en kraftfull metod 

som gör det möjligt att få syn på elevernas tankeprocesser. Detta går att åstadkomma 

genom att utsätta dem för ett problem som de måste tänka på och svara kring 

(Ginsburg, Jacobs & Lopez, 1998). 
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5.2 Val av metod 
För att kunna svara på frågorna har kartläggningarna och de efterföljande 

lektionsförslagen genomförts med eleverna. För detta krävs ett deltagande av den 

som genomför studien, vilket flexibla intervjuer och deltagande observationer 

medför. 

Deltagande observationer, kan ge svar på hur eleverna löser uppgifterna 

(Halvorsen, 2009), och inte enbart svar på själva uppgiften. Att enbart titta på 

elevernas resultat av kartläggningen, skulle inte ge svar på hur de gjort för att komma 

fram till ett svar, vilket är en viktig kunskap för att pedagogen ska kunna hjälpa 

eleven att lära sig mer (Ginsburg, Jacobs & Lopez, 1998) genom att pedagogen 

utifrån detta kan ta fram uppföljande lektionsförslag. Att kombinera iakttagelserna 

som görs vid deltagande observationer med att ställa öppna frågor om 

lösningsförfarandet, vilket är grundpelaren i flexibla intervjuer (Gingsburg, Jacobs & 

Lopez, 1998), ger undersökaren ett bra material att utgå ifrån. 

En annan viktig förutsättning för genomförandet, tolkningen och bedömningen är 

undersökarens pågående utbildning till speciallärare i matematik och 

utvecklingsstörning, eftersom det ger en bra grund vid analysen av resultatet inför 

valet av uppgifter att följa upp resultatet med. Kartläggningsmaterial används för att 

hjälpa pedagoger att få syn på vilka kunskaper eleven har och vilka strategier som 

eleven använder, eftersom enbart svaret egentligen inte säger något om elevens 

kunskaper i matematik (Gingsburg, Jacobs & Lopez, 1998).  

Med hjälp av kartläggningsmaterial vill pedagoger ta reda på elevens kunskaper, 

vilket innebär att det inte är en lärandesituation där svaren ska bedömas som rätt eller 

fel, precis som i flexibla intervjuer där inte svaret i sig är det intressanta utan det 

viktiga är att ta reda på tanken som ligger bakom svaret (Gingsburg, Jacobs & Lopez, 

1998). Metoden ger en möjlighet att förstå hur eleven löser problemet, vilket i sin tur 

ger en möjlighet att individualisera undervisningen så att den utmanar varje elev 

utifrån sina styrkor (a.a.). 

Utifrån kartläggningen valdes sedan några elever ut, för att genomföra 

uppföljande lektioner anpassade utifrån deras resultat. Lektionstillfällena 

genomfördes som deltagande observationer, eftersom dessa kan ge svar på vad 

eleverna gör och därmed även på hur de reagerar på de uppföljande lektionernas 

innehåll. 
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5.3 Undersökningsgrupp 
Kriteriet för att ingå i studien var elever som går i grundsärskolan. 

För enkelhetens skull valdes eleverna i undersökarens ordinarie grupp. När 

eleverna hade gett sitt samtycke, så informerades elever och föräldrar skriftligen om 

den tänkta kartläggningen av elevernas matematikkunskaper och studien som 

materialet skulle ingå i. Föräldrarna fick skriftligen ge sitt medgivande till studien 

(BILAGA III). 

Undersökningen består av 13 elever som alla går i grundsärskolans årskurs 6-9, i 

en skånsk kommun. Eleverna och deras matematiska kunskaper är mer eller mindre 

kända för undersökaren sedan tidigare. 

5.4 Genomförande 
Studien inleddes med att kartläggningsmaterialet studerades och översattes till 

svenska. Materialet förbereddes noga med de kartläggningsdelar samt det konkreta 

material som skulle behövas till varje del för att kunna genomföra kartläggningen. 

Därefter genomfördes kartläggningsdelarna med varje elev. Hur många delar av 

materialet som genomfördes vid varje tillfälle berodde på elevens kunskaper och 

förmåga att genomföra kartläggningen samt den tid som fanns tillförfogande vid 

tillfället, vilket innebär att det finns en variation i antalet tillfällen och antal 

genomförda delar för varje elev.  

När kartläggningen var genomförd sammanställdes resultatet, vilket tolkades och 

analyserades. Utifrån resultatet valdes sedan sju elever ut där två fick individuella 

uppföljande uppgifter och de andra fem fick gemensamma utmanande uppgifter 

eftersom de visade liknande resultat vid kartläggningen. 

Uppgifterna som valdes ut hämtades från materialet som är kopplat till 

kartläggningsmaterialet. 

De uppföljande uppgifterna utfördes sedan vid ordinarie lektionstillfällen under 

tre veckor.  

Därefter genomfördes en ny kartläggning av elevernas kunskaper inom det 

området som de uppföljande uppgifterna berört för att se om det skett någon 

kunskapsutveckling.  
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5.5 Tillförlitligheten 
Validitet innebär att ange i vilken utsträckning undersökningen verkligen undersöker 

det som avses att undersöka, vilket innebär ”graden av överenstämmelse mellan den 

teoretiska och den operationella definitionen” (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2002; 

Stukát, 2011). Det innebär att validiteten är hög om det som avses att mäta verkligen 

mäts (a.a.). Studien har varit inriktad på att undersöka i vilken utsträckning som 

kartläggningsmaterialet ”The Mathematics Recovery Programme” är användbart i 

grundsärskolan och i vilken grad de tillhörande och uppföljande aktiviteterna ger 

någon effekt på grundsärskoleelever. Eleverna som ingår i studien går i 

grundsärskolan. Metoderna deltagande observation och flexibla intervjuer har gett 

möjlighet att tolka och bedöma kartläggningsmaterialet samt elevernas kunskaper 

och utveckling då denna utmanades utifrån det tillhörande materialet i ”Teaching 

Number” (2006). Undersökningen har därmed sökt svar på de ställda frågorna i 

syftet och kan därmed sägas vara valid.  

Reliabiliteten är beroende av hur resultatet mäts, vilket innebär att är 

undersökningen dåligt utförd spelar måttet för validitet ingen roll, eftersom det ändå 

blir fel resultat (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2002; Stukát, 2011). Reliabiliteten 

avser att belysa kvalitén på de data som samlats in och som sedan analyserats 

(Stukát, 2011). Det går att stärka reliabiliteten genom att låta andra forskare 

genomföra eller upprepa hela eller delar av undersökningen (a.a.). 

Deltagande observationernas resultat är beroende av undersökaren och dennes 

anteckningar. De flexibla intervjuernas resultat är beroende av både undersökaren 

och eleverna samt det material som användes i den uppföljande undervisningen. Här 

har även undersökarens kunskap om aritmetisk utveckling och bedömning samt 

kunskap om undervisning i grundsärskolan bidragit till studiens tillförlitlighet. Då 

resultatet är noga antecknat utifrån ett tydligt kartläggningsmaterial med 

tolkningsmall och tillhörande uppföljande undervisningsupplägg kan den forskare, 

som har tillräckliga pedagogiska kunskaper i aritmetiska grunder och om 

grundsärskoleelever, upprepa studien, vilket talar för att studien är replikerbar. 

Både validiteten och reliabiliteten måste vara hög för ett säkert resultat (Bjereld, 

Demker & Hinnfors, 2002). Studien kan, utifrån ovanstående beskrivning av 

validiteten och reliabiliteten, anses ge ett säkert resultat. 
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Dock går det inte att dra några generella slutsatser av studien, då kriterierna för en 

etnografi är att studien ska utföras under en längre tidsperiod, (Bryman, 2011), vilket 

det inte fanns möjlighet till, utan det som genomfördes blev en mikro-etnografisk 

fallstudie. Mikro-etnografier och fallstudier vill istället visa på ett djup och en 

förståelse kring det undersökta (Stukát, 2011).  

5.6 Etiska övervägande 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) kan de etiska övervägande sammanfattas med fyra 

begrepp informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera den som deltar i 

forskningsprojektet innan deras deltagande och om vilka villkor som gäller för deras 

deltagande, samt att det är frivilligt att delta och att de kan avbryta sitt deltagande om 

de vill. 

Samtyckeskravet innebär att forskaren alltid ska inhämta deltagarnas samtycke 

innan undersökningen genomförs. Är deltagarna under 18 år ska även föräldrarna ge 

sitt godkännande. Även om de samtycker har de rätt att avbryta utan påtryckningar 

om att fortsätta delta. 

Konfidentialitetskravet innebär att sekretess gäller och att det ska vara praktiskt 

omöjligt att identifiera personerna som deltar eller att utomstående ska kunna komma 

åt uppgifter som talar om vem som deltar. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda personer inte får användas i 

andra syften än i den aktuella forskningen och att dessa inte heller får användas i 

beslut eller åtgärder som påverkar den enskilde deltagaren. 

Dessa etiska övervägande har noga följts och alla som har deltagit har informerats 

innan och gett sitt samtycke. Då eleverna är under 18 år har även föräldrarna fått ge 

sitt skriftliga samtycke.  

Genom att göra ovanstående uppfyller jag Vetenskapsrådets (2002) och Brymans 

(2011) krav om forskningsetik. 

Vetenskapsrådet (2002) anser även att forskare ska understryka att det insamlade 

materialet är viktigt för forskningen och att de kan få läsa känsliga partier innan 

publicering och om de sedan är intresserade kan de få veta var forskningsresultaten 
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ska publiceras. Elever och föräldrar är även upplysta om att de kommer att få ta del 

av sitt/sitt barns resultat av kartläggningen. 
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6 RESULTAT MED RESULTATANALYS 

6.1 Resultat av den inledande kartläggningen 
Här kommer nu en presentation av den inledande kartläggningen. 

 

Tabell 2: Sammanställning av resultatet för den inledande kartläggningen. 
 

Utifrån den inledande kartläggningen kan vi se att två elever är markant svagare än 

de andra, elev 12 och 13. Övriga elever kan vi sedan dela in i två grupper, de som 

ligger på Den tidiga aritmetiska talinlärningen -steg 2-4 med ingen eller mycket låg 

nivå på multiplikation och division och en andra grupp som ligger på Den tidiga 

aritmetiska talinlärningen -steg 4-5 med relativt goda kunskaper i grundläggande 

multiplikation och division. 

De elever som då platsar i den här studien är de med lägst resultat, vilket innebär 

att gruppen av elever som ligger på Den tidiga aritmetiska talinlärningen -steg 4-5 

och med goda kunskaper i den grundläggande multiplikationen och divisionen, inte 

kommer att ingå i studien. 

6.2 Fallbeskrivning Elev 13 
Elev 13 är 14 år och går i årskurs 8 och läser enligt kursplanen för grundsärskolan 

med inriktning träningsskola.  

Utöver sin måttliga utvecklingsstörning har han även diagnoserna autism och 

adhd som han delvis medicinerar mot. Han har även epilepsi. Under förra läsåret 

blev det ständiga konflikter med träningsskoleklassen som han gick med eftersom 

 Max 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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han hade mycket svårt att identifiera sig med dem. Det resulterade i att han knappt 

var i skolan. Det här läsåret har han fått ett eget rum och två assistenter som turas om 

att arbeta med honom. Motivationen för skolan har sakta byggts upp och när han 

deltar i gruppaktiviteter gör han det med grundsärskoleeleverna istället för 

träningsskoleeleverna. På rasterna umgås han med elever på grundsärskolan eller 

sitter själv. 

Hans motivation att lära sig är inte så stor utan han är mycket impuls och 

luststyrd. 

6.2.1 Resultat av kartläggning 

Elev 13 klarar av att genomföra delar av kartläggningsmaterialets första del vid olika 

tillfällen.  

Elev 13 räknar framlänges från ett till 20 utan problem men börjar sedan om på 

ett. Det blir sedan betydligt svårare att uppge talet efter inom samma talområde. 

Ex: Han uppmanas att säga talet efter 11 och svarar 14. Efter 12 svarar han 18. 

Däremot klarar eleven av sifferidentifieringen med enbart fel svar på 47 inom 

talområdet 0-100. Det här resultatet visar att han är den som har lägst kunskaper och 

som behöver utmaningar på en mycket grundläggande nivå. 

