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Abstrakt 
Syftet med studien är att belysa lärares och rektorers tankar kring diagnostisering av elever i de 
tidiga skolåren vid användande av Skolverkets diagnosmaterial Diamant, som riktar in sig på den 
förberedande aritmetiken. 
  
Studien har en kvalitativ ansats med semistrukturerad intevju som metod. Deltagarna i 
undersökningen är fyra lärare samt två rektorer med erfarenhet och utbildningen inom området. 
 
Resultatet visar att informanterna anser att de får betydelsefull information om var barnen befinner 
sig i den grundläggande taluppfattningen via diagnosen och därmed kan barn med behov av hjälp 
och stöd uppmärksammas. Informanterna har en formativ syn på diagnostisering. De fokuserar på 
hur resultatet följs upp, hur de finner pedagogiska och organisatoriska lösningar. Rutiner för detta är 
olika på de enheter där informanterna är verksamma. Stor vikt vid individuell uppföljning är ett 
gemensamt förhållningssätt hos samtliga informanter och det är i denna uppföljning som den 
specialpedagogiska kompetensen efterfrågas enligt resultatet av undersökningen. 
 
 
Abstract 
The purpose of the study is to highlight teachers and senior staff members thoughts of diagnosing 
pupils in the early school years using Skolverkets diagnosis material Diamant, which focuses on 
early arithmetics. 
 
The study use qualitative research methods with semistructured interviews. The participants are up 
by four teachers and two headmasters who have both experience and training in the subject area. 
 
The results show that the participants belive they, through the diagnosing process, are able to reach 
an understanding of a childs comprehension of  number sence.It is due to this diagnosis process that 
the need of support can be discovered. The results further suggest that the participants have a 
formative view on diagnosis.Their focus is on how the results are acted upon and how they reach 
their pedagogical and organisational solutions. The routines for reaching their solutions differ 
between organisations. However, focus on the individual monitoring is an approach that the 
participants all have in common and it is due to individual monitoring that the specielpedagogical 
needs are essenstial. 
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taluppfattning 
 
Keywords 
arithmetic, evidence-based pedagogic work, formative assessment, pedagogical diagnosis, number 
sense 
 
 
Tack 
Ett stort tack till min handledare som visat stort tålamod, klarhet och tydlighet i sin handledning.  
 



 

 

Innehåll 
1. Inledning ........................................................................................................................................ 1 
2. Syfte ............................................................................................................................................... 3 
 2.1 Frågeställningar ..................................................................................................................... 3 
 2.2 Avgränsningar ........................................................................................................................ 3 
 2.2.1 Begrepp ............................................................................................................................... 3 
3. Teoretisk bakgrund ........................................................................................................................ 4 
 3.1 Hur barn tillägnar sig matematik ........................................................................................... 4 
  3.1.1 Subitisering .................................................................................................................... 4 
  3.1.2 Barns förmåga att förstå och lära matematik i tidiga åldrar .......................................... 4 
  3.1.3  Från det mer informella matematiska språket mot det formella .................................. 5 
  3.1.4  Att lära sig räkna .......................................................................................................... 5 
  3.1.5 Taluppfattning ............................................................................................................... 6 
 3.2 Vägen mot abstraktion ........................................................................................................... 7 
 3.3 Att fånga matematiken i vardagen ......................................................................................... 8 
 3.4 Varför är matematik så svår för vissa barn? ........................................................................... 8 
 3.5  Bedömning ............................................................................................................................ 9 
  3.5.1 Vad är bedömning i skolan? .......................................................................................... 9 
  3.5.2 Bedömningens syfte ...................................................................................................... 10 
  3.5.3 Bedömningens funktion och karaktär ........................................................................... 10 
  3.5.4 Bedömningens betydelse för elevens lärande ............................................................... 11 
  3.5.5 Matematisk diagnostisering i de tidiga åren .................................................................. 12 
  3.5.6  Uppföljning och återkoppling ...................................................................................... 13 
 3.6 Tidiga insatser i matematik .................................................................................................... 13 
  3.6.1  Ett inkluderande arbetssätt och en-till-en undervisning ............................................... 14 
 3.7 Rektorns ansvar för elever med behov av särskilt stöd ......................................................... 15 
 3.8 Forskning om bedömning av yngre barns lärande ................................................................. 16 
4. Metod ............................................................................................................................................. 18 
 4.1 Val av metod .......................................................................................................................... 18 
 4.2 Urval ...................................................................................................................................... 18 
  4.2.1 Beskrivning av informanterna ....................................................................................... 19 
 4.3 Genomförande och databearbetning ...................................................................................... 19 
 4.4 Etiska ställningstaganden ....................................................................................................... 20 
5. Resultat och analys ........................................................................................................................ 21 
 5.1 Hur tänker lärarna kring syftet med diagnostisering? ............................................................ 21 
 5.2 Hur går lärarna vidare utifrån diagnostiseringens resultat? ................................................... 24 



 

 

 5.3 Vilka är rektorernas tankar kring diagnostiseringens betydelse i de tidiga åren? ...................29 
 5.4 Vilket stöd ges lärarna för uppföljning och återkoppling utifrån elevernas resultat? .............31 
6. Metod- och resultatdiskussion ........................................................................................................35 
 6.1 Metoddiskussion .....................................................................................................................35 
 6.2 Resultatdiskussion ..................................................................................................................35 
  6.2.1 Hur tänker lärarna kring syftet med diagnostisering? ....................................................36 
  6.2.2 Hur går lärarna vidare utifrån diagnostiseringens resultat ? ..........................................37 
  6.2.3 Vilka är rektorernas tankar kring diagnostiseringens betydelse i de tidiga åren? ..........38 
  6.2.4 Vilket stöd ges lärarna för uppföljning och återkoppling utifrån elevernas resultat? ....39 
 6.3 Slutsats och fortsatt forskning ................................................................................................40 
7. Litteraturlista ..................................................................................................................................42 
Bilaga A ..............................................................................................................................................46 
Bilaga B ..............................................................................................................................................48 
Bilaga C ..............................................................................................................................................54



 

4 

1. Inledning 
 

I min framtida yrkesroll som speciallärare önskar jag att tillsammans med övrig personal 

på skolan arbeta för en likvärdig utbildning för våra elever. På så sätt att undervisningen 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov och så att den främjar elevernas fortsatta 

lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper (Lgr 11, s. 8). För att kunna göra detta krävs verktyg för 

att få kännedom om var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling och även kunskap om 

hur undervisningen bäst anpassas till den enskilde elevens behov.   

 

När barn kommer till skolan är de påfallande olika i fråga om hur långt de har kommit i sin 

utveckling vad det gäller matematiskt kunnande. Många barn kan utan vidare räkna till 

hundra eller mer, de känner igen alla siffror och kan utföra enkla additioner och 

subtraktioner, medan andra har långt kvar till denna nivå. De har ingen klar taluppfattning 

och kan inte många siffror. En orsak till denna stora variation i utvecklingen kan vara 

bristfällig stimulans under förskoleåldern. Men det kan även bero på att en del barn har 

räknesvårigheter (Lundberg & Sterner, 2009). Sambandet mellan tidiga kunskaper och 

senare förmåga är större när det gäller matematik än när det gäller exempelvis läsning 

(Duncan, Huston, Paganini, mfl., 2007). 

 

Forskning enligt Europakommissionens rapport (European Union, 2006) visar att det är 

angeläget att tidigt, det vill säga redan i förskolan, uppmärksamma och hjälpa barn som av 

olika skäl riskerar att hamna i matematiksvårigheter. Enligt denna rapport ger insatser i 

förskola och tidiga skolår långsiktiga effekter även upp i vuxen ålder. Evidensbaserade och 

väl beprövade pedagogiska insatser i förskola och skola kan göra barns möten med 

matematiken meningsfyllda, intressanta och lustfyllda. Med evidensbaserade insatser avses 

att stödinsatserna ska vara ordentligt utprövade med vetenskaplig metodik och beprövad 

erfarenhet (Lundberg & Sterner, 2009).                                                                

 

Enligt läroplanen (Lgr 11) ska alla som arbetar i skolan uppmärksamma elever i behov av 

särskilt stöd och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. 

Läraren ska; ”utveckla samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem, utbyta 

kunskaper och erfarenheter med personalen i förskolan och i berörda skolformer och i 

samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd” (Lgr 11, s.16 ). Rektorn 
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ansvarar bland annat för; ”att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen, 

att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och 

kunskapskraven” (Lgr 11, s.18). 

 

I arbetet med barn i de tidiga skolåren, har det blivit tydligt för mig hur sambandet mellan 

det matematiska kunnandet hos barn i början av skolår ett, har ett starkt samband med 

senare färdigheter i skolan. Detta visar sig ofta bland annat på de nationella proven i 

årskurs tre. En fråga som jag ställt är hur barn tidigt kan stimuleras i sin matematiska 

utveckling och därmed få en god start i skolan. Hur kan diagnostisering genom till exempel 

Skolverkets diagnosmaterial Diamant i förskoleklassen och årskurs ett i den förberedande 

aritmetiken, hjälpa oss att se vilka barn som behöver extra stöd? Hur kan resultatet av 

diagnostiseringen få bli det som utgör underlag för planering av stimulerande insatser? Det 

är något som jag vill undersöka närmare.  

 

Vad den förberedande aritmetiken innefattar förklaras mer ingående under rubriken 

Diagnosmaterialet Diamant AF  (se bilaga A). 
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2. Syfte 
Syftet med studien är att belysa lärares och rektorers tankar kring diagnostiseringens 

betydelse i den förberedande aritmetiken för att erbjuda alla barn tidiga insatser i 

matematik och därmed förebygga eventuella matematiksvårigheter. 

 
2.1 Frågeställningar 
• Hur tänker lärarna kring syftet med diagnostisering? 

• Hur går lärarna vidare utifrån diagnostiseringens resultat? 

• Vilka  är rektorernas tankar kring diagnostiseringens betydelse i de tidiga åren? 

• Vilket stöd ges lärarna för uppföljning och återkoppling utifrån elevernas resultat?   

 

2.2 Avgränsningar 
Studien är didaktiskt avgränsad till den förberedande aritmetiken. Detta matematiska 

område kan anses utgöra basen för att lyckas i skolans matematik (Skolverket, 2013)  och 

som bland annat syftar till att utveckla kunskaper om matematik och matematikens 

användning i vardagen och inom olika ämnesområden.  Detta för att alla människor ska ges 

förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och öka 

möjligheterna till att delta i samhällets beslutsprocesser (Lgr 11, s. 62) 

 
2.2.1 Begrepp 
Den förberedande aritmetiken handlar om grundläggande taluppfattning. Då tidiga insatser 

förekommer i studien, avses riktade insatser som ges i förskoleklassen eller i början av år 

ett och som didaktiskt handlar om den förberedande aritmetiken. Beskrivning av 

diagnostiskt material har begränsats till att gälla Skolverkets diagnosmaterial Diamant 

(Skolverket, 2013) och i detta material är det den muntliga fördiagnosen Förberedande 

aritmetik (AF) som beskrivs närmare (se bilaga A).  Denna fördiagnos kommer i studien  

benämnas kunskapsdiagnos, men även begrepp som diagnos och diagnostisering 

förekommer i studien och får sin innebörd utifrån det sammanhang de används i. 
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3. Teoretisk bakgrund 
Då upplägget av studien utgår utifrån antagandet att tidig upptäckt och tidiga insatser i 

matematik kan vara den mest effektiva strategin för att förhindra att matematiksvårigheter 

uppstår senare för det enskilda barnet (Lundberg & Sterner, 2009) föll det sig naturligt att 

studera detta utifrån ett diagnostiskt perspektiv med inriktning mot den grundläggande 

taluppfattningen. Litteraturgenomgången kommer därav att i huvudsak bestå av två delar. 

Inledningsvis beskrivs forskning och grundläggande teorier för hur barn tillägnar sig 

matematik, den grundläggande taluppfattningen. I det följande avsnittet presenteras 

bedömning i skolan. Därefter följer ett kapitel om tidiga insatser i matematik och ett kapitel 

om rektorns ansvar för elever med särskilt stöd, för att avslutas med forskning kring 

bedömning, då speciellt med de yngre barnen i åtanke.  

  

3.1  Hur barn tillägnar sig matematik 
”Ifall intresset för vad som är grundläggande för förståelsen av matematik hos barnet 

fokuseras, är det naturligt att tänka sig användandet av räkneorden som en förhållandevis 

sen förståelse, medan förståelsen av principerna grundläggs redan tidigare” (Björklund, 

2007, s. 34 ).   

 

3.1.1 Subitisering 

Långt innan det verbala språket utvecklas och talbegreppens innebörd blir klar framträder 

någon form av uppfattning om antal. Denna tidiga uppfattning tycks finnas hos såväl 

människor som djur. Den process som innebär att direkt uppfatta en skillnad mellan en, två, 

tre eller till och med fyra enheter utan att räkna kallas subitizing eller subitisering 

(McIntosh, 2008, Löwing, 2008). I dag är de flesta forskare inom matematikdidaktik 

överens om att förmågan till subitizing är medfödd och att den utgör startpunkten för 

verbala och symboliska representationer av antal (Björklund, 2007). 

 

3.1.2 Barns förmåga att förstå och lära matematik i tidiga åldrar 

Forskarna Gelmen och Gallistel (1978) har ägnat stor uppmärksamhet åt barns förmåga att 

förstå och lära grundläggande matematik i tidiga åldrar och menar att barns förmåga att 

hantera tal är i det närmaste genetiskt betingat och byggs upp på samma sätt som 

modersmålet (a.a.). Den enda väsentliga skillnaden består i att barn hela tiden omges av ett 

språk medan de inte alltid omges av motsvarande numeriska miljö. Det är därför väsentligt 

att lyfta fram och diskutera vad som sker och vilka möjligheter till lärande det finns i en 
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pedagogiskt planerad miljö,  så som förskolan (Björklund, 2007). 

 

Barns kunskaper i matematik vid skolstarten missbedöms ofta därför att barnens 

uttryckssätt inte alltid stämmer överens med de formella uttrycksätt som skolan kräver. Det 

står dock klart att barnens egen informella aritmetik utgör en viktig grund för den mer 

formella aritmetik som undervisas i skolan (Solem & Reikerås, 2004). Informell matematik 

definierar Ginsburg (1997) som sådan matematik som uttrycks i vardagliga termer och som 

man lär sig utan undervisning och påpekar att undervisningen i matematik i allt för liten 

utsträckning tar sin utgångspunkt i elevernas informella uppfattningar, språk och strategier, 

när de kommer till skolan. I den matematikdidaktiska forskningen framhålls detta som en 

kritisk punkt i elevers lärande (Ahlberg, 1997, Johnsson Höines, 1998, Mellin-Olsen, 

1984). 

 

3.1.3  Från det mer informella matematiska språket mot det formella 

En modell för hur man kan stödja barnet, med utgångspunkt i deras eget språk, när det 

gäller att tillägna sig det formella språket har skisserats av Jonsson Höjne  (1998). Denna 

modell kan användas som redskap för tänkande i arbetet med barnen. Indelningen för detta 

arbete består av fyra faser enligt modellen; 

 

• Fas 1 – Barnet arbetar med informell matematik. Här ska barnet skaffa sig 
kunskaper inom redan kända språkstrukturer. Man ska stärka barnets begrepp och 
språk.  

• Fas 2 – Barnet ska successivt tillföras ett formellt språk. 
• Fas 3 – Barnet erbjuds det formella språket parallellt med att de använder egna 

språkuttryck.. 
• Fas 4 – Barnet arbetar inom det matematiska symbolspråket, t ex 3+2. 