Den tidiga aritmetiska talinlärningen -Steg 1, vilket kallas perceptuellt räknande, 

innebär att eleven kan räkna antalet i en mängd men har svårt att summera två olika 

mängder där en eller båda är osynliga. Eleven kan oftast räkna upp till 20 och ibland 

till 29 men har svårt att säga talet efter i talområdet 11-29 och likaså att räkna ner 

och att säga talet innan inom samma talområde. 

Eleven kan ofta antalskonservera för talen 1-4 och har fingermönster för talen 1-5 

och använder sina fingrar för att lösa additionsuppgifter där båda termerna är i 

området 1-5. Där eleven visar termerna på en hand var och därefter räknar från ett till 

det totala antalet. Eleven kan vara ganska säker på talen 1-5 men har inte lärt sig 

antalskonservering för talen 6-10 utan där måste eleven räkna upp från ett.  

Kartläggningen visar att eleven hamnar på Den tidiga aritmetiska talinlärningen -

steg 1, eftersom han är säker när han räknar från 1 till 20 men har vissa svårigheter 

med att säga talet efter i talområdet 11-20. Han kan identifiera och känna igen talen 

upp till 100 och vissa enklare över 100. 
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6.2.2 Utmaningar 

Elever på Den tidiga aritmetiska talinlärningen -steg ett behöver arbeta vidare med: 

Att bli mer säker i talområdet 1-30 och att utvidga det till ett större talområde.  

Att utveckla förmågan att addera tal där en av termerna är dold. 

Att utveckla mönster-seendet för rumsliga mönster i rutnät med två rader, 1-10. 

Att få kännedom om talens del-helhetsrelationer inom talområdet 1-10. 

Att befästa fingermönster för talområdet 1-5 och utöka med talområdet 6-9.  

Att se mönstret för jämna tal genom att hålla upp samma antal fingrar på båda 

händerna och på så sätt även lära sig de små dubblorna. 

Att utveckla kunskap om lika stora grupper och delning (basen för multiplikation 

och division.) 

Utifrån detta valdes följande utmaningsområden ut: 

1. Namnen för talen i området 1-30 
Syfte: Eleven ska lära sig namnen och ordningen på talen i talområdet 1-30. 
Koppling: Räkna framåt och talet efter samt Räkna bakåt och talet före nivå 1-4 
Andra kopplingar: Den tidiga aritmetiska talinlärningen – steg 1 

2. Fingermönster 
Syfte: Utveckla en säkerhet för fingermönstret för talen upp till 10. 
Koppling: Del C, Fingermönster 
Andra kopplingar: Del C, Kombinera och dela upp, Räkna framåt och talet efter 
samt Räkna bakåt och talet före nivå 1-3 
Den tidiga aritmetiska talinlärningen – steg 1 – 2 

Se BILAGA	IV för fullständig beskrivning av utmaningarnas utformning. 

6.2.3 Resultat av utmaningarna 

Vid flera tillfällen under 3 veckors tid utmanades eleven i att räkna framlänges utan 

material och vid några tillfällen även med konkret material. Stunderna han räknade 

kunde vara mellan 3-5 minuter när han inte hade konkret material och upp emot tio 

minuter när han hade det konkreta materialet. 

Det var lättare att få honom att arbeta med det konkreta materialet då han hade 

något att sysselsätta sig med, samtidigt som han räknade själv eller vi räknade antalet 

kuber och stavar tillsammans.  

Det konkreta materialet bestod av blå hundra block, gröna 10-stavar och gula en 

stycks-kuber. Dessa fick han antingen några framför sig eller så skulle rätt antal 

plockas fram och läggas på bordet. 
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Då utmaningen inleddes kunde han räkna upp till 20 men motviljan mot att räkna 

övervanns sakta och det var inte bara jag som räknade när talet innehöll mer än 20 

kuber.  

Jag visade att det gick att lägga 10 små gula bredvid en grön för att åskådliggöra 

att det var lika många. Det fick honom att undersöka om det stämde för fler gröna 

tills bordet var täckt av fyra gröna stavar med gula kuber bredvid. Då kom jag på att 

vi även kunde räkna med tio i taget vilket jag började med och då visade han att han 

klarade av att räkna: 10, 20, 30, 40, 50 och blev sedan tveksam. 

Då koncentrationen på att räkna tröt började han bygga med materialet istället. 

Samtidigt som han byggde räknade jag hur många han använde. Vid ett senare 

tillfälle hjälpte även han till att räkna samtidigt som han byggde. 

Resultatet av den första utmaningen blev att han blev säkrare på att räkna 

framlänges upp till 30 och med enbart tiotalen upp till hundra men det gick inte att få 

honom att räkna baklänges så där blev det ingen förändring. 

Han tyckte det var löjligt att sitta och sträcka upp det antalet fingrar som jag sa 

eller räkna antalet fingrar jag höll upp, vilket resulterade oftast i totalvägran. Inget 

arbeta med fingrarna förrän jag kom på att vi kunde testa att använda iPad-appen 

Fingu, där rätt antal fingrar samtidigt ska sättas mot skärmen då en grupp av objekt 

visar sig. Det gäller att snabbt identifiera antalet objekt och placera lika många 

fingrar på skärmen. Detta orkade han göra en omgång i taget innan han tappade 

intresset och koncentrationen igen. 

Resultatet blev att han blev snabbare på att identifiera antalet objekt och placera 

antalet fingrar på skärmen. 

6.3 Analys av arbetet med Elev 13 
Det var inte helt enkelt att kartlägga elevens kunskaper då koncentrationsförmågan 

och uthålligheten var mycket begränsad.  

Även hans matematiska kunskaper är begränsade vilket gör att den enda 

kartläggningsdelen som används är den första 1.1 – Tidiga aritmetiska strategier och 

sifferkunskap. Hans låga uthållighet och koncentrationsförmåga innebär att 

kartläggningen genomförs vid flera tillfällen istället för vid ett.  
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Nivån i materialet blir snabbt för hög för honom, vilket innebär att det är många 

delar som inte genomförs alls, såsom de sista uppgifterna med addition och 

subtraktion. 

Utifrån kartläggningens resultat utmanas han att komma vidare och utvidga sina 

kunskaper. Att utmana honom att lära sig nya tal och att bli säkrare på talföljden är 

inte lätt då han hela tiden får impulser som gör att han tappar koncentrationen och 

sedan inte vill fortsätta. Även om han fångades i stunder av intresse och han började 

arbeta så varade dessa stunder sällan mer än tre till fem minuter när vi inte hade 

konkret material och något längre när han kunde bygga med det konkreta materialet 

samtidigt som vi räknade hur många kuber och stavar han använde. Att använda 

konkret material menar Farrell (2006) är en bra strategi för att tydliggöra 

inlärningsmomentet, liksom att dra ner på tempot, vilket ofta är en viktig strategi för 

att nå inlärning i grundsärskolan. Att använda konkret material menar Adler (2007) 

kan vara ett första steg för att bygga upp den rumsliga uppfattningen som är grunden 

för att senare kunna arbeta med en mer abstrakt matematik. Eriksson (2004) är kritisk 

mot konkret material då hon menar att det kan förhindra abstraktionen, men här kan 

vi se att det konkreta materialet hjälper till att hålla elevens fokus på rätt ställe och 

samtidigt ger en tydligare bild av hur många kuber och stavar som talet representerar. 

Jag kunde se att intresset var större då han fick större möjligheter att använda 

materialet på sitt sätt och utifrån det vävde in den matematik som han skulle lära sig. 

Det innebär att jag anpassade inlärningssituationen efter honom istället för att han 

skulle anpassa sig efter min första planering, vilket innebär att jag försöker möta 

honom på hans mognadsnivå och därifrån utmana honom att komma vidare. 

De stora koncentrationssvårigheterna gör att det blir mycket svårt att avgöra vilka 

effekter utmaningarna egentligen hade på hans matematiska kunskaper.  

Det finns en stor risk för att hans svårigheter inom matematiken har en grund i en 

samsjuklighet mellan ADHD, som ofta orsakar svårigheter i arbetsuppmärksamhet 

och förmåga att återkalla visuella sekvenser (Zentall, 2007), och 

utvecklingsstörningen, som i sig innebär en lägre mental nivå som kräver större 

anpassningar av uppgifterna (Eriksson, 2008).  
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6.4 Fallbeskrivning Elev 12 
Elev 12 läser enligt grundsärskolans kursplan, men detta har vid flera tillfällen blivit 

ifrågasatt och funderingar har väckts om den är korrekt eller om eleven istället borde 

läsa enligt kursplanen för inriktningen träningsskola. 

Eleven är 13 år och går i årskurs 6 och har gått i grundsärskolan hela sin skoltid. 

Utöver sin utvecklingsstörning har han även autism som han inte medicinerar för. 

Han behöver mycket stöd i sin inlärning, vilket gör att han har mycket en till en 

undervisning i ett grupprum där han har lättare för att koncentrera sig. Hans 

motivation att lära sig är intressestyrd och även påverkad av att han inte tror att han 

kan lära sig. 

Han fastnar lätt i saker och upprepar då samma sak flera gånger.  

6.4.1 Resultat av kartläggning 

Han klarar av att genomföra större delarna av del 1.1 vid två olika tillfällen och 

början av del 2.1.  

Han är mycket säker på att räkna framlänges från 1 till 20 därefter fortsätter han 

20, 25, 27, 29, 30, 35, 37, 39, 42, 444, 45 och 60 där vi slutar och går vidare till talet 

efter där han klarar alla i talområdet 0-30 men missar två i talområdet 31-100. Han 

svarar att 67 kommer efter 65 och 38 efter 32. 

Sifferidentifieringen går bra i talområdet 0-100, samt 100, 123 och 341 medan 

206 blir 106 och 820 blir 82, 282 och 802. 

Vid det andra tillfället upprepar vi att räkna framlänges och då klarar han av att 

räkna till 104 och då bara missa att säga 54. Därefter fortsätter vi där vi slutade. 

Han klarar av att räkna baklänges från 72 till 0 med två undantag, han missar 70 

och 38-37. Då han ska uppge talet före börjar han med att svara med talet efter och 

när jag påpekar det ändrar han till rätt och svarar sedan rätt på allihop inom 

talområdet 0-100. 

Han kan även lägga talsekvenserna i talområdet 0-100 korrekt. Däremot ställer 

additionsuppgifterna till bekymmer. Att räkna med båda talen dolda går inte. 

Däremot klarar han av och summera om han ser det ena talet genom att utgå från det 

talet som han inte ser och lägga till dem han ser. 

Då vi försöker med del 2.1 som innebär tidig gruppering visar det sig snabbt att 

han inte känner igen de rumsliga mönsterna då han får se kort med prickar som är 
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placerade enligt tärningens mönster och ännu sämre går det när prickarna är 

oregelbundet placerade. 

Han kan däremot ganska snabbt räcka upp det antal fingrar mellan 1-5 som jag 

ber honom om när han ska använda en hand men med två händer går det inte, vilket 

gör att vi avbryter testet. 

Summeras hans resultat av kartläggningen hamnar han på Den tidiga aritmetiska 

talinlärningen-steg 2. 

Den tidiga aritmetiska talinlärningen-steg 2, vilket kallas det figurativa steget, 

innebär att elever behöver räkna från ett när tal ska summeras. De har ofta ett 

fingermönster för talen 1-5 och en del har även för talen 6-9. De kan 

antalskonservera upp till 5 saker. De kan ta hänsyn till att det finns olika mönster för 

talet 6 såsom 3+3 och 4+2. 

6.4.2 Utmaningar 

Eleven behöver arbeta vidare med: 

Att lära sig att stegräkna med tio i taget och därefter även 5 och senare även 2 i 

taget både framlänges och baklänges.  

Att lära sig tal och talsekvenser upp till 100 med hjälp av tallinje och hundra-ruta.  

Att lära sig att kombinera och dela upp talen mellan 1 och 10. 

Att lära sig grundläggande multiplikation och division genom uppgifter som 

involverar lika stora grupper eller uppdelning. 