 

Räknesvårigheter som många barn har kan vara språkproblem. Att arbeta med att tillägna 

sig det formella matematikspråket blir därför centralt när de gäller att förebygga barns 

problem med matematik (Höines, 1998). Enligt Skolverket (2003) sker större delen av  

matematikundervisningen idag individuellt, vid en kommunikation mellan elev och 

läromedel (a.a.). 

 

3.1.4  Att lära sig räkna  

För att barn skall förstå idén med räkneord och hur dessa kan användas för att räkna, måste 

de ha förstått fem grundläggande principer enligt Gelman och Gallistel (1978). Dessa 

principer är; 
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• Abstraktionsprincipen baserar sig på uppfattningen att vilket föremål som helst kan 

räknas oberoende av dess egenskaper. 

• Principen om ett-ett-korrespondens vilken innebär att barn relaterar ett objekt ur en 

mängd till ett objekt ur ett annan mängd, vilket inte kräver någon kunskap om 

räkneorden utan fungerar mera som en princip att jämföra mängder. 

• Principen om irrelevant ordning innebär insikt i att objekt i en mängd kan räknas  i 

vilken ordning som helst  förutsatt att varje objekt räknas endast en gång.  

• Principen om stabil ordning  innebär att barn  konsekvent använder samma sekvens av 

ord i räkneramsan där ordningsföljden inte förändras. 

• Kardinalprincipen inbegriper att det sist uppräknade ordet i räkneramsan motsvarar den 

totala mängden objekt som ska räknas.                                                                                                                                                                                                                                                  

 

De två sista principerna kräver övning och utvecklas i en social kontext, till skillnad från de 

tre förstnämnda som enligt Gelman och Gallistel (1978) är genetiskt nedärvda och 

utvecklas tidigt i ett barns liv. För att barn skall kunna hantera dem  krävs det emellertid en 

miljö där de tre principerna kan användas (Löwing, 2008). Att behärska dessa fem 

principer utgör en nödvändig grund för att barn skall kunna bygga upp en taluppfattning 

och lära sig räkna. Diamantdiagnosen AF bygger på dessa principer (Skolverket, 2013). 

Det är emellertid inte alla barn som har de fem principerna färdigutvecklade när de 

kommer till skolan. Utan dessa förkunskaper menar Löwing (2008) att de har mycket små 

möjligheter att förstå och abstrahera vad som händer under en matematiklektion. Därför 

behöver detta uppmärksammas tidigt, redan i förskolan, så att lämpliga åtgärder kan vidtas 

så att barnet förmår tillgodogöra sig matematikundervisningen i skolan  (a.a.). 

 

3.1.5 Taluppfattning 
Idag betonas olika aspekter av taluppfattning mer än tidigare, och den har också fått vidare 

betydelse. I USA talar man om Number sense, vilket innefattar en känsla för tal och hur 

dessa kan hanteras. Skolverkets forskningsöversikt över bland annat matematiksvårigheter 

tar i diskussionen upp vikten av en god taluppfattning och förståelse (Olsson, 2000). 

Skolans tidigare uppgift att lära elever hur man utför beräkningar har utvecklats till att 

skapa förståelse för varför olika procedurer fungerar och lust att använda denna förståelse 

på olika sätt (Sterner & Lundberg, 2002). Reys och Reys skriver; 
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”Framför allt kännetecknas Number sense av en önskan att ge mening åt 

situationer med kvantitativa beskrivningar, att relatera tal till sammanhang och 

undersöka vad som händer när man manipulerar med tal. Det är ett sätt att tänka 

och borde genomsyra all undervisning i matematik.” (Reys & Reys, 1995a). 

 

Den taluppfattning som det tar många år för barn att bygga upp har emellertid blivit så 

självklar för de flesta vuxna att de har svårt att uppfatta nyanser eller arten av brister i 

barns taluppfattning. För att förstå detta måste läraren känna till och använda sig av teorier 

för hur barn tillägnar sig begrepp (Löwing, 2008). När barn får hjälp att utveckla en bra 

taluppfattning under de första skolåren tycks det ge dem den hjälp de behöver för att 

behärska matematiken i högre årskurser (Lunde, 2011). Forskning (Lyon, Fletcher, 

Shaywitz, Shaywitz, Torgersson, Wood, Schulte, 2003) tyder på att sådana insatser skulle 

kunna reducera omfattningen av matematiksvårigheter.                                                                                                                                       

 

3.2 Vägen mot abstraktion 
Vårt talsystem som kallas det hindu-arabiska, har utvecklats genom flera årtusenden under 

påverkan från många kulturer. Resultatet har blivit ett system som både är mycket enkelt 

och mycket avancerat till sin uppbyggnad. Med bara tio olika symboler kan vi uttrycka alla 

tänkbara tal på ett överskådligt och kortfattat sätt. Men det är också ett oerhört abstrakt 

system. Varken de muntliga räkneorden, talsymbolerna eller skrivsättet är uttryckta i ett 

språk som är omedelbart begripligt (Solem & Reikerås, 2004). Skolans matematik syftar 

till abstraktion vilket är en förutsättning för att komma vidare i den matematiska 

kunskapsutvecklingen. Att behärska den förberedande aritmetiken kan sägas vara det första 

steget mot den mer formella matematiken och den abstraktion som det innebär (Skolverket, 

2008). Sven-Eric Liedman (2001)  påpekar att; ”redan det påståendet att två plus två är lika 

med fyra utgör en svindlande abstraktion i förhållande till den konkreta verkligheten. Två 

äpplen eller två tankar gör ingen skillnad” (a.a.). 

 

Forskning visar att ett viktigt steg mellan elevernas laborerande med objekt och abstrakt 

arbete med tal är ett steg där de får föreställa sig objekten och utveckla förmågan att kunna 

skapa inre föreställningar (Joffe, 1983; Anghileri, 2000). Genom att samtala om sina 

erfarenheter, som de vid upprepade tillfällen möter, kommer barnen att etablera korrekta 

talnamn med visuella mönster. Detta utgör grunden för mentala föreställningar. Men på 

samma sätt som det tar lång tid att utveckla skriftspråklig kompetens, tar det lång tid för 
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elever att överföra konkreta erfarenheter till mentala representationer och motsvarande 

matematiska symboler (Anghileri, 2000). 

 

3.3 Att fånga matematiken i vardagen 
Enligt läroplanen (Lgr 11) ska eleven; kunna lösa enkla problem i elevnära situationer och 

ha grundläggande kunskaper om matematiska begrepp (Skolverket, 2011). 

 
Den bakomliggande tanken i begreppet ”situationsmatematik” är att låta skolmatematiken 

och vardagsmatematiken närma sig varandra. Vi rör oss från en övande verksamhet där 

ämnet är i fokus till mer elevcentrerade verksamheter (Enström, Engvall & Samuelsson, 

2007). Lärare som lyfter fram matematiken i vardagen tar till vara de rika möjligheter att 

träna matematiska begrepp och lösa problem som ryms inom det dagliga arbetet i förskolan 

och planerar och organiserar särskilda situationer där den matematik som omger barnen i 

det dagliga arbetet synliggörs. När läraren på detta sätt synliggör matematiken i 

organiserade situationer ges alla barn möjlighet att vara med och lära (Ahlberg, 2001).   

                                                                                                                                                 

3.4 Varför är matematik så svårt för vissa barn? 
Omkring 1910 började en del neurologer intressera sig för det faktum att personer med 

skador på vänster hjärnhalva hade stora svårigheter med siffror, trots att det inte fanns 

några störningar i de språkliga funktionerna. Ett decennium senare lade Peritz fram 

hypotesen att det fanns ett räknecentrum i hjärnan, i den vänstra hemisfären (gyrus 

angularis). Andra forskare, som Luria, avvisade detta och menade att matematiksvårigheter 

berodde på störningar i olika regioner av hjärnan. Detta är en debatt som pågår än i dag 

(Lunde, 2011, s. 15). 