Utifrån detta valdes följande utmaningsområden ut: 

1. Namnen för talen i området 1-100 
Syfte: Eleven ska lära sig namnen och ordningen på talen i talområdet 1-100. 
Koppling: Räkna framåt och talet efter samt Räkna bakåt och talet före nivå 1-5 
Andra kopplingar: Den tidiga aritmetiska talinlärningen-steg 3 

 
2. Räkna-vidare och räkna-tillbaka med en term mellan 1-5 

Syfte: Utveckla strategier som involverar räkna-vidare och räkna-tillbaka 
Koppling: Den tidiga aritmetiska talinlärningen-steg 3-4 
Andra kopplingar: Räkna framåt och talet efter samt Räkna bakåt och talet före 
nivå 1-5  

Se BILAGA	IV för fullständig beskrivning av utmaningarnas utformning. 
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6.4.3 Resultat av utmaningarna 

Under tre veckors tid utmanades eleven vid sex tillfällen. Eftersom han ofta har svårt 

att koncentrera sig och hitta motivationen tar dessa delar tid från själva 

undervisningen vid varje tillfälle, eftersom det tar tid att komma igång med själva 

matematikdelen. 

Varje tillfälle inleddes med repetition av det som gjordes gången innan, vilket 

innebär att eleven inte hann utmanas utifrån alla de framtagna uppgifterna under de 

få tillfällen som det blev. 

Hans första uppgift är att fortsätta räkna från ett angivet tal och passera 

tiotalsövergången. 

Han börjar på 28 och räknar 28, 29, 30, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 och 33. 

Han får några nya startsiffror och klarar dessa tiotalsövergångar bättre. 

Han får även göra samma sak baklänges där han klarar alla på en gång. 

Vid nästa tillfälle upprepas detta med andra startsiffror. Då han klarar alla får han 

vid nästa tillfälle gå vidare till att enbart säga enstaka tal som kommer efter en 

angiven siffra samt därefter talet före. 

Det som märktes mest är att säkerheten i att räkna framåt och bakåt blev större allt 

eftersom undervisningstillfällena fortlöpte samt att han fick lättare och lättare för att 

börja på vilken siffra som helst.  

Han hann inte alls utmanas utifrån utmaning 2 att räkna vidare eller räkna tillbaka 

ett visst antal steg, vilket är en viktig introduktion till addition och subtraktion. 

6.5 Analys av arbetet med Elev 12 
Vid den inledande kartläggningsdelen visar det sig att hans kunskaper är begränsade, 

vilket resulterar i att endast del 1.1 – Tidiga aritmetiska strategier och sifferkunskap 

samt del 2.1 – Tidig gruppering: Strukturering av talen 1 till 10 genomförs. 

Nivån i kartläggningsmaterialet är lagom.  I del 1.1 genomför han inte 

subtraktionsuppgiften eftersom detta var helt nytt för honom. I del 2.1 syns det 

snabbt att han inte har antalskonservationen helt klar för sig, då även de enklare 

uppgifterna ställer till bekymmer för honom. 

Detta innebär att han kan siffrorna som en ramsa men inte har gjort kopplingen till 

vad siffrorna representerar.  
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Utifrån kartläggningens resultat utmanas han att öka säkerheten för talens namn 

och ordning för att senare även kunna utmanas i att räkna antalet steg som förändras 

eller i att lägga till och dra ifrån ett specifikt antal, vilket är grunderna för addition 

och subtraktion. 

Under utmaningen så ökar hans säkerhet vilket innebär att utmaningarna är till 

hjälp för hans kunskapsinlärning. Kartläggningen har alltså hjälpt pedagogen att hitta 

rätt nivå på utmaningarna, vilket Berthén (2007) påtalar är mycket viktigt för att 

eleverna ska utvecklas. Även Nottingham (2013), Wiliam (2013) samt Wright, 

Martland och Stafford (2006) påpekar vikten av att hitta rätt för att kunna utmana 

eleven precis utanför sin nuvarande kunskapsnivå för att den nya kunskapen ska 

kunna förankras i befintlig kunskap. 

Ser vi elevens utveckling i relation till de tankegångar som finns kring elevens 

förmåga att tillgodogöra sig undervisningen i grundsärskolan som tveksamma från 

mycket personal kring eleven så blir frågan högst aktuell om det är så att eleven 

svarar upp på omgivningens förväntningar. Peltenburg (2012) menar att 

förväntningarna och målen som ställs på eleven påverkar resultatet som uppvisas och 

menar att det är viktigt att ha ett öppet sinne och se bortom problemen för att kunna 

ge grundsärskoleeleverna möjligheten att utvecklas maximalt. Eriksson (2008) menar 

att förutsättningen för att kunna göra detta är pedagogen kan bedöma elevens 

kunskapsnivå vid inlärningstillfället för att ge rätt utmaning, vilket stämmer väl 

överens med tanken bakom det använda kartläggningsmaterialet. 

Detta innebär att materialets grundläggande delar del 1.1 och 2.1 fungerar utmärkt 

för att identifiera elevens kunskaper och vilka utmaningar han behöver för att komma 

vidare i sin kunskapsutveckling. Jag rekommenderar att materialet används till elever 

inom hans kunskapsnivå och att han fortsätter att utmanas inom antalskonservationen 

för att se att siffrorna han kan rabbla representerar en mängd, vilket i sin tur är en 

grundläggande kunskap för att förstå vad addition och subtraktion är. 

Det som även framstår är behovet av uppgiften får ta den tid den tar utan stress 

och anpassning av nivån på uppgifterna i kombination med mycket respons från mig 

som arbetar med honom för att han ska göra de framsteg som han gör. Korta väl 

avvägda uppgifter ger resultat utan att han hinner tappa intresset, vilket Farrell 

(2006) påpekar är en bra strategi för att leda elever med utvecklingsstörnings 

inlärning framåt. De anpassade uppgifterna med mycket feedback är enligt Wiliam 
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(2013) ett utmärkt sätt att arbeta med alla elever vilket även är tanken med MRP, 

istället för långa pass med mycket av samma som länge har varit traditionen i 

grundsärskolan. 

6.6 Fallbeskrivning Gruppen 
Alla elever i gruppen läser utifrån grundsärskolans kursplan.  

Eleverna 2, 6, 7 går alla i årskurs 9 och har varit inskrivna i grundsärskolan sen 

årskurs 1 eller 2 medan elev 1 också går i årskurs 9 men enbart har varit inskriven i 

grundsärskolan sen årskurs 5. 

Elev 8 går i årskurs 8 och har varit inskriven i grundsärskolan sen årskurs 1. 

Elev 2 och 8 har utöver sin utvecklingsstörning diagnosen Downs Syndrom och 

elev 1 har Adhd som inte medicineras och elev 7 har Adhd och hjärtproblem som det 

tas mediciner mot.  

Dessa fem elever bildar tillsammans med elev 12 en undervisningsgrupp som 

undervisas tillsammans i matematik vid tre tillfällen i veckan. Vid 

undervisningstillfällena finns det utöver pedagogen en eller ibland två assistenter 

tillgängliga. Finns det enbart en assistent tillgänglig arbetar den med elev 12 och 

pedagogen får ta hand om gruppen. Finns det två assistenter tillgängliga delas 

gruppen upp i två mindre. 

6.6.1 Resultat av kartläggning 

De löser de flesta uppgifterna i delprov 1.1 korrekt. Där är dock några att 

uppmärksamma lite mer. 

Uppgift 7 där eleverna ska lägga en talsekvens 46-55 samt 456-465 i rätt ordning 

ställer till med bekymmer för elev 1, 2 och 8. De börjar alla med talet som slutar med 

en nolla- 50 och fortsätter sedan till 55 och tittar flera gånger men fortsätter ändå 

med 46-49 och säger att de är klara. Då jag ber dem att läsa igenom raden och då ser 

de felet och rättar till det så att talsekvensen blir 46-55. 

Trots att jag uppmärksammat eleverna vid talsekvensen 46-55 på att något blir fel 

upprepar elev 1 samma misstag då hon ska lägga 456-465 och lägger 460-465, 456-

459. Jag ber henne åter läsa talsekvensen och hon börjar med att läsa det hon tycker 

att det ska vara 460-469. Jag ber henne att läsa vad det verkligen står på korten och 

då läser hon saktare och reagerar när hon läser 456 efter 465 och korrigerar raden.  



	

59 

 

Även den sista uppgiften som rör subtraktion ställer till mer eller mindre 

bekymmer för eleverna då de inte är lika säkra på hur de ska göra för att ta reda på 

svaret som när de precis innan räknade additionsuppgifter. En av eleverna ber om 

konkret material för att kunna räkna ut svaret. Två av eleverna tar fingrarna till hjälp 

och gör ett försök att räkna ut svaret genom att räkna baklänges men de kommer till 

fel svar. Elev 1 klarar däremot alla utom sista uppgiften, 27-4, med korrekta svar. 

Kartläggningen fortsätter med del 1.2 där de nästan genast stöter på bekymmer. 

Första uppgiften att räkna med tio i taget går bra men när de sedan ska utgå från 4 

och lägga till tio i taget är det inte lika lätt. 

Elev 1 och 6 börjar räkna från 4 och räknar upp till 14 medan elev 2, 7 och 8 

istället väljer att utgå från 10 och räkna upp till 14. Allihop räknar sedan upp med en 

i taget när jag lägger fram ytterligare en tiostav. Det visar att ingen av dem har en bra 

strategi för att summera ental till jämna tiotal och har knäckt att tiotal och ental går 

att summera var för sig för att sedan enkelt läggas ihop till ett tvåsiffrigt tal. 

Summerar vi resultatet av del 1.1 så ligger eleverna 1, 2, 6, 7 och 8 på i stort sätt 

samma resultat inom de olika områdena. Eleverna 2, 6, 7 och 8 ligger på Den tidiga 

aritmetiska talinlärningen-steg 2-3 medan elev 1 ligger på Den tidiga aritmetiska 

talinlärningen-steg 4, vilket gör att jag beslutade mig för att utmana dem som en 

grupp istället för att välja ut en av eleverna för att se hur det fungerar att utmana flera 

elever samtidigt utifrån MRP.  

Summeringen av resultatet på del 1.2 blir att de kan se tio som en enhet men 

behöver en representationsform för det för att kunna addera med talen vilket innebär 

att de ligger på steg 2 – mellannivån för tiotalsstrategierna. 

Kartläggningen fortsätter för att se vad de mer kan men resultaten från del 1.1 och 

1.2 är tillräckliga som underlag för att kunna hitta lämpliga utmaningar. 

Den tidiga aritmetiska talinlärningen-Steg 3, vilket kallas ”Räkna-på”- steget, 

innebär att eleven har lärt sig en eller flera av de avancerade räkna-med-en 

strategierna, som räkna-upp-från, räkna-upp-till och räkna-ner-från. Elever på steg 4 

har även lärt sig räkna-ner-till.  

Det innebär att de oftast räknar vidare från den först nämnda eller största termen 

vid additionsuppgifter inom talområdet 1-100. När eleven är säker på alla dessa 

strategier är det så dags att gå vidare till nästa steg som innebär att de bland annat 

utnyttjar kunskaper om dubblor, nästan dubblor och tio-kompisar för att lösa addition 
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och subtraktionsuppgifter. De förstår också det inversa förhållandet mellan addition 

och subtraktion. 

6.6.2 Utmaningar 

Eleven behöver arbeta vidare med: 

Att lära sig stegräkna framåt med 2, 10, 5, 3 och 4 i taget.  

Har eleven redan grundläggande kunskaper i stegräkning bör den utmanas i att bli 

säkrare i framlängesräkning och utöka med baklänges.  

Att lära sig alla de tresiffriga talen. 

Att lära sig systemet för hur talen systematiskt hör samman även om det initialt blir 

svårigheter när talen innehåller en nolla. 

Att lära sig om tiotal och ental. 

Att lära sig att öka och minska med ett tiotal från ett jämnt tiotal 

Att lära sig att lägga till eller dra ifrån talet 1-9 från ett jämnt tiotal. 

Att lära sig att addition och subtraktion i talområdet 1-20 genom att gruppera i 

femmor och tior 

Att lära sig enkel multiplikation och division genom upprepad addition eller 

subtraktion. 

 

Utifrån detta valdes följande utmaningsområden ut: 

1. Ökning med tiotal och ental  
Syfte: Att utveckla säkerhet för ökning och minskning av tio i taget från vilket tal 
som i talområdet 1-100. 
Koppling: Tiotal nivå 2 
Andra kopplingar: Den tidiga aritmetiska talinlärningen-steg 3, Räkna framåt och 
talet efter samt Räkna bakåt och talet före nivå 1-5 
 
2. Addera och subtrahera till och från tiotal 
Syfte: Eleven ska bli säker på att lägga till och dra ifrån talen 1-9 från tiotal. 
Koppling: Tiotal nivå 2-3 
Andra kopplingar: Den tidiga aritmetiska talinlärningen-steg 5, Räkna framåt och 
talet efter samt Räkna bakåt och talet före nivå 1-5 

Se BILAGA	IV för fullständig beskrivning av utmaningarnas utformning. 
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6.6.3 Resultat av utmaningarna 

Eleverna utmanades vid sex tillfällen under tre veckor ibland alla fem tillsammans 

och vid några tillfällen delades de i två mindre grupper. 

Varje tillfälle inleddes med repetition av det som gjordes gången innan, vilket 

innebar att eleverna inte hann utmanas utifrån alla de framtagna uppgifterna under de 

få tillfällen som det blev. 

De hann enbart utmanas utifrån utmaning 1 med att räkna upp och ner med tio i 

taget från jämna tiotal samt från annat tal än jämnt tiotal. 

De fick börja med att tillsammans räkna tio i taget upp till 200. Första biten upp 

till hundra gick som ett rinnande vatten men sedan var det betydligt svårare. Därefter 

fick de räkna bakåt ner till tio igen.  

Ytterligare en aning svårare blev det när de skulle turas om att säga vilket tiotal 

som kom efter föregående även om det kom i ordning. Då de skulle räkna det 

baklänges blev det långa pauser ibland medan de funderade på vilket tal de skulle 

säga. Svårast var det mellan 100 och 200.  

De fick även slumpmässigt ett tiotal och skulle ange tiotalet före eller efter vilket 

inte var alldeles enkelt. Då detta ramsräknande började sitta där kom nästa utmaning 

som gick till så att alla elever satt runt ett bord och blev slumpmässigt tilldelade ett 

antal ental och ett antal tiotal. Dessa fick de sedan i turordning räkna ihop under 

kontroll av sina kompisar som efter summeringen fick svara på om de tyckte att 

eleven som hade uppgiften räknade rätt eller fel. 

Vid första tillfället varierade strategin för summering, mellan att börja med 

tiotalen, börja med entalen och ta dem i den ordning som de råkade ligga på bänken. 

Eleverna som började med entalen eller de som tog dem som de låg på bänken 

ändrade strategi efterhand som de hörde hur de som började med tiotalen. Även de 

började räkna tiotalen först för att sedan lägga till entalen.  

Båda dessa utmaningar var tillräckligt avancerade för att ta tid att bli säkra på. 

Alla elever blev betydligt säkrare på att räkna både framlänges och baklänges med 

tio i taget upp till hundra vilket de till slut klarade av oberoende av var de började. 

De började även få in en viss säkerhet för tiotalen mellan hundra och tvåhundra. 

Några av dem förstod även systemet i att lägga till tio i taget till annat än jämnt 

tiotal. 
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6.7 Analys av arbetet med Gruppen 
Det här var en grupp elever som gladeligen genomförde del efter del i 

kartläggningsmaterialet fram till att uppgifterna blev för svåra.  

Nivån i materialet var mycket bra utifrån deras kunskapsnivå. Materialet är 

utformat på ett sätt som gör att svårighetsgraden ökar allteftersom, utom i del 1.1, 

vilket är ett bra sätt eftersom det då enkelt går att avbryta när det märks att eleven 

inte klarar ett par uppgifter efter varandra. 

För de svagare eleverna är det bättre att börja med de lättare uppgifterna än start-

uppgifterna så de inte hinner få känslan av att de inte kan och inte vill försöka mer. 

Vilket innebär att jag rekommenderar en mindre ändring i ordningen av uppgifterna i 

del 1.1 så att det hela tiden finns en stegrande utmaning istället för att behöva gå till 

en lättare uppgift om den första är för svår. Att ständigt utmanas med uppgifter som 

är för svåra menar Lunde (2011) kan orsaka psykologiska reaktionsmönster där 

eleven till slut ger upp eftersom förväntningarna blir skrämmande och rädslan för 

misslyckanden blir för stort. Detta kan leda till att eleven istället utvecklar strategier 

för att undvika att visa sina svårigheter vilket istället leder till att de bristande 

kunskaperna ökar. 

Det gick utmärkt att utmana eleverna i grupp när de var så nära varandra 

kunskapsmässigt eftersom de lyssnade på varandras räknande vilket innebär att de 

även lärt av varandra. Vilket innebär att de har blivit läranderesurser för varandra 

(Wiliam, 2013) och det gör även att de kan respektera och uppskatta varandras 

olikheter då de blir en resurs i lärandet (Alexandersson, 2009). Deras 

matematikkunskaper utökades sakta men säkert steg för steg, vilket Farrell (2006) 

skriver är ett utmärkt sätt att undervisa i grundsärskolan eftersom dessa elever oftast 

kräver större tydlighet och konkretion i kombination med ett lägre tempo. Eriksson 

(2008) menar att det inte behövs speciella metoder för att utmana elever i 

grundsärskolan utan det viktiga är att anpassa nivån och undervisningen utifrån deras 

inlärningsstil, vilket även stämmer överens med Berthéns (2007) tankar om att nivån 

är det viktiga så att de hamnar i sin proximala utvecklingszon eller som Wright, 

Martland och Stafford´s (2006) skriver precis utanför sin nuvarande kunskapsnivå. 

Det märktes tydligt att de arbetade i den yttre zonen för vad de klarade av för 

tillfället, då de fick kämpa hårt med vissa uppgifter. Trots de tuffa utmaningarna 

arbetade de ihärdigt för att få till det. 
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En annan orsak till att det tog tid kan också vara att utmaningarna var i tuffaste 

laget eftersom eleverna visserligen visade sig säkra på att räkna framåt med tio i 

taget men alla visade inte samma säkerhet för baklängesräkning eller för tal större än 

hundra. Likaså varierade förkunskaperna i addition och subtraktion vilket påverkar 

deras förmåga att ta till sig kunskapen som skulle läras in med hjälp av 

utmaningarna. 

Resultatet blir att MRP-materialet i sin helhet är ett mycket bra 

kartläggningsverktyg för att hitta elevernas styrkor och brister, samt för att kunna 

fortsätta att utmana dem inom deras proximala utvecklingszon. 

6.8 Slutsatser 
Utifrån studiens resultat kan slutsatsen att MRP – Mathematics Recovery Programme 

från ”Early Numeracy” även är användbart för att kartlägga matematikkunskapen hos 

elever på en mycket tidig aritmetisk kunskapsnivå dras. Det spelar ingen roll vilken 

skolform, grundskola, grundsärskola eller med inriktning träningsskola, som eleven 

går i. Deras nuvarande kunskapsnivå gick att finna, vilket fick till följd att de sedan 

kunde utmanas utifrån deras kognitiva nivå inom den proximala utvecklingszonen 

och deras kunskap utvecklades. 

Utifrån studiens frågeställning Vilka delar av testen i ”Early Numeracy” är 

lämpliga att använda för elever i grundsärskolan? blir slutsatsen att elevernas 

kunskapsnivå avgör vilka och hur många delar som används, vilket innebär att de 

utmanas så långt de kan med hjälp av materialet för att pedagogen ska kunna se deras 

kunskaper. Alla delar är därmed lämpliga att använda förutsatt att eleven har 

tillräckliga kunskaper för att klara av alla delar. 

Vilka mönster går det att se i hur eleverna svarar på materialet? Den här 

frågeställningen finner studien inget svar på eftersom för få elever ingår för att det 

ska gå att se ett mönster. 

Hur påverkas elevernas matematikkunskaper om de utmanas enligt ”Early 

Numeracy”:s tankegång? Här blir slutsatsen att alla elevers kunskaper utvecklas, 

vilket innebär att utmaningarna från ”Teaching Number” kan utmana även elever 

med utvecklingsstörnings matematikkunskaper så att de utvecklas även under en så 

pass kort period som tre veckor som studien omfattade. 
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Är detta ett lämpligt kartläggningsmaterial att fortsätta använda i grundsärskolan 

i sin helhet eller i delar? Materialet är användbart i sin helhet men beroende på 

elevens kunskaper så får antalet delar väljas i förhållande till dessa. 

Går det att ge någon form av riktlinjer för användning av materialet i 

grundsärskolan? 

Del 1.1 och 2.1 är de delar som kartläggningen ska inledas med. Båda dessa bör 

omformas något för att passa elever med inriktning träningsskola. Alla delar behöver 

ha en stegrande svårighetsgrad istället för att ha en lägre nivå om startnivån är för 

svår. Detta för att undvika att de får en känsla av misslyckande innan de hunnit visa 

hela sin matematiska förmåga. Istället bör pedagogen avgöra om uppgiften är för lätt 

om det är en duktigare elev som ska kartläggas. 

Pedagogen som använder materialet behöver vara väl insatt i materialets 

utformning och tanke för att kunna utmana eleven att visa sin fulla kunskap samt 

därefter tolka elevens resultat på bästa sätt. 

6.9 Teoretisk analys 
Studiens teoretiska utgångspunkt har varit en kombination av det konstruktivistiska 

och sociokulturella perspektivet i och med att två elever har utmanats individuellt 

med utgångspunkt i deras mognad medan gruppen utmanades tillsammans så nära 

deras egen utgångspunkt det gick i förhållande till gruppens. 

Radikalkonstruktivisterna säger att den nya kunskapsbildningen är beroende av 

den tidigare kunskapen och hur det nya tolkas (Eriksson, 2004) och Olivestam och 

Ott (2010) påpekar vikten av anpassning utifrån barnets mognadsnivå, vilket hela 

kartläggningsmaterialet MRP utgår ifrån. Tanken är att kartläggningsmaterialet ska 

hjälpa till att finna var eleven befinner sig kunskapsmässigt för att rätt utmaningar 

ska kunna sättas in så att eleverna kan knyta den nya kunskapen till den gamla så att 

en kunskapsinlärning sker. Samtidigt så påstår socialkonstruktivisterna att 

inlärningen sker i en social kontext (Olivestam & Ott, 2010). Vilket själva 

kartläggningstillfället samt utmaningstillfällena är eftersom eleverna inte sitter själva 

och arbetar utan kunskapsinlärningen sker i interaktion med den undervisande 

pedagogen som behöver ha tillräckliga kunskaper för att kunna anpassa 

utmaningarna efter elevens mognadsnivå. Vilket tyder på att elevens kunskap bildas 

som en rekonstruktion av verkligheten, vilken skapas i gemenskapen och kontakten 
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med andra (Olivestam & Ott, 2010), vilket med de enskilda eleverna är i samspel 

med pedagogen medan gruppen inte bara har interaktionen med pedagogen utan även 

varandra att lära sig av. Det betyder att lärandet är beroende av situationen som 

råder, samt var och när lärandet sker (Skolverket, 2009; Olivestam & Ott, 2010). 

Detta innebär att pedagogen inte bara behöver ha kunskap om hur eleven lär sig och 

på vilken nivå eleven är utan även behöver ta hänsyn till den sociala miljön kring 

lärande situationen så att den stimulerar till så mycket inlärning som möjligt med 

hänsyn till individens mognadsnivå, vilket Vygotskij (1995) kallar den proximala 

utvecklingszonen. För att ge de bästa miljömässiga förutsättningarna krävs en 

varierad undervisning med praktiska moment och lekar samt olika språkliga miljöer 

(Phillips och Soltis, 2010), vilket går att få till i en grupp men som kan vara svårare 

med enskilda individer. Dock kan det krävas mycket enskild undervisning för att 

bygga upp förtroendet och tilliten hos en elev så att den vid ett senare tillfälle vågar 

utmana sig i grupp, men det betyder samtidigt att du har tagit hänsyn både till det 

konstruktivistiska och det sociokulturella perspektivet. 
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7 DISKUSSION 

7.1 Sammanfattning av resultaten 
Beroende på vilka förkunskaper, som eleven som skulle kartläggas hade, kunde olika 

många av kartläggningsmaterialet MRP:s delar användas, vilket enligt författarna 

Wright, Martland och Stafford (2006) är en av tankarna med materialet.  