 

I de nordiska länderna var det Olof Magne som först riktade uppmärksamheten mot 

psykologiska och sociala faktorer som orsak till svaga prestationer i matematik. År 1967 

gav han ut en lärobok om matematiksvårigheter. En ny forskningsdiciplin hade därmed sett 

dagens ljus. Till en början föreslog Magne beteckningen dysmatematik för elever som var 

lågpresterande i matematik men på senare år har han använt beteckningen elever med 

speciella undervisningsbehov i matematik (SUM-elever). Denna beteckning tonar ner att 

matematiksvårigheter skulle vara en defekt och är pedagogiskt sett mycket exakt i och med 

att den anger behovet av insatser (Lunde, 2011, s. 17 ). 
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Idag finns en stor förståelse för att lärsvårigheter i matematik omfattar ett brett spektrum av 

barriärer som har hindrat eller stört lärprocessen. Man betraktar matematiksvårigheter som 

ett multifaktorellt problem som kan vara ett resultat av; bristfällig stimulans under 

barndomen, bristfällig allmän begåvning, uppmärksamhetsstörning, dyslexi, annat 

modersmål, bristfälligt arbetsminne, socio-emotionella problem, svårigheter att skapa inre 

mentala bilder, oregelbunden skolgång och kanske framförallt bristfällig undervisning med 

olämplig progression och abstraktionsnivå. Detta innebär att elever i matematiksvårigheter 

utgör en heterogen grupp och följaktligen har olika profiler på sina svårigheter (Lundberg 

& Sterner, 2009).   

 
Att vara i matematiksvårigheter är även ett relativt begrepp beroende på vilka krav och 

förväntningar som finns angivna. I skolan anses en elev ha inlärningssvårigheter då 

han/hon inte når de enligt styrdokumenten uppställda målen (Malmer, 1999). I dagens 

diskussion om kunnande i matematik diskuteras matematisk kompetens. För att vara 

matematiskt kompetent i kursplanens mening måste alla kunskapsformer utvecklas 

(Engström, 2008). 

 

3.5  Bedömning 
Bedömning påverkar det mesta av det vi gör och lär oss, inte minst i skolan, och kan 

betraktas som en ständig följeslagare till undervisning (Pettersson, 2010). Många forskare 

och lärare omvärderar i dag betydelsen av bedömning. Man talar om pedagogisk 

bedömning eller bedömning för lärande och utveckling (Lindström & Lindberg, 2005).                                                                                             

 

3.5.1 Vad är bedömning i skolan? 

Kunskapsbedömning är en pedagogisk kärnfunktion och en central del i lärarens 

kompetens. En framåtsyftande kunskapsbedömning, kommunicerad med eleven, ger ett 

kraftfullt stöd för lärandet. Bedömningen ska relateras till skolans kunskapsuppdrag. Detta 

uppdrag vilar på en kunskapssyn som kommer till uttryck i skolans styrdokument 

(Skolverket, 2011). Läroplanen för grundskolan (Lgr 11) talar om ett lärande som 

förbereder elever för att leva och verka i samhället, om beständiga kunskaper, om 

färdigheter och metoder för att tillägna sig nya kunskaper i olika ämnen och kritiskt 

granska fakta och förhållanden. Det är detta lärande som ska främjas i undervisning och 

genom bedömning (a.a.). När bedömning används på ett medvetet och systematiskt sätt, väl 

integrerat i undervisningen, ges eleven goda möjligheter till lärande (Black & William, 
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1998, Bennet, 2010). 

3.5.2 Bedömningens syfte 
Att bedöma en elevs kunskaper handlar primärt om att samla in olika typer av information 

om elevens arbetsprestationer och tolka dessa. Beroende på bedömningens syfte används 

sedan den insamlade informationen på olika sätt. Ur ett undervisningsperspektiv är det 

mest framträdande syftena med bedömningar att de används för att 

• kartlägga kunskaper 

• värdera kunskaper 

• återkoppla för lärande 

• synliggöra praktiska kunskaper och 

• utvärdera undervisning 

 

Det är emellertid väsentligt att komma ihåg att i praktiken kan dessa syften gå in i varandra 

(Skolverket, 2011). 

 

Oavsett syftet med bedömningen ska den vara relevant och adekvat. Bedömningen ska 

bygga på den kunskap som visas eller har visats och här ingår en reflektion över vad som 

bedöms och vad som inte bedöms. Bedöms det som är väsentligt att bedöma eller bedöms 

något annat, exempelvis det enkelt mätbara? I ett medvetet bedömningsarbete ingår att 

bestämma sig för vad eleverna ska lära sig samt att låta detta val vara närvarande genom 

hela bedömningsprocessen (Pettersson, 2005). 

 

3.5.3 Bedömningens funktion och karaktär 
När resultatet av en bedömning beskrivs i sammanfattande termer som en lägesrapport, till 

exempel i form av ett omdöme eller ett betyg till eleven, har den en summativ funktion. 

Utgör den istället en grund för att hjälpa eleven vidare i sin kunskapsutveckling utifrån den 

lägesbeskrivning och de styrkor och svagheter som framkommit, fungerar den formativt 

(Skolverket, 2011). Bedömning i formativ mening består enligt William (2010) av tre 

nyckelprocesser; att fastställa var eleven är i sitt lärande, vad han/hon ska nå och vad som 

behövs för att komma dit (a.a.). De nationella kursproven, högskoleprovet och de 

nationella och internationella utvärderingarna är exempel på bedömningar i summativ 

mening. Det hindrar dock inte att en sådan bedömning också kan användas formativt. 

Oavsett om bedömningen är formativ eller summativ måste informationen som kommer 

fram dokumenteras och kommuniceras till alla berörda så att lämpliga åtgärder ska kunna 
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vidtas (Petterson m.fl., 2010). 

 

Även holistiska eller analytiska bedömningar används som begrepp. Den holistiska 

bedömningen utgår från lärarens helhetsintryck medan den analytiska utgår från olika delar 

av en process eller olika delar av en produkt (Korp, 2003). Den analytiska bedömningen 

ger mer av en kunskapsprofil som visar både styrkor och svagheter i en elevs prestation 

och den kan därför fungera formativt som återkoppling till eleverna (Skolverket, 2011). 

Men både den holistiska och den analytiska bedömningen kan användas i så väl formativt 

som summativt syfte. Det är återkopplingen på bedömningen som avgör det (Pettersson 

m.fl.,  2010). 

 

Beroende på hur och när bedömningar sker, används beteckningar så som formell och 

informell bedömning. Med formell bedömning avses tydligt uttalade bedömnings-

situationer oftast avsedda för hela undervisningsgruppen, till exempel skriftliga prov eller 

muntliga redovisningar. Den informella bedömningen sker snarare i samband med olika 

klassrumsaktiviteter då läraren observerar och ställer frågor till eleven mitt i arbetet med en 

undervisningsuppgift (Pettersson m.fl., 2010; Nyström, 2004). 

 

3.5.4 Bedömningens betydelse för elevens lärande  
En vanlig invändning från lärare att inte använda diagnostiskt material är att man vet vad 

eleverna kan, vilket framgick enligt utvärderingar som gjordes vid Göteborgs universitet då 

Skolverkets diagnosmaterial Diamant utprovades. Lärare ansåg att de genom att tala med 

eleverna under lektionerna kunde få tillräcklig information om deras förkunskaper och 

förutsättningar. Många av dessa lärare blev närmast chockade när de under utprövningen 

av Skolverkets Diamant-diagnoser (Skolverket, 2008) fick reda på sina elevers 

diagnosresultat (Löwing, 2008). 