Materialet gav en tydlig bild av elevernas kunskaper och brister. I det tillhörande 

materialet kring undervisningens upplägg fanns sedan ett brett utbud av uppgifter så 

att det i mycket stor utsträckning går att utmana eleven på olika sätt för att öka deras 

matematiska kunskap. Materialets upplägg är även anpassat för att utföras i små steg 

för att eleven ska bli medveten om sin kunskapsutveckling och för att 

utvecklingsstegen inte ska bli för stora. Små steg är enligt Farrell (2006) en 

användbar strategi i grundsärskolan, liksom Peltenburg (2012) menar att steg-för-

steg-metoder är en styrka för grundsärskoleeleverna, eftersom de får lära sig detta 

från början. 

Då det fanns skillnader i elevernas förkunskaper går det inte att se några tydliga 

mönster i hur eleverna svarade på frågorna i materialet. Det som går att se, är att 

eleverna som gått länge i grundsärskolan generellt ligger på en lägre nivå än de 

elever som har blivit inskrivna från årskurs 5 eller senare. 

Alla elever som utmanades utifrån materialets tankegångar och stora förråd av 

uppgifter uppvisar förbättringar trots att utmaningarna inte pågick vid så många 

tillfällen. 

7.2 Kartläggningsmaterialets användbarhet  
Resultatet av kartläggningen visar att MRP-materialet är ett användbart material även 

i grundsärskolan eftersom det på ett enkelt sätt testar alla de grundläggande 

aritmetiska färdigheterna, som är viktiga för eleven att ha med sig för att senare 

kunna utveckla dem till att omfatta ett större talområde och mer avancerade 

strategier. Lundberg och Sterner (2009) menar att brister inom taluppfattningen och 

den tidiga aritmetiken kan leda till att talen uppfattas rent mekaniskt utan innebörd 

och numerisk kvantitet, vilket ökar risken för att utveckla dyskalkyli. MRP-

materialet kan även visa vilka strategier som eleven använder, vilket också är en tidig 
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indikation på om eleven uppvisar begränsningar i att utveckla sina matematiska 

kunskaper, eftersom att vidhålla enklare strategier kan orsaka svårigheter inom andra 

områden (Price & Ansari, 2013). 

Med hjälp av MRP-materialet går det att få syn på brister som annars är svåra att 

hitta eftersom det finns en förväntan om att viss kunskap finns när eleven klarar av 

en del uppgifter. Då materialet både tittar på grundläggande kunskaper i att kunna 

talens namn och sekvenser i kombination med vilka strategier de använder kan 

pedagogen som använder materialet finna att en del elever har utvecklat sin egen 

strategi i att använda en del enklare metoder så att det inte märks att de inte har 

tillgodogjort sig mer avancerade metoder. Likaså har eleverna inte alltid gjort enkel 

talfakta till sin utan behöver varje gång räkna upp eller ner för att hitta tiokompisar 

och räkna vad dubblorna blir vilket belastar arbetsminnet mer än om de hade haft en 

del talfakta lagrad i långtidsminnet. Nedsättningar i minnesfunktionen, menar 

Sjöberg (2006) kan leda till ökad tidsåtgång, vilket eleverna uppvisade i de 

uppföljande utmaningarna men detta kan som jag tidigare skrivit också höra samman 

med att uppgifterna var i svåraste laget eller att det är som Farrell (2006) skriver att 

elever med utvecklingsstörning behöver ett långsammare tempo. 

Att använda kartläggningsmaterialet MRP ger ett bra underlag kring elevernas 

kunskaper och brister men det kan inte hjälpa pedagogen att avgöra om orsaken till 

svårigheterna ligger i utvecklingsstörningen eller om orsakerna ligger i specifika 

matematiksvårigheter, vilket egentligen är ointressant, menar Adler (2007), eftersom 

bedömning i första hand ska leda till ökad förståelse och kunskap om eleven och 

vilka insatser som behöver göras. Det är också det argument som författarna till 

MRP-materialet framför som den största orsaken till att materialet är utformat som 

det är. Vilket innebär att det är pedagogens planering av lektionerna som är 

avgörande för utfallet för eleverna (Kilpatrick, 2001), vilket kräver en välutbildad 

pedagog som har tillgång till bra kartläggningsmaterial och undervisningsmaterial 

för att detta ska vara möjligt. 

7.3 Rekommendationer inför fortsatt användning i 

grundsärskolan 
Utifrån resultaten i min studie vill jag göra några rekommendationer på anpassningar 

inför det fortsatta användandet av materialet i grundsärskolan. 
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7.3.1  Inriktning träningsskola 

Jag rekommenderar att MRP-materialet ses över och del 1.1 omformas något om 

det ska användas på elever som läser efter kursplanen med inriktning träningsskola.  

Materialet bör omfatta talområdet 1-30 och inom det området vara uppdelat på ett 

liknande sätt, med att räkna framlänges och baklänges, talet efter och före, 

sifferidentifiering och sifferigenkänning samt talsekvenser. Jag anser även att en 

mindre del med addition ska finnas med där de första uppgifterna istället är synliga 

och efter hand så används mer och mer dolt material för att se var det tar stopp 

istället för att börja på en högre nivå och gå neråt när eleven inte klarar av uppgiften, 

eftersom eleven från början kan få en känsla av att inte kunna om de första 

uppgifterna är för svåra. Engström (2015) menar att risken för att elevens 

prestationer reduceras till att handla om elevens egna förutsättningar är stor och 

kombineras det dessutom med en utvecklingsstörning som oftast är medfödd är 

risken än större att de låga prestationerna i matematik reduceras till elevens 

förutsättningar istället för att ses ur ett relationellt perspektiv där svårigheten uppstår 

i mötet mellan eleven och lärmiljön, vilket enligt Sjöberg (2006) kan ha strukturella 

orsaker eller om orsaken som Lunde (2011) skriver finns i fel didaktik.  

Del 2.1 bör också användas eftersom det även är viktigt med den grundläggande 

kunskap som visar om eleven kan se sambandet mellan siffran och mängden som 

siffran representerar. Detta är även grunden för att senare kunna ta till sig addition 

och subtraktion. Det gör att jag även rekommenderar att del 2.1 kortas ner och endast 

omfattar enkel och grundläggande antalskonservation med tärningsmönster och 

fingermönster till en början, men att elevens förmåga ska utmanas att nå så långt som 

möjligt inom den proximala utvecklingszonen.  

7.3.2 Grundsärskolan 

Utifrån resultaten med den enskilda grundsärskoleeleven rekommenderar jag att 

materialet används men att det delas upp vid fler tillfällen så att eleven får känna att 

den klarar av dagens uppgifter samtidigt som det får ta den tid som eleven behöver, 

eftersom korta väl avvägda uppgifter i lagom tempo kan ge större inlärning (Farrell, 

2006). Likaså kan många öppna frågor hjälpa eleven att sätta ord på vad den tänker 

men har svårt att uttrycka (Wright, Martland och Stafford, 2006) och ges mycket 
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positiv feedback vid kartläggningen så att eleven känner att den lyckas (Wiliam, 

2013), så kommer elevens inlärning att öka. 

För både den enskilda grundsärskoleeleven och de som ingår i gruppen kan vi se 

att en omformning av del 1.1 till att också ha en stegrande nivå är att rekommendera, 

så att de får känna att de lyckas hela tiden. Då är det bättre om pedagogen som på 

förhand vet att uppgiften är för lätt stryker en uppgift och direkt går in på en svårare. 

Skulle det då visa sig att det blir för svårt, smidigt svänger om i uppgiften så att det 

hamnar på en lägre nivå för att se om den stämmer bättre överens med elevens 

kunskapsnivå. För ständiga misslyckande på grund av för svåra uppgifter kan leda 

till andra negativa konsekvenser (Lunde, 2011). 

7.4 Kartläggningsverktyg som en del av den formativa 

bedömningen 
Enligt Wright, Martland och Stafford (2006) är en av de grundläggande principerna 

för användandet av deras material att elevernas kunskaper ständigt ska bedömas för 

att utmaningarna ska stämma överens med deras aktuella kunskapsnivå, vilket helt 

ligger i linje med Skolverkets (2009 & 2011b) tankar om formativ bedömning som 

också bygger på att bedömningen blir en del av lärandet. Bedömningen ska ligga till 

grund för den fortsatta planeringen genom att den involverar både eleven och 

pedagogen som tillsammans bedömer var eleven befinner sig (Giota, 2006). Wright, 

Martland och Stafford (2006) förespråkar även att pedagogen ska använda öppna 

frågor för att få syn på elevens kunskaper, vilket även Farrell (2006) och Skolverket 

(2009 & 2011b) förespråkar eftersom det ger goda möjligheter till utvecklad och 

framåtriktad återkoppling. Får eleverna dessutom reflektera högt tillsammans ges de 

möjligheten att lära av varandra, vilket jag under de få tillfällen jag utmanade 

gruppen kunde se att de gjorde på ett bra sätt. Att få lära av varandra kan även stärka 

gruppkänslan och att allas erfarenheter och kunskaper är viktiga (Skolverket, 2009). 

Wiliam (2013) tar det ett steg längre och menar att elevernas lärande ökar om de blir 

lärande resurser för varandra, liksom Swärd och Florin (2014) som menar att 

lärandet sker i ett socialt sammanhang, vilket stämmer väl överens med det 

relationella perspektivet som uttrycker att det är i relation till andra som kunskap och 

hinder blir synliga.  
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En viktig del i den formativa bedömningen där elevernas kunskaper ständigt 

bedöms menar Wiliam (2013) är klargöra målen och visa på att lärande har skett 

eftersom det för lärandet framåt. En annan viktig del i bedömningen är att ha bra och 

användbara kartläggningsverktyg. 

Pettersson m.fl. (2010) menar även att det är viktigt att ta med många olika 

aspekter i bedömningen av elevernas kunskaper och att det är viktig med olika 

bedömningsmodeller eftersom de har olika syften och olika kunskaper som de vill 

bedöma. Peltenburg (2012) menar att det allra viktigaste med bedömningen är att 

visa på elevens styrkor, eftersom det är utifrån dem som pedagogen ska planera den 

fortsatta undervisningen så att eleven utvecklas så långt som möjligt, vilket är 

skolans uppdrag (Utbildningsdepartementet, 2010).  

7.5 Elevernas framsteg 
Alla elever svarade bra på de riktade utmaningar som de utmanas i, vilket innebär att 

materialet är användbart på elever i grundsärskolan även om det från början är 

utformat att passa elever i grundskolans lägre åldrar, men som vi har kunnat se, går 

det inte att särskilja grundsärskoleeleverna fullt ut från grundskolans elever utan det 

viktigaste oberoende av vilken diagnos de har, är att bli sedda, lyssnade på och 

bekräftade som de är på ett positivt sätt (Berthén, 2007) och att pedagogen har 

förväntningar och ställer mål som utmanar dem att utvecklas (Peltenburg, 2012; 

Nottingham, 2013; Eriksson, 2004 och Olivestam & Ott, 2010). Oberoende av om 

det är en utvecklingsstörning eller en matematiksvårighet så har de samma rätt att 

utmanas för att utvecklas så långt som möjligt enligt skollagen och har eleven behov 

av särskilt stöd ska detta dessutom skyndsamt utredas (Utbildningsdepartementet, 

2010), vilket innebär att diagnoserna har en underordnad roll. Det viktiga blir att 

utmana eleven att utvecklas så långt som möjligt, vilket kan uttryckas på olika sätt: 

Att utmanas i Vygotskijs proximala utvecklingszon, Marners flowkanal, eller som 

Wright, Martland och Stafford (2006) uttrycker det ”precis utanför deras befintliga 

kunskapsnivå”.  

För att kunna utmana eleverna att göra framsteg krävs det alltså både bra 

kartläggningsverktyg och professionella pedagoger som kan göra bra bedömningar 

av elevernas resultat och sedan följa upp dessa i den fortsatta undervisningen som 

ständigt ska revideras för att leda framåt med hjälp av formativ bedömning. Tanken 
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är att specialläraren ska bli denna professionella pedagog med ämnesspecifika 

kunskaper som klarar av att bedöma och bemöta eleven så att skolans uppdrag 

uppfylls, eftersom specialläraren ska kunna utreda och analysera svårigheterna som 

eleven visar både i sin kunskap och i förhållande till sin lärmiljö för att kunna 

anpassa detta så att optimal utveckling sker utifrån individens förmåga i ett nära 

samarbete med specialläraren. Det innebär att helhetsbilden kring eleven blir det 

viktiga (Jakobsson& Nilsson, 2011 och Kylén, 2012). Wright, Martland och Stafford 

(2006) menar att tidiga insatser är viktiga för att förhindra att svårigheterna blir 

större än nödvändigt och Kylén (2012) menar att eleverna har större möjlighet att nå 

längre i sin utveckling ju senare svårigheterna uppstår, vilket innebär att tidiga 

insatser som genast hjälper eleverna förbi svårigheterna kan underlätta för hela deras 

kunskapsbildning åren efter. 

Det betyder att speciallärare och kompetenta pedagoger måste finnas med från 

början, vilket också hade kunnat påverka hela skolans inställning och kompetens 

kring elever med funktionella olikheter så att dessa kan få sin undervisning 

tillsammans med alla andra istället för att särskilja dem, vilket kan få konsekvenser 

för resten av deras liv (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2012 och Lundberg & Sterner, 

2009). 

7.6 Elevernas fortsatta utmaningar 
Vilka vidare åtgärder och utmaningar som ska sättas in för att utöka elevernas 

kunskaper ytterligare beror på vilken kunskapssyn som pedagogen utgår ifrån samt 

vilken diagnos eleven har i kombination med vad som anses orsaka elevernas 

svårigheter.  

Som exempel kan vi titta på elev 13.  

Han har epilepsi, diagnosen utvecklingsstörning, autism och ADHD. Han har inte 

fått någon diagnos kopplad till sina matematiksvårigheter. Det skulle kunna vara så 

att han räknas till elevgruppen med räknestörningar, eftersom han har epilepsi, vilket 

kan orsaka hjärnskador, som enligt Engström (2015) kan orsaka att förmågan att 

utföra vissa räkneoperationer har fallit bort, men han skulle lika gärna kunna hamna i 

gruppen med låga prestationer eller i gruppen med elever med dyskalkyli som 

innebär en bristfällig taluppfattning som visar sig som svårigheter i de basala och 

elementära numeriska färdigheterna (Lundberg & Sterner, 2009). Vi kan här se att 
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hans svårigheter kan kopplas till nästan vilken matematiksvårighet som helst, men 

elever med utvecklingsstörning får inte diagnoser kopplade till matematiksvårigheter 

trots att deras bekymmer påminner om dessa. Frågan blir om det är hans ADHD med 

koncentrationssvårigheterna eller om det är hans utvecklingsstörning och lägre 

kognitiva nivå, som orsakar de största matematiksvårigheterna för honom eller om 

det kanske istället är, arbetsminnessvårigheter eller om han utvecklat ett undvikande 

beteende för att slippa visa sina svårigheter i kombination med en undervisning som 

inte varit anpassad för hans inlärning, vilket Chinn (2011) och Lunde (2011) menar 

kan leda till stora matematiska brister, vilket vi sett att eleven uppvisar.  Kan det vara 

matematiksvårigheter i grunden som orsakat att han halkat efter i undervisningen 

som ger så stora bristande kunskaper att han i ett IQ-test hamnar under gränsen för 

normalvariationen? Den avgörande frågan är om det behövs en diagnos för att kunna 

möta eleven där den befinner sig? Enligt skollagen ska de anpassningar som behöver 

göras så att eleven kan nå så långt som möjligt och för detta krävs ingen diagnos 

(Utbildningsdepartementet, 2010). 

Enligt konstruktivisterna ska den fortsatta undervisningen anpassas efter hans inre 

mognad och kopplas till den kunskap han har (Olivestam & Ott, 2010), vilket 

innebär att stor hänsyn ska tas till hans utvecklingsstörning, men om pedagogen då 

anser att förutsättningarna för kunskapsinlärning är lägre än om det varit en 

grundskoleelev med matematiksvårigheter, så kanske eleven inte får samma 

utmaningar som han skulle behöva. Det innebär att diagnoser av olika slag kan vara 

stigmatiserande, istället för en hjälpande del för att anpassa de kommande 

utmaningarna inom den sociokulturella teorins proximala utvecklingszon, där den 

vidare utvecklingen anses bero på interaktionen med andra tillsammans med de 

aktiviteter som eleven medverkar i (Skolverket, 2009). 

Återigen kan vi se att det som avgör vilka utmaningar som eleven kommer att 

utmanas i beror på pedagogens synsätt och kunskap om elevernas lärande i 

kombination med bra och användbart undervisningsmaterial, oberoende av elevens 

diagnoser. Det är kanske som Lunde (2011) skriver att eleverna borde kallas SUM-

elever (speciella undervisningsbehov i matematik) eftersom fokus då blir på vilka 

insatser som görs i undervisningen istället för på vilken/a diagnoser som eleven har. 

Eriksson (2008) påpekar att det inte är några speciella metoder som behövs för att 
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undervisa elever i grundsärskolan utan det räcker med anpassningar, vilket är det 

samma för alla elever med särskilda behov. 

 Kan pedagogen följa elevens kunskapsutveckling genom att använda öppna 

frågor i flexibla intervjuer och därmed bedöma elevernas nuvarande kunskaper inom 

ramen för den formativa bedömningen med återkommande kartläggningar som 

Lunde (2011) förespråkar, i kombination med ett bra undervisningsmaterial, så har 

pedagogen alla förutsättningar att leda elevens lärande framåt oberoende av vilken 

diagnos eller vilken orsak det är till elevens matematiksvårigheter. Här kan MRP 

fylla en viktig funktion med sin grundläggande och omfattande kartläggning av 

elevernas kunskaper i kombination med uppföljande stegvisa utmaningar som kan 

leda eleverna framåt i sin tidiga aritmetiska kunskapsutveckling. Vilket stämmer 

överens med vad Hallström (2013), Dowker (2005) och Griffin (2007) kommit fram 

till om att riktade insatser i kombination med ständiga reflektioner, kan utveckla 

elevers kunskaper även om det är äldre elever. Vilket innebär att det aldrig är för sent 

att utmana elevernas lärande inom ett formativt undervisningssätt. 

7.7 Sammanfattning av slutsatserna 
Sammanfattningen blir att MRP-materialet i ”Early Numeracy” är ett lika användbart 

material i särskolan som i grundskolans lägre åldrar. 

Vissa justeringar och anpassningar behöver dock göras för att göra det mer 

användarvänligt i förhållande till de eleverna med lägst kunskaper. 

Studien är för liten för att det ska gå att se några mönster i hur de svarar på 

uppgifterna i materialet. 

Alla elever som utmanades visade på en kunskapsutveckling trots att insatsen var 

kort och intensiv.  

För att materialet ska vara riktigt användbart behöver pedagogen som använder 

det verkligen sätta sig in i hur materialet är utformat och vad tanken med de olika 

delarna är. Precis som författarna Wright, Martland och Stafford (2006) skriver så 

utvecklas pedagogens kunskaper om materialet mer om det finns ett kollegialt 

lärande och diskussioner kring materialet i samband med användandet av det. 
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7.8 Tillämpning 
Min studie har varit inriktad på att se om kartläggningsverktyget MRP – 

Mathematical Recovery Programme i ”Early Numeracy” är ett användbart material i 

grundsärskolan för att kartlägga elevernas kunskaper och eventuella brister för att 

kunna sätta in bra utmaningar så att de kan komma vidare i sin kunskapsutveckling. 

Jag har under en mycket kort tid och med få undervisningstillfällen sett att deras 

kunskaper utvecklats.  

Jag har utvecklats som lärare i grundsärskolan och även mina kunskaper som 

matematiklärare har utökats. Att använda MRP:s material har gett mig nya insikter i 

hur jag kan dela upp undervisningen i ännu mindre steg än jag gjorde tidigare för att 

på ett än mer grundläggande sätt utmana mina elever att utveckla sina kunskaper 

genom att kunna visa dem på de framsteg som de gör. Det har utvecklat min 

förståelse för hur olika elevers inlärning ser ut men också hur stora likheter det är 

mellan grundsärskolans elevers inlärning och de vanliga grundskoleelevernas samt 

hur stora likheter det är mellan hur forskare tänker kring utvecklingsstörning och 

matematiksvårigheter. 

Min förhoppning är därför att fler pedagoger ska få upp ögonen för, vilket bra 

material som MRP i ”Early Numeracy” (Wright, Martland & Stafford, 2006) är även 

för eleverna i grundsärskolan. Hur materialet vid tidiga insatser kan hjälpa eleverna 

att minska effekterna av deras svårigheter och kanske även kan bidra till att färre 

elever särskiljs till andra undervisningsformer, som grundsärskolan eller mindre 

undervisningsgrupper, utan kan få rätt utmaningar tillsammans med sina 

klasskamrater i den vanliga undervisningen i det som ska vara en skola för alla. 

7.9 Metoddiskussion 
Syftet med studien har varit att undersöka vilka delar av kartläggningsmaterialet som 

presenteras i ”Early Numeracy” är användbara i grundsärskolan samt hur eleverna 

påverkas av några utmaningar som presenteras i materialet. För att göra detta möjligt 

krävs det grundläggande kunskaper i matematik och om grundsärskoleelever, vilket 

pedagogen som genomfört studien måste anses ha efter ett års halvtidsstudier i 

matematik för speciallärare samt ett års halvtidsstudier i utvecklingsstörning för 

speciallärare efter flera års undervisning av elever i behov av särskilt stöd i bland 

annat matematik. Trots denna omfattande kunskap blir pedagoger aldrig fullärda utan 
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kan alltid utöka sina kunskaper för att kunna utveckla sin undervisning till gagn för 

fler elever.  

Fördelen med deltagande observationer och flexibla intervjuer som metod är att 

det blir ett större djup i resultatet eftersom undersökaren sett hur eleven löser 

uppgifterna och har kunnat komplettera med öppna frågor för att tydliggöra 

lösningsförfarandet, precis som Halvorsen (2009) och Ginsburg, Jacobs och Lopez 

(1998) skriver. Omfattande noteringar har gjorts i samband med kartläggningarna 

och utmaningarna men att enbart göra noteringar gör det svårt att i efterhand gå 

tillbaka och titta efter exakt hur eleven gjorde eller hur eleven upplevde 

genomförandet. Så en stor brist i mitt genomförande är att jag inte filmade alla 

tillfällen, eftersom en positiv fördel med att använda sig av inspelning och 

transkribering är att sekvenser av det inspelade materialet går att studera flera gånger 

och det går därmed att komma ifrån att vårt minne kanske inte kommer ihåg alla 

detaljer och att den första tolkningen kan kontrolleras och övervägas (Bryman, 

2011). Bryman menar även att den fortsatta analysen av vad människor sagt 

underlättas eftersom du kan upprepa genomgången tills du känner att du är nöjd och 

att även andra forskare kan granska materialet för ytterligare analys.  

En fördel med att genomföra den här studien på elever som var kända av 

undersökaren är att tid inte behövde läggas på att göra eleverna trygga med 

undersökaren för att det skulle ge ett tillförlitligt resultat. En nackdel med det är att 

kartläggningen och de uppföljande utmaningarna behövde göras inom ramen för de 

lektionstillfällen som redan fanns inlagda för den undersökande pedagogen. Vilket 

resulterade i att antalet tillfällen som utmaningarna kunde genomföras på var 

begränsade då eleverna även hade lov och schemabrytande aktiviteter under den 

aktuella perioden. 

Eftersom studiens huvudsyfte har varit att studera användbarheten av 

kartläggningsmaterialet och inte elevernas kunskapsutveckling ger de valda 

metoderna deltagande observationer och flexibla intervjuer med nedskrivna 

anteckningar ändå ett tillräckligt underlag för att kunna ge en rekommendation kring 

fortsatt användande av materialet i grundsärskolan. 
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7.10 Fortsatt forskning 
Det hade varit intressant att få följa grundsärskoleeleverna under en längre tid och då 

även utmana dem med fler av de lektionsförslag som finns med i materialet Teaching 

Number (Wright, Martland & Stafford, 2006) för att se hur långt de kan utveckla sin 

kunskap. 

Det hade även varit intressant att göra en jämförelse med hur grundsärskoleelever 

utvecklar sin kunskap med enskild undervisning i förhållandet till en grupp som 

utmanas med samma utmaningar. 