 

Idag råder det en relativt stor samstämmighet inom forskning ”att tydliga mål, realistiskt 

höga krav och kontinuerlig utvärdering av elevers kunskaper har en avgörande betydelse 

när det gäller ökad måluppfyllelse” (Fredriksson, 2009, s.7) och hon förordar ett 

diagnostiskt arbetssätt redan så tidigt som vid skolstart. Även McIntosh (2008)  påpekar 

vikten av ett diagnostiskt arbetssätt som en del av det förebyggande arbetet och skriver att 

en avgörande faktor för att kunna planera undervisningen för den enskilde eleven och 

bedriva en individualiserad undervisning, är god kännedom om varje enskild elevs 
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utgångsläge (a.a.). 

 
Även de individuella utvecklingsplanerna, IUP, kan ses som bedömningar av elevens 

kunskap. De individuelle utvecklingsplanerna upprättas genom bedömningar av elevernas 

kunskapsutveckling, utgår från kunskapskraven i läroplanen (Lgr 11) och innehåller 

omdömen i alla ämnen (Skolverket, 2010, s. 37). Forskaren Elfström (2004) menar att det i 

dessa dokument tar man verksamheten och miljön för given och fokuseringen i 

bedömningen riktas enbart på olika sidor och kunskaper hos det enskilda barnet. 

 

3.5.5 Matematisk diagnostisering i de tidiga åren 
En elevs kunskaper kartläggs i olika skeden och sammanhang under skolgången. 

Kartläggningen beskriver elevens utgångsläge eller startpunkt inför en ny undervisningsfas, 

till exempel i början av en ny kurs eller ämnesområde, eller när läraren vill få en bild av 

elevens kunskap i det aktuella ämnet just då. Denna bild kan sedan ligga till grund för 

planering av undervisningen. Kartläggningen kan även ligga till grund för beslut om 

individuella insatser, till exempel studiehandledning på modersmålet eller extra 

stödundervisning (Skolverket, 2011). 

 
För att på bästa sätt ta hand om eleverna och möta deras behov är det viktigt att utreda 

elevernas förförståelse och uppfattning om matematik redan vid skolstarten (Löwing & 

Kilborn, 2002). Tidigare var lärare av den uppfattningen att elever som inte hängde med i 

undervisningen ännu inte var mogna för att lära sig matematik (Löwing, 2008).  Forskare 

som Gelman och Gallistel (1978)  har emellertid visat att så inte brukar vara fallet. De 

menar att det går att korrigera för brister i taluppfattning redan innan barnet börjar skolan. 

Samtidigt är det viktigt att de åtgärder man vidtar, tar sin grund i en professionell 

diagnostisering. I dagens mångkulturella skola har det även blivit extra viktigt att tidigt 

diagnostisera barns taluppfattning. För ett barn som lärt sig en talrad på ett annat språk, kan 

de svenska räkneorden vara förvirrande och skapa osäkerhet (Löwing, 2008). 

 

Ett diagnostiskt arbetssätt, kartläggning, innefattar även att ta reda på vilka strategier 

eleven använder och inte bara se om uppgiften blir rätt (Skolverket, 2013). Elever med 

räknesvårigheter använder ofta metoder som inte är utvecklingsbara och behöver därför få 

direkt undervisning om effektiva strategier (McIntosh, 2008). Forskarna Johansson och 

Wirth (2007) menar till exempel att ett gemensamt drag hos elever med 

matematiksvårigheter, på alla stadier i grundskolan, är att de löser aritmetiska uppgifter 
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med strategier som bygger på koppling av talen till kokreta föremål som räknas från början 

(a.a.). Detta är ingen utvecklingsbar strategi utan en återvändsgränd (McIntosh, 2008). Det 

ställs därför stora krav på dem som intervjuar, diagnostiserar, de måste vara väl medvetna 

om vilket kunnande de vill åt och vilka tankeformer som kan finnas hos barn för att kunna 

ställa lämpliga följdfrågor. Det ställs också stora krav på lärarens matematiska och 

didaktiska kompetens för att kunna urskilja olika kvaliteter i elevens kunnande 

(Fredriksson, 2009).  

   

3.5.6  Uppföljning och återkoppling 
Skolan måste hitta elevens förmågor och utifrån dem arbeta  mot målen, oavsett vad eleven 

har för svårigheter. Det finns alltid ett område, en aktivitet eller ett ämne där eleven är 

trygg och upplever sig själv duktig (Atterström & Persson, 2002). 

 

En återkoppling som stöder lärandet kännetecknas av att den är framåtblickande och tar sin 

utgångspunkt i den bedömning som gjorts av elevens prestation eller förståelse. Den bör 

vara utvecklad på så sätt att den innehåller information som eleven kan använda och den 

bör präglas av en dialog mellan elev och lärare där fokus riktas mot hur eleven kan komma 

vidare (William, 2010). 

 

En god uppföljning och återkoppling bygger på att läraren känner till och använder sig av 

teorier för hur barn tillägnar sig begrepp, för att uppfatta nyanser och brister (Löwing, 

2008). En skriftlig diagnos där barnet gjort något fel på en eller flera uppgifter bör alltid 

följas upp med intervju för att avgöra vilka tankeformer som har orsakat problem. Mycket 

små till synes obetydliga tankefel kan leda till stora problem längre fram (Löwing & 

Kilborn, 2002) vilket även McIntosh (2008) påpekar. Att känna igen och förstå de 

bakomliggande orsakerna till dessa svårigheter hos enskilda elever är en del av 

lärarkompetensen som är viktig men tar tid att utveckla (a.a.). 

 

3.6 Tidiga insatser i matematik 
Forskning om orsaker till räknesvårigheter och utveckling av forskningsbaserade 

undervisningsmetoder för arbetet med elever i behov av särskilda stödåtgärder i matematik 

är begränsad i jämförelse med forskning på läsningens område. På många förskolor runt 

om i landet har man under senare år utvecklat ett språkligt strukturerat arbete med rim och 

ramsor, högläsning, muntligt återberättande, stavelselekar, ljudlekar osv. till exempel 
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Borholmsmodellen. Detta arbete har visat sig särskilt gynnsamt för de elever som riskerar 

att  utveckla läs och skrivsvårigheter (Lundberg & Sterner, 2009).  En intressant fråga är då 

om man kan utveckla en motsvarande verksamhet med anknytning till matematik i 

förskolan? (a.a.). I ett försök att skapa aktiviteter som kan vara stimulerande för att 

utveckla grundläggande taluppfattning, den förberedande aritmetiken, har forskares och 

praktikers exempel på beprövade övningar för att uppnå detta studerats. Dessa exempel har 

sedan sammanställts och kopplats till Diamantdiagnosen AF´s syften. Vid varje aktivitet, 

övning, presenteras vilka förkunskaper barnet behöver för att lösa uppgifterna samt förslag 

på aktiviteter som kan vara stimulerande för uppföljning på individnivå såväl som 

gruppnivå (se bilaga B). 

 

3.6.1  Ett inkluderande arbetssätt och en-till-en undervisning 

Allt sedan Salamancadeklarationen antogs av Internationella konferensen om 

specialundervisning, Spanien 1994, har barns rätt till en inkluderande undervisning stärkts. 

Den grundläggande principen för den inkluderande skolan är att alla barn, närhelst så är 

möjligt skall undervisas tillsammans, oberoende av eventuella svårigheter eller inbördes 

skillnader (Utbildningsdepartementet, 2001). Genom deklarationens ideologiska tanke bör 

terminologi så som ” integrering ” slopas, vilket begreppsmässigt innebär speciella åtgärder 

för barn som inte har förmåga att tillägna sig undervisningen de erbjuds. I stället bör 

specialundervisning betraktas som en del av det pedagogiska utbudet för alla elever i 

skolan (Robbins, 2000). 