Likaså hade det varit intressant att göra en jämförelse i om det går snabbare att 

utveckla grundsärskoleelevernas kunskaper med deras undervisningsförslag än med 

traditionell undervisning. 
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8 SAMMANFATTNING 
Syftet med studien har varit att ta reda på vilket sätt som grundsärskoleelevernas 

kunskaper går att kartlägga och utveckla med hjälp av ”Early Numeracy”, genom att 

hitta svar på följande frågeställningar: 

• Vilka delar av testen i ”Early Numeracy” är lämpliga att använda för elever i 
grundsärskolan?  

• Vilka mönster går det att se i hur eleverna svarar på materialet?  
• Hur påverkas elevernas matematikkunskaper om de utmanas enligt ”Early 

Numeracy”:s tankegång? 
Och underordnat även: 
• Är detta ett lämpligt kartläggningsmaterial att fortsätta använda i grundsärskolan i 

sin helhet eller i delar? 
• Går det att ge någon form av riktlinjer för användning av materialet i 

grundsärskolan? 

13 elevers kunskaper kartlades och därefter utmanades hälften med utmaningar 

hämtade från ”Teaching Number” (Wright, Martland & Stafford, 2006). Två elever 

utmanades enskilt och fem elever utmanades i grupp vid ca 6 tillfällen var under 3 

veckor. Deras framsteg observerades och noterades. 

Materialets tankegångar stämmer väl överens med den undervisningsform som 

Skolverket (2009 och 2011b) förespråkar, formativ bedömning, samt att elevernas 

utmaningar ska ligga inom den proximala utvecklingszonen eller som de uttrycker 

det precis bortom nuvarande kunskapsnivå. Undervisningsformen med grund i den 

formativa bedömningen gjorde att eleverna utmanades med uppgifter som var 

anpassade för deras behov och förutsättningar och de låg därmed även på rätt nivå. 

Det som möjliggjorde detta var pedagogens observationer och reflektioner kring 

elevernas visade kunskaper i kartläggningen och i det fortsatta arbetet med 

utmaningarna. Den ständiga dialogen med läraren som gav feedback och 

synliggjorde elevernas lärande bidrog också till den matematiska utvecklingen. 

Studiens resultat visar att materialet är användbart som kartläggningsverktyg även 

i grundsärskolan och att elevernas matematikkunskaper utvecklades när de 

utmanades med hjälp av Wright, Martland & Stafford (2006) undervisningsförslag i 

”Teaching Number”. Att använda materialet inklusive de vägledande principerna 

och att verkligen sätta sig in i materialet och författarna Wright, Martland & Stafford 

(2006) tankegångar samt att föra diskussioner kring materialet med andra som 
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använder det är tillräckliga riktlinjer för att användandet i grundsärskolan ska ha en 

positiv effekt på elevernas lärande.  
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BILAGA II 
Talinlärningens ramverk (LFIN) 

Del A (1.1 och 1.2) Del B (1.1 och 1.2) 

Tidiga aritmetiska strategier 

Tiotals strategier 

FNWS – Räkna talföljden framlänges och talet efter 

BNWS – Räkna talföljden baklänges och talet före 

Siffror 

Steg: 

Tidiga aritmetiska strategier 

0 – Framväxande räkning 

1 – Perceptuell räkning 

2 – Bildlig räkning 

3 – Grundläggande talsekvens 

4 – Mellannivå på talsekvenser 

5 – Lätt för talsekvenser 

 

Nivåer: 

Tiotals strategier 

1 – Grundläggande tiotalsbegrepp 

2 – Mellannivå på tiotalsbegrepp 

3 – Lätt för tiotalsbegrepp 

 

Nivåer: 

FNWS – Räkna talföljden framåt och talet efter 

0 – Framväxande FNWS 

1 – Grundläggande FNWS upp till tio 

2 – Mellannivå FNWS upp till tio 

3 – Lätt för FNWS upp till tio 

4 – Lätt för FNWS upp till 30 

5 – Lätt för FNWS upp till 100 
 

Nivåer: 

BNWS - Räkna talföljden baklänges och talet före 

0 – Framväxande BNWS 

1 – Grundläggande BNWS upp till tio 

2 – Mellannivå BNWS upp till tio 

3 – Lätt för BNWS upp till tio 

4 – Lätt för BNWS upp till 30 

5 – Lätt för BNWS upp till 100 
 

Nivåer: 

Sifferigenkänning 

0 – Framväxande sifferigenkänning 

1 – Siffror upp till 10 

2 – Siffror upp till 20 

3 – Siffror upp till 100 

4 – Siffror upp till 1000 
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Del C (2.1 och 2.2) Del D (3.1) 

Strukturera siffrorna 1 – 20 Tidig multiplikation och division 

Kombinera och dela upp 

 

Rumsliga mönster och subitisering 

 

Temporala sekvenser 

 

Fingerräkning 

 

Fem-bas strategier 

Nivåer: 

 

1 – Grundläggande gruppering 

2 – Perceptuell räkning i multiplar 

3 – Bildligt sammansatt 

4 – Repetition av sammansatt gruppering 

5 – Multiplikation och Division som process 

 

 

Instruktioner Ramverk för tidiga aritmetiska strategier del A 

Instruktionssteg Innehåll 

Steg 0 

Framväxande 

räknande 

Kan inte räkna synliga föremål. Barnet kan 

varken räkneorden eller kan koordinera 

räkneorden med föremål. 

Steg 1 

Perceptuellt 

räknande 

Barnet kan räkna synliga föremål. Barnet 

behöver se, höra eller känna föremålen. 

Steg 2 

Bildligt räknande 

Eleven kan räkna dolda föremål men det 

kräver oftast en yttre aktivitet. Eleven börjar 

räkna på ett istället för att räkna vidare. 

Steg 3 

Initial talsekvens 

Eleven använder hellre räkna vidare än att 

räkna från ett när det ska lösa 

additionsuppgifter eller saknade tal-

uppgifter. Eleven använder räkna ner från-

strategier för att lösa subtraktionsuppgifter 



	

93 

 

men inte räkna ner till- strategier för att lösa 

saknad subtraktionsterm. 

Steg 4 

Intermediär 

talsekvens 

Eleven använder räkna ner till–strategier för 

att lösa saknad subtraktionsterm. Eleven kan 

välja den effektivaste metoden räkna ner från 

eller räkna ner till när den ska lösa uppgifter. 

Steg 5 

Säker talsekvens 

Eleven kan använda flera olika strategier 

såsom uppdelning, kompensation, kända 

kunskaper, jämna till till tio, kommutativa 

lagen, inversa lagen, är medveten om tiotal i 

tvåsiffriga tal. 

 

Instruktionssteg för 

Tiotals strategier 

Innehåll 

Steg 1 

Grundläggande 

tiotalsbegrepp 

Barnet ser inte tio som en enhet på något sätt 

utan fokuserar på de enskilda tio delarna som 

blir tio. Tiotalet och de tio enskilda 

föremålen finns inte samtidigt. Barnet räknar 

steg för steg även om talet innehåller tiotal. 

Steg 2 

Mellannivå på 

tiotalsbegrepp 

Tiotalet ses som en enhet, men behöver 

synlig representation för att kunna räkna 

addition och subtraktionsuppgifter som 

involverar tiotal. De kan inte lösa addition 

och subtraktionsuppgifter där talen består av 

skrivna tvåsiffriga tal. 

Steg 3 

Lätt för 

tiotalsbegrepp 

Eleven kan lösa tvåsiffrig addition och 

subtraktionsuppgifter utan representation. 

Eleven kan lösa tvåsiffriga skrivna tal genom 

att addera eller subtrahera tiotal och ental för 

sig. 
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Steg 1 i tiotalsstrategierna kan nås först då eleven nått steg 3 på Den tidiga 

aritmetiska talinlärningen - SEAL. 

 

Instruktioner Ramverk för tidiga siffror till del B 

Instruktionsnivå Talord och Siffror Räkning Gruppering 

Nivå 1 

Framväxande 

FNWS 1 till 20 

BNWS 1 till 10 

Siffror 1 till 10 

Räknar synliga 

objekt i grupper 

och rader 

Temporala 

sekvenser och 

temporala mönster 

Tidig rumsliga 

mönster 

Tidig finger 

räkning 

Nivå 2 

Perceptuell 

FNWS 1 till 30 

BNWS 1 till 30 

Siffror 1 till 20 

Räkningen 

omfattar även 

gömda objekt i 

grupper och rader 

Utvecklar rumsliga 

mönster 

Utvecklar 

fingerräkning 

Lika stora grupper 

och indelningar 

Nivå 3 

Bildlig 

FNWS 1 till 100 

BNWS 1 till 100 

Siffrorna 1 till 100 

Räknar framåt och 

bakåt för att lösa 

additions och 

subtraktions 

uppgifter 

Kombinerar och 

delar upp genom 

att använda 5 och 

10 

Kombinerar och 

delar upp i 

talområdet 1 – 10 

Tidig 

multiplikation och 

division 
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Nivå 4 

Räknar framåt och 

räknar bakåt 

NWS med 2-steg, 

10-steg, 5-, 3- och 

4- i talområdet 1 – 

100 

Siffrorna 1 till 

1000 

Lägger till med tio 

eller en i taget 

Adderar och 

subtraherar från 

tiotal 

Adderar och 

subtraherar till 20 

med 5 eller 10 i 

taget 

Utvecklande 

multiplikation och 

division 

Nivå 5 

Lätt 

NWS med tio-steg 

både till och från 

tiotal 

NWS med 100-

steg till och från 

100 och till och 

från tiotal 

Tvåsiffrig addition 

och subtraktion 

genom räkning 

Tvåsiffrig addition 

och subtraktion 

med konkret 

material 

Icke kanonisk form 

av två och 

tresiffriga tal 

Högre tiotals 

addition och 

subtraktion 

Avancerad 

multiplikation och 

division 

 

Del C av Talinlärningens ramverk 

Aspekt Innehåll 

Kombinera och dela upp Kunna kombinationer av tal i talområdet 

1-5. Kunna dubblorna för 1-5. Att kunna 

dela upp tal upp till tio som är motsatsen 
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till att kombinera. Kunskapen ska vara 

automatiserad. 

Att kunna kombinera och dela upp är 

också en viktig grund för fem-bas-

strategier. 

Rumsliga mönster och subitiseringen Hör ihop med att känna igen rumsliga 

mönster med antal såsom: 

dominobrickor, parmönster, tio-mönster, 

spelkort, regelbundna och plana mönster 

samt oregelbundna grupperingar. 

Temporala sekvenser Sekvenser regelbundna i tid och 

förflyttningar, där ljud kan vara rytmiska, 

orytmiska och monotona. 

Att kunna känna rytmen i ljud underlättar 

för att hitta rytmen i talsekvenser. 

Fingerräkning De har en viktigt roll i den tidiga 

utvecklingen av räknestrategier där 

fingerräknandet efter hand blir mer 

avancerat och sofistikerat och till sist 

försvinner när eleven är tillräckligt säker. 

Fem-bas-strategier Att använda siffran fem som en 

referenspunkt, vilket är användbart 

eftersom du har fem fingrar på var hand 

och du enkelt gör femgrupper att räkna 

samman. Att använda fem som bas 

innebär att enkelt kunna kombinera och 

dela upp till fem.  
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Early Numeracy – Nivåer vid lösningen av Multiplikation 

och Division till del D 

Nivå 1:  Forma lika stora grupper eller enkel gruppering 

 Barnet använder sinnlig räkning och delar (en i taget) för att forma eller 

göra grupper av en specifik storlek(innehållsdivision); för att dela 

objekt till ett givet antal grupper (delningsdivision). Barnet ser inte 

grupperna som sammansatta enheter och därför räknas varje objekt som 

ett istället för som multiplar. (Precis som steg 1 i SEAL – steg i tidig 

aritmetisk inlärning.) 

 

Nivå 2: Visuell räkning i multiplar 

 Barnet använder en stegvis räknestrategi för att räkna synligt material 

för att räkna objekt i lika stora grupper. Barnet kan inte räkna gömda 

grupper. Strategierna som används kan vara rytmiska, stegvis räkning 

och räkning med dubbelt. Allt kallas visuell räkning eftersom barnet är 

beroende av de synliga objekten. 

 

Nivå 3: Bildligt sammansatta grupper 

 Barnet använder en multiplativ räknestrategi för att räkna objekten som 

är arrangerade i lika stora grupper där de individuella objekten inte 

syns. Barnet är inte beroende av en direkt sensorisk upplevelse där han 

eller hon förlitar sig på att räkna en i taget. (Likvärdigt med steg 3 – 

Räknar på, i SEAL.) 