 

För att hinna med att ge varje elev en tydlig struktur på arbetet samt en effektiv 

återkoppling behövs tid, något som inte alltid kan tillhandahållas i den normala 

klassrumssituationen. Detta påverkar givetvis resultaten för våra elever då den effektiva 

tiden för färdighetsträning i matematik blir för kort (Sjöberg, 2006). Forskarna Lundberg 

och Sterner (2009) skriver att många studier har visat att den gamla sanningen håller, 

nämligen att ju mer tid som ägnas åt en uppgift, ju mer man övar, desto större är chansen 

att bli bra på att klara av den (TOT-principen, ”Time on task”). De menar att det genom en-

till en undervisning, en elev får undervisning av en lärare, möjliggör för eleven att uppnå 

nödvändig och effektiv Time on Task, och att arbete med tal och räkning ibland kräver en 

sådan kraftansamling av koncentration att stöd av en vuxen blir nödvändigt för en del 

elever. En studie som analyserat ”en-till-en” undervisningens roll är Department for 

children, school and families (DCF, 2008). Forskarna konstaterar att de i denna 

undervisning kunnat märka en förbättrad självbild och förståelse hos elever med 
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svårigheter. I denna studie har de flesta träningspass utförts av eleven och elevens ordinarie 

lärare efter skoldag (a.a.). 

 

Hur stämmer då detta med den grundläggande principen för den inkluderande 

undervisningen i skolan där alla barn, närhelst så är möjligt, ska undervisas tillsammans 

oberoende av eventuella svårigheter eller inbördes skillnader? För att besvara den frågan 

menar Robbins (2000) att det måste klargöras att nivån på undervisningen inte är bestämd 

på förhand utan kan variera beroende av aktiviteten, pedagogens skicklighet, till det 

växande självförtroendet hos eleven, till attityden hos de andra eleverna i klassen och en 

rad andra faktorer och att specialpedagogiska insatser bör göras på individ, grupp och 

organisationsnivå. Han menar vidare att det kan vara befogat med en -till- en undervisning 

under begränsade perioder. Men att exkludera elever innebär att vi fråntar eleverna den 

stimulerande miljö som den inkluderande undervisningen innebär (a.a.). 

 

3.7 Rektorns ansvar för elever med behov av särskilt stöd 
Rektorn har genom den nya skollagen (Skolagen SFS 2010:800) det samlade ansvaret för 

hela den pedagogiska situationen kring en elev. Rektorn ansvarar för att elevens behov 

utreds och att det fattas beslut om särskilt stöd. Rektorn kan dock delegera detta till någon 

annan, exempelvis till en lärare i arbetslaget. I de obligatoriska skolformerna kan rektor 

besluta om en elev ska ingå i en särskild undervisningsgrupp, få enskild undervisning eller 

få anpassad studiegång. De besluten kan överklagas och rektorn får inte delegera dem till 

någon annan. Förskoleklassen och fritidshemmet har inga egna mål men de följer 

läroplanen för de obligatoriska skolformerna och arbetar därmed mot samma mål. Elever 

kan behöva stöd i förskoleklassen eller fritidshemmet för att förebygga svårigheter i 

skolan. Därför gäller bestämmelserna om särskilt stöd i skollagen även förskoleklassen och 

fritidshemmet (Skolverket, 2011). 

 

”Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett 

nationellt prov, genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller 

en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att 

en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta 

anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd 

utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra 

svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är 
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uppenbart obehövligt” (Skollagen SFS 2010:800 8§). 

 

Även om rektorn är ytters ansvarig för elev med särskilt stöd måste all personal på en skola 

utgå från att varje barn kan något, att elever som är i behov av hjälp och stöd har rätt att få 

det och att det är möjligt att hjälpa eleverna vidare i sin inlärning (SOU 2000:19). Synsättet 

utgår från att en god pedagogisk verksamhet i skolan kan bidra till att problem inte uppstår 

eller att de åtminstone kan lindras (Ds 2001:19). 

 

3.8 Forskning om bedömning av yngre barns lärande 
I juni 2010 tog riksdagen beslut om en ny skollag. Den nya skollagen började tillämpas 

höstterminen 2011 och är anpassad till en målstyrd skola där kunskap står i fokus 

(Skolverket, 2010). Den målstyrda organisationen ställer allt högre krav på dokumentation, 

utvärdering och bedömning av barns och elevers kunskaper och förmågor (Skolverket, 

2010). Även om forskningen inte är så omfattande, anses att dokumentation och 

bedömning har ökat i utbildningssystemet och samhället under de senaste åren 

(Alexandersson, 2008).   

 

Forskning gällande bedömningar och betyg, från förskola till högskola inom det svenska 

utbildningssystemet under perioden 1990-2005, visar att fältet domineras av forskning som 

är inriktad på bedömning av äldre barn och unga (Lindberg, 2007). Forskaren konstaterar 

även att bedömningen inom förskolan har förändrats från utvecklingspsykologiskt 

grundade bedömningar till mer skolrelaterade. Tidigare blev förskolebarnen jämförda med 

modeller av det ”normala” barnet inom olika utvecklingsområden och åldrar, medan man 

nu alltmer fokuserar på skolrelaterade färdigheter. Många framhåller att det i förskolan inte 

är barnen som ska bedömas, utan själva verksamheten. Men i praktiken är det ofta barnens 

färdigheter och förmågor som observeras och mäts (Skolverket, 2010). 

  

”….barn idag synliggörs, bedöms och beskrivs som individer på ett mer 

genomgripande sätt än någonsin tidigare. I utvecklingssamtal efter 

utvecklingssamtal lär sig barn i dag att från tidig ålder rikta den ”diagnostiska” 

blicken mot sig själv och bedöma sina starka och svaga sidor” (Nordin-Hultman, 

2004). 

 

En annan trend, i en tillbakablick över forskningen om pedagogisk bedömning, är en 



 

20 

förändring från att tidigare fokuserat på elevers prestationer vid ett bestämt tillfälle till att 

se på bedömning som en integrerad del i undervisningen. Bedömning har gått från att söka 

efter individuella skillnader till att återkoppla till bedömningssituationen, undervisningen 

och den studerande utifrån lärarnas bedömning (Svingby & Svingby, 2001). Forskaren 

Helena Korp lyfter speciellt fram en annan forskares, Dylan Williams (William, 2007) 

bidrag. Han visar exempel på att elever som får återkoppling av mer kvalitativ och 

framåtsyftande karaktär blir bättre beredda till vidare ansträngningar och utveckling än 

elever som får sifferomdömen och beröm (Korp, 2003). 

 
Det råder ett stort behov av mer forskning om bedömning av yngre barn. Som 

grundläggande begrepp behöver bedömning och dokumentation definieras, prövas, 

nyanseras och jämföras med varandra, inte minst i förhållande till förskolan och 

förskoleklassen. Frågan är också om all tid och möda som läggs ned på formaliserad 

bedömning verkligen bidrar till en bättre verksamhet ? Därför behövs bedömning och 

dokumentation bland annat studeras i förhållande till barns lärande och studieresultat. 

Exempelvis behövs studier om individuella utvecklingsplaner som bedömning av yngre 

barn och studier som beskriver konsekvenserna av nya mål, kunskapskrav, nationella prov, 

diagnosmaterial och test för yngre barn i förskolan, förskoleklassen och grundskolans år 1-

3 (Skolverket, 2010). 
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4. Metod 
I detta avsnitt redovisas val av metod, urval och hur insamlandet av empirin planerades och 

utfördes. För att få svar på forskningsfrågorna intervjuades fyra lärare i de tidiga åren och 

följdes upp med intervjuer riktade till två rektorer. 

 

För att inte fastna i personliga erfarenheter som utgångspunkt i studien och få en djupare 

förförståelse för det som valts att studera, valdes att undersöka vilka frågor och problem 

kring barns tidiga matematikerfarande som upplevs som angelägna av de närmast berörda 

(Eliasson, 1995). Detta skedde genom samtal med förskoleklasslärare och lärare på 

lågstadiet. 

 

4.1 Val av metod 
För att nå uppsatsens syfte samt få svar på forskningsfrågorna valdes en kvalitativ ansats 

med semistrukturerad intervju riktad till lärare i de tidiga åren samt till rektorer. Den 

kvalitativa forskningsstrategin stämde väl med syfte och frågeställningar som var av den 

karaktären att det inte gick att svara ja eller nej på frågorna. De gick ej heller att mäta. Den 

kvalitativa studien bygger på en forskningsstrategi där tonvikten oftare ligger på ord än 

kvantifiering vid insamling och analys av data och den kunskapsteoretiska ståndpunkten är 

tolkningsinriktad. Tyngden ligger på en förståelse av den sociala verkligheten på grundval 

av hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet (Bryman, 2000). Då måste man 

fråga människor om deras känslor, tankar och uppfattningar, eftersom de inte kan 

observeras (Merriam, 1994). Den semistrukturerade intervjun utmärks av att forskaren har 

en lista över förhållandevis specifika teman som ska beröras, men intervjupersonen har stor 

frihet att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman, 2002).                                                                                                                        

 

4.2 Urval 
I valet av respondenter var ambitionen att dessa valdes utifrån olika utbildningsenheter. 

Detta för att handlingsplanerna på enheterna skiljer sig från varandra och därmed borde 

bilda ett större empiriskt underlag för det område som studien avser. Att därefter besluta 

hur många respondenter det kunde vara lämpligt att ha med i undersökningen var inte helt 

lätt att fatta och det finns inga definitiva svar på den frågan (Bryman, 2002).  Bedömningen 

gjordes att fyra respondenter, två lärare på vardera två utbildningsenheter, kunde vara ett 

representativt urval. 
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Efter hand blev det relevant för studien att även vända sig till rektorer med frågor. Detta 

eftersom det så tydligt står i styrdokumenten att; ”Det åligger rektor att ansvara för att 

resursfördelningen och att stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevernas 

utveckling som lärarna gör” (Lgr 11, s.19). Här blev valet två respondenter, två rektorer, på 

två utbildningsenheter. 

 

Urvalet har sedan skett utifrån bekvämlighetsurval som består som namnet antyder av 

sådana personer som för tillfället råkar finnas till för forskaren. När det gäller 

organisationsstudier är bekvämlighetsurval mycket vanliga och har en mer framträdande 

roll än stickprov som baserar sig på sannolikhetsurval (Bryman, 2002). 

 

4.2.1 Beskrivning av informanterna 
Informant Lärare 1 (L1) har arbetat tio år som lågstadielärare i årskurs 1-3 och läste 

specialpedagogiska programmet på halvfart då intervjun genomfördes. Informant 

Förskolelärare (LF) har arbetat som förskoleklasslärare under tio år i kommunen och har 

innan dess varit verksam under fem år som förskolelärare i annan kommun. Informant L1 

och LF är verksamma på en F-6 skola i utkanten av en tätort i södra Sverige. Skolans 

upptagningsområde är ett medelklassområde och elevantalet uppgår till cirka 300 elever. 

Informant Speciallärare (LS) har arbetat ett år som speciallärare. Hennes inriktning är 

matematik och hon arbetar med elever i årskurs F-5. Informant Lärare 2 (L2) har en 

yrkesverksamhet som lågstadielärare på 20 år och arbetar i årskurs 1-3. LS och L2 är 

verksamma på en F-9 skola och arbetar även de  på en  skola  i utkanten av en tätort i södra 

Sverige och upptagningsområdet är likaså ett medelklassområde. Skolan elevantal uppgår 

till ca 400 elever. Rektor 1 (R1) har arbetat ett år som rektor och är utbildad 

specialpedagog med inriktning matematik. Hon är verksam på en F-3 skola med ca 100 

elever i utkanten av en tätort i södra Sverige och upptagningsområdet är ett 

medelklassområde. Rektor 2 (R2) har arbetat under tio år som rektor på en skola med ca 

100 elever. Även denna skola ligger i utkanten av en tätort i södra Sverige och 

upptagningsområdet är även här ett medelklassområde. Samtliga informanter är kvinnor. 

 

4.3 Genomförande och databearbetning 
Via telefon kontaktades rektorer och specialpedagoger på olika utbildningsenheter för att 

efterhöra möjlighet till intervju av lärare i de tidiga åren och syftet med intervjuerna 

informerades om. Efter några samtal  gavs medgivande av rektor till intervju av lärare i 

förskoleklass och lärare i årskurs ett på en enhet och specialpedagog förmedlade kontakt 
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med speciallärare och lärare i årskurs ett på en annan enhet. Några dagar senare ringde 

lärare på de aktuella skolorna upp och tid och datum för intervju bestämdes. Intervjuerna 

skulle ske genom inspelning på band, vilket  informerades om då tid och datum bestämdes. 

Eftersom intervjuformen var av kvalitativ karaktär, en semistrukturerad intervju, fanns det i 

förväg nedskrivet en uppsättning frågor som var mer allmänt formulerade och som inte 

behövde följa en viss ordningsföljd, utan kunde varieras allt eftersom intervjun pågick (se 

bilaga C). Ett visst utrymme för att ställa uppföljningsfrågor till det som enligt studiens 

syfte och frågeställningar kunde uppfattas som viktiga svar var också önskvärt (Bryman, 

2002). De två första intervjuerna genomfördes med Lärare 1 (L1) och Förskoleklasslärare 

(LF) enskilt i ett mindre grupprum i anslutning till personalrummet och tog omkring 30 

minuter vardera. Några dagar senare intervjuades Speciallärare (LS) och Lärare 2 (L2) på 

den andra enheten. Intervjuerna genomfördes i LS arbetsrum och tog ungefär 30 minuter 

vardera. Utifrån respondenternas svar och även utifrån styrdokument blev det intressant att 

gå vidare med intervju av rektorer. De kontaktades via missivbrev innehållande syfte med  

studien och information om att intervjun skulle spelas in på band. Två rektorer tillfrågades 

och båda svarade att de var positiva till intervju och datum och tid bestämdes genom mail. 

Intervjuerna genomfördes på rektorernas expeditioner och tog ungefär 30 minuter vardera.  

 
Bearbetning av materialet har sedan skett genom transkribering, utskrift och kategorisering 

av innehållet med hjälp av färger.Valet blev att analysera intervjuerna med lärarna och 

rektorerna var för sig, då dessa skedde vid olika tidpunkter och då de senare intervjuerna, 

intervjuer med rektorer, tillkom då det det empiriska underlag som erhållits utifrån 

intervjuer med lärarna till viss del analyserats. Resultaten redovisas utifrån studiens 

frågeställningar under rubriken Resultat och analys. 

 

4.4 Etiska ställningstaganden 
Inför intervjuerna gjordes överväganden i enlighet med följande forskningsetiska principer; 

informationskravet, samtyckeskravet, komfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2004). Detta skedde genom att berörda personer informerades skriftligen 

om den aktuella forskningsuppgiftens syfte, att deltagandet i studien var frivilligt och att de 

hade rätt att avbryta sin medverkan om de så önskade samt att uppgifter om de i 

undersökningen ingående informanterna skulle ges största möjliga konfidentialitet genom 

avidentifiering och att de uppgifter som samlats in endast kommer att användas i min 

studie (Bryman, 2002). Denna skriftliga information gavs till informanterna innan 

intervjuerna påbörjades.   
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5. Resultat och analys 
Resultat och analys inleds med lärarnas tankar kring syftet med kunskapsdiagnos i den 

förberedande aritmetiken samt hur de går vidare utifrån diagnosens resultat. Därpå följer 

resultat och analys av rektorernas tankar kring kunskapsdiagnosens betydelse i de tidiga 

åren samt vilket stöd de ger lärarna för uppföljning och återkoppling utifrån elevernas 

resultat. Med detta i åtanke har resultat och analys delats in under fyra överrubriker. 