 

Nivå 4:  Repetition av abstrakt sammansatta grupper 

 Barnet räknar sammansatta grupper i repeterad additions- eller 

subtraktions-uppgifter, vilket innebär att han/hon använder en 

sammansatt grupp ett specifikt antal gånger. Att räkna med dubbelt är 

en vanlig strategi på den här nivån. 
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Nivå 5:  Multiplikation och Division som operander 

 Kan ta hänsyn både till antalet i varje grupp och antalet grupper som en 

sammansatt grupp. Kan genast återkalla eller snabbt härleda många 

basfakta för multiplikation och division, till exempel tre sexor. Ett barn 

på den här nivån kan förstå kommutativa lagen (5 x 3 = 3 x 5) och/eller 

kan se det inversa förhållandet mellan multiplikation och division. 
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BILAGA III 
Hej! 

 

Som flera av er vet läser jag till speciallärare mot utvecklingsstörning vid Högskolan 
i Kristianstad. Det är nu dags för mig att skriva mitt examensarbete.  

Arbetet kommer att handla om användbarheten av ett kartläggningsmaterial som 
heter ”Early Numeracy”.  Kartläggningsmaterialet består av flera delar med 
tillhörande uppgifter att arbeta vidare med beroende på resultatet. Arbetsuppgifterna 
ingår i en metod som kallas Mathematics Recovery Programme, vilken går ut på att 
stärka och utveckla elevernas taluppfattning och räknestrategier. Metoden används 
framgångsrikt i bland annat Australien, Storbritannien och USA. 

Jag vill prova materialet för att se om det även är användbart för oss i 
grundsärskolan. Jag vill ta reda på om materialet kan hjälpa oss att se vilka 
kunskaper eleverna har och även ge tips på hur vi kan arbeta vidare med de luckor 
som upptäcks? 

Min förhoppning är att kartläggningen och de efterföljande uppgifterna ska vara ditt 
barn till hjälp i hennes/hans fortsatta kunskapsutveckling inom matematiken. 

 

Jag hoppas därför att ni godkänner att jag kartlägger ert barns nuvarande 
kunskapsnivå och utgår ifrån den när jag sedan utmanar dem med efterföljande 
arbetsuppgifter och använder resultatet i mitt examensarbete. 

Naturligtvis kommer det inte att gå att identifiera vilken elev som är vilken i 
rapporten utan det kommer bara att vara jag som vet vem som är vem i den färdiga 
rapporten. Jag kommer även att dela med mig av resultatet er som föräldrar. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Jag,  ___________________________________ godkänner att  

 

 ___________________________ deltar i kartläggningen. 

 

Jag,  ___________________________________ godkänner inte att  

 

 ___________________________ deltar i kartläggningen. 

(Förälders namn) 

(Elevens namn) 

(Förälders namn) 

(Elevens namn) 

Skriv under och 

lämna senast 2/3 
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BILAGA IV 
Utmaningar för Elev 13 

1. Namnen för talen i området 1-30 
Syfte: Eleven ska lära sig namnen och ordningen på talen i talområdet 1-30. 
Koppling: Räkna framåt och talet efter samt Räkna bakåt och talet före nivå 1-4 
Andra kopplingar: Den tidiga aritmetiska talinlärningen-steg 1 
a. Räkna framåt och talet efter 

Syfte:  Eleven ska kunna räkna framlänges från vilket tal som helst. 
  Eleven ska bli säker på talnamnen.  

b. Räkna bakåt och talet före 
Syfte:  Eleven ska kunna räkna baklänges från vilket tal som helst. 
  Eleven ska bli säker på talnamnen.  

c. Alternera mellan att säga talen framlänges och talen baklänges. 
Syfte:  Eleven ska utveckla säkerheten på vilket tal som kommer efter 

eller före utan att själv säga alla talen. 
d. Säga ett, två eller tre tal efter ett givet tal 

Syfte:  Eleven ska bli säker på att räkna upp från ett givet tal, vilket är 
en viktig bas för räkna-vidare-strategin (introduktion till 
addition). 

  Eleven ska träna på att komma ihåg en term att utgå ifrån och 
att lägga till ett mindre antal utan att tappa bort sig. 

e. Säga ett, två eller tre tal före ett givet tal 
Syfte:  Eleven ska bli säker på att räkna ner från ett givet tal, vilket är 

en viktig bas för räkna-ner-strategin (introduktion till 
subtraktion). 

  Eleven ska träna på att komma ihåg en term att utgå ifrån och 
att dra ifrån ett mindre antal utan att tappa bort sig. 

f. Säga talet efter 
Syfte: Eleven ska utveckla en stor säkerhet i vilket tal som kommer 

efter ett givet tal. 
g. Säga talet före 

Syfte: Eleven ska utveckla en stor säkerhet i vilket tal som kommer 
före ett givet tal. 

2. Fingermönster 
Syfte: Utveckla en säkerhet för fingermönstret för talen upp till 10. 
Koppling: Del C, Fingermönster 
Andra kopplingar: Del C, Kombinera och dela upp, Räkna framåt och talet efter 
samt Räkna bakåt och talet före nivå 1-3 
Den tidiga aritmetiska talinlärningen-steg 1 - 2 
a. Fem plus mönster för talen 6-10 

 Syfte:  Eleven ska utveckla mer sofistikerade sätt att resonera kring 
sina fingermönster. 
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  Eleven ska bli mer säker på att visa rätt antal direkt utan att 
räkna dem. 

b. Uppdelning av talen 3 till 10 
 Syfte: Utveckla en säkerhet i att visa talen mellan 3 och 9 på mer än 

ett sätt. 
c. Dubbelt plus ett 

 Syfte: Bli säker på dubblorna och på nästan dubblorna. 
d. Uppdelning av 10 

 Syfte:  Utveckla kunskapen om tio-kompisarna. 

 

Utmaningar för Elev 12 

1. Namnen för talen i området 1-100 
Syfte: Eleven ska lära sig namnen och ordningen på talen i talområdet 1-100. 
Koppling: Räkna framåt och talet efter samt Räkna bakåt och talet före nivå 1-5 
Andra kopplingar: Den tidiga aritmetiska talinlärningen-steg 3 
a. Räkna framåt och talet 

Syfte:  Eleven ska kunna räkna framlänges från vilket tal som helst. 
  Eleven ska bli säker på talnamnen vid tiotalsövergångarna.  

b. Räkna bakåt och talet före 
Syfte:  Eleven ska kunna räkna baklänges från vilket tal som helst. 
  Eleven ska bli säker på talnamnen vid tiotalsövergångarna.  

c. Säga ett, två eller tre tal efter ett givet tal 
Syfte:  Eleven ska bli säker på att räkna upp från ett givet tal, vilket är 

en viktig bas för räkna-vidare-strategin (introduktion till 
addition). 

  Eleven ska träna på att komma ihåg en term att utgå ifrån och 
att lägga till ett mindre antal utan att tappa bort sig. 

d. Säga ett, två eller tre tal före ett givet tal 
Syfte:  Eleven ska bli säker på att räkna ner från ett givet tal, vilket är 

en viktig bas för räkna-ner-strategin (introduktion till 
subtraktion). 

  Eleven ska träna på att komma ihåg en term att utgå ifrån och 
att dra ifrån ett mindre antal utan att tappa bort sig. 

e. Räkna antalet steg framåt från a till b 
Syfte: Eleven ska lära sig hur många tal som skiljer a från b genom 

att räkna antalet hopp framåt. 
f. Räkna antalet steg bakåt från b till a 

Syfte: Eleven ska lära sig hur många tal som skiljer b från a genom 
att räkna antalet hopp bakåt. 

g. Framåt och bakåt genom att använda jämna tiotal 
Syfte:  Eleven ska lära sig och bli säker på sekvensen av tiotal. 
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2. Räkna-vidare och räkna-tillbaka med en term mellan 1-5 
Syfte: Utveckla strategier som involverar räkna-vidare och räkna-tillbaka 
Koppling: Den tidiga aritmetiska talinlärningen-steg 3-4 
Andra kopplingar: Räkna framåt och talet efter samt Räkna bakåt och talet före 
nivå 1-5  
a. Räkna föremål i två gömda grupper 

Syfte:  Eleven ska lära sig att lägga till en mindre mängd till en större 
utan att se objekten. 

b. Räkna föremålen i en rad med några gömda 
Syfte:  Utveckla strategin att räkna-vidare och komma ihåg deras 

räknande (räkna-vidare-från eller räkna-vidare-till) 
c. Saknad term – uppgifter 

Syfte:  Utveckla strategin att komma ihåg hur många steg som läggs 
till 

d. Borttagna föremål – uppgifter 
Syfte:  Utveckla strategin att komma ihåg hur många steg som dras 

ifrån (räkna-ner-från). 
e. Saknad subtraktionsterm 

Syfte:  Utveckla strategin för att räkna-bakåt-från ett givet tal och ta 
reda på hur många steg det blir till ett annat givet tal. 

f. Subtraktionsuppgifter som använder en rad 
Syfte: Utveckla strategin räkna-ner-till och komma ihåg antalet steg. 

g. Jämförelse uppgifter 
Syfte:  Utveckla tanken på skillnader (subtraktion) och att använda 

strategier för att komma fram till svaret. 

Utmaningar för Gruppen 

1. Ökning med tiotal och ental  

Syfte: Att utveckla säkerhet för ökning och minskning av tio i taget från vilket tal 

som i talområdet 1-100. 

Koppling: Tiotal nivå 2 

Andra kopplingar: Den tidiga aritmetiska talinlärningen-steg 3, Räkna framåt och 

talet efter samt Räkna bakåt och talet före nivå 1-5 

a. Träna på att öka och minska med tio i taget från jämnt tiotal. 

Syfte: Eleven ska utveckla sin kunskap om tiotal och ental som en 

grund för senare platsvärdeskunskap. 

Eleven ska veta att ett tiotal är samma sak som tio ental, alltså 

både som en enhet och som en sammansättning. 

b. Träna på att öka och minska med tio i taget från annat tal än jämnt tiotal. 
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Syfte:  Eleven ska bli säker på att öka och minska med tiotal med 

synligt material, även om det inte är från jämna tiotal. 

c. Träna på ökning av tiotal och ental om de inte syns. 

Syfte:  Eleven ska kunna öka flexibelt med tiotal och ental både med 

synligt och osynligt material. 

d. Träna på minskning av tiotal och ental om de inte syns. 

Syfte:  Eleven ska kunna minska flexibelt med tiotal och ental både 

med synligt och osynligt material. 

 

2. Addera och subtrahera till och från tiotal 

Syfte: Eleven ska bli säker på att lägga till och dra ifrån talen 1-9 från tiotal. 

Koppling: Tiotal nivå 2-3 

Andra kopplingar: Den tidiga aritmetiska talinlärningen-steg 5, Räkna framåt och 

talet efter samt Räkna bakåt och talet före nivå 1-5 

a. Addera ental till ett jämnt tiotal 

Syfte:  Eleven ska bli säker på addition till jämna tiotal. 

  Eleven ska lära sig kopplingen mellan termernas namn och 

summan, till exempel: tjugo + fyra blir tjugo-fyra 

b. Subtraktion till jämnt tiotal 

Syfte:  Att träna på att ta bort alla ental ger ett jämnt tiotal. 

c. Addera 1-5 för att få ett jämnt tiotal 

Syfte:  Eleven ska träna på att lägga till tal men 1-5 för att få ett jämnt 

tiotal. 

  Eleven ska bli säkrare på att använda andra strategier än räkna-

med-en. 

d. Subtrahera 1-5 från ett jämnt tiotal 

Syfte:  Eleven ska träna på att dra ifrån tal men 1-5 från ett jämnt 

tiotal. 

  Eleven ska bli säkrare på att använda andra strategier än räkna-

med-en. 

e. Addera 6-9 för att få ett jämnt tiotal 

Syfte:  Eleven ska träna på att lägga till tal men 6-9 för att få ett jämnt 

tiotal. 
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  Eleven ska bli säkrare på att använda andra strategier än räkna-

med-en. 

f. Subtrahera 6-9 från ett jämnt tiotal 

Syfte:  Eleven ska träna på att dra ifrån tal men 6-9 från ett jämnt 

tiotal. 

  Eleven ska bli säkrare på att använda andra strategier än räkna-

med-en. 