 

5.1 Hur tänker lärarna kring syftet med diagnostisering? 
Inledningsvis uppger Lärare 1 (L1) och Lärare 2 (L2) att de numera arbetar med 

kunskapsdiagnos i matematik mer konsekvent och att samtliga barn diagnostiseras vid 

skolstart. Tidigare var det oftast bara de barn som kan anses vara i matematiksvårigheter 

som de diagnostiserade. Speciallärare (LS) har arbetat med kunskapsdiagnoser under det år 

hon varit verksam som speciallärare och Förskoleklasslärare (LF) arbetar med på egen 

hand utarbetad matematisk kartläggning av barnen sedan några år tillbaka.  

 

Teman som visar sig i informanternas tankar kring syftet med diagnostisering är; ge 

information, möjlighet att individualisera, upptäcka brister hos äldre elever, kännedom om 

svårigheter och styrkor, olika strategier.  

 

Ge information 

Samtliga informanter anser att syftet med kunskapsdiagnos i den förberedande aritmetiken 

vid skolstarten, eller i förskoleklassen, är att ge dem information som de har  användning 

av då de ska planera undervisningen, då spridningen hos barnen i den grundläggande 

taluppfattningen vid skolstart är känd för dem. Denna variation beskriver informanterna på 

följande sätt; ”En del barn kan räkna hur långt som helst, talsekvens och uppräkning, 

medan andra kommer till högst 29 eller lägre” (L2). ” En del barn har svårt med talen 

mellan 10 och 20 och det brukar vara betydligt svårare för barn att räkna baklänges. De 

flesta klarar av att räkna baklänges från 5 men inte från 10” (LS). ”Det finns barn som är 

mycket duktiga på att räkna, men när det kommer siffror med i bilden då är det stopp. Men  

många barn kan,  utan att använda fingrarna , räkna ut vad det blir kvar om man från början 

har 7 nallar och tar bort 3” (LF). 

 

”Vi hindrar aldrig barn att räkna på fingrarna. Har man tio fingrar så kan man väl 

använda dem” (LS). 
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Resultatet visar att informanterna anser att  kunskapsdiagnostiseringen ger information som 

är betydelsefull för att kunna möta varje elev med undervisning med  hänsyn till dennes 

förutsättningar och behov och därmed främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling (Lgr 11, s. 8). Informantenas beskrivning av variationen i 

taluppfatttning vid skolstart hos barnen stämmer väl med forskarna Lundbergs och Sterners 

(2009) beskrivning och har stora likheter med resultaten som framkom vid utprövningen av 

Skolverkets Diamantdiagnoser (se bilaga A). 

                                                                    

Möjlighet att individualisera 

Informanterna säger att de via kunskapsdiagnosen kan individualisera  och möta barnen där 

de är i sin taluppfattning. Då framförallt de elever som inte utvecklat grundläggande 

förståelse.”Vi vill individualisera på ett bra sätt utifrån kunskapsdiagnosen, så at eleverna 

får en bra start i sin matematikutveckling då de börjar skolan” (L1). De använder även 

diagnoserna då de upprättar de individuella utvecklingsplanerna, IUP- planerna, för 

eleverna. Där tydliggör de vad eleven behöver arbeta med (se 3.5.4).  

 
”Visst har man en bild av barnets kunnande som lärare men jag tycker att det är 

jättebra  med diagnoser då man som lärare ofta får fram något man inte sett. Det ser 

man inte på samma sätt då de räknar i sina matteböcker. Man ser också hur säkra de är 

och hur lång tid de behöver på sig. Man kan som lärare bli förvånad över resultatet på 

båda håll. Ibland visar en del barn upp bättre resultat än vad man trott och vice versa. I 

så fall får man en tankeställare och det är viktigt. Samtidigt är det viktigt att tidigt 

upptäcka missuppfattningar en del barn har så att det inte släpar med. Detta tycker jag 

är syftet med att arbeta med diagnosmaterial” (L2).   

 

Att tidigt uppmärksamma var eleverna befinner sig i sin taluppfattning, vilket 

informanterna anser sig göra genom diagnosen, stämmer väl med McIntosh (2008) syn  på 

det diagnostiska arbetssättet  som en del av det förebyggande arbetet och menar att  en 

avgörande faktor för att kunna planera undervisningen för den enskilde eleven och bedriva 

en individualiserad undervisning är god kännedom om varje elevs utgångsläge. Även 

Fredriksson (2009) förordar diagnostisering i matematik och menar att detta bör ske så 

tidigt som vid skolstart och hänvisar till forskning om ökad måluppfyllelse genom detta. 

Att så som L2 beskriver det ”bli förvånad” över resultatet på diagnosen på ”båda håll” 

stämmer väl med då Skolverkets diagnosmaterial Diamant utprovades. En del lärare blev 
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närmast chockade när de fick reda på sina elevers diagnosresultat (Löwing, 2008). 

 

Upptäcka brister hos äldre barn 

LS säger att lärare i årskurs 1-5 kontaktar henne för att få reda på vad som är problematiskt 

för elever som uppvisar svårigheter i matematik. LS börjar då med ett test i Förstå och 

använda tal (McIntosh, 2008) avsett för ett år innan barnets aktuella årskurs och om det är 

ett oroande resultat går hon vidare och försöker analysera det närmare genom 

kunskapsdiagnosen för att veta om det brister i den grundläggande taluppfattningen (se 

3.1.5). 

 

Detta kan ses som både ett holistiskt och analytiskt sätt att bedöma. Den holistiska 

bedömning i detta fall kan beskrivas genom att läraren har gjort en bedömning som utgår 

utifrån ett helhetsintryck, eleven visar svårigheter i matematik, vilket i sin tur medför att 

specialläraren kontaktas, som gör en diagnos där resultatet får visa om en analytisk 

bedömning i den grundläggande taluppfattningen bör göras. Den analytiska bedömningen  

utgår från olika delar av en process eller olika delar av en produkt (Korp, 2003). Då den 

analytiska bedömningen  ger mer av en kunskapsprofil som visar både svagheter och 

styrkor i en elevs prestation kan den fungera formativt som återkoppling till eleven 

(Skolverket, 2011) . 

 

Kännedom om svårigheter och styrkor 

Kunskapsdiagnos är ett sätt att tidigt uppmärksamma svårigheter och missuppfattningar en 

del barn kan ha enligt informanterna och LS påpekar att det är minst lika viktigt att hitta 

elevernas styrkor. Hon, (LS), anser att kunskapsdiagnosen är ett bra material vid 

skolstarten då det sker i intervjuform, vilket enligt henne innebär möjlighet att utveckla och 

förtydliga uppgifterna för eleverna, men kompletterar ofta diagnosmaterial med varandra. 

Men hon, (LS), lyfter fram en uppgift i diagnosen som hon tycker är mindre bra och det är 

den med godtycklig ordning (se 3.1.4).  

 

”Barnen konstaterar att det är 22 föremål och då  säger jag att om du börjar räkna här  

istället hur  många är det då? Barnen brukar då se helt förvirrade ut och så räknar de en 

gång till för säkerhets skull. Dom tror att det är något lurt, att jag har trollat bort någon. 

Ska jag tolka detta som de inte har förstått?” (LS) 

 

Vikten av tidigt uppmärksamma missuppfattningar som ett barn kan ha vilket  
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informanterna säger att kunskapsdiagnosen ger utrymme för, stöds av  McIntosh (2008) 

som menar att till synes obetydliga tankefel  kan leda till stora problem längre fram. LS 

säger att hon genom kunskapsdiagnosen får kunskap  om vad eleven kan, styrkor, för att 

sedan koppla detta till vad eleverna ska utveckla  (McIntosh, 2008) och tar därmed fasta på 

att pedagogen behöver finna en plattform där barnet känner sig tryggt, en aktivitet eller ett 

ämnesområde där barnet upplever sig kompetent för att utifrån den plattformen sedan 

arbeta med de färdigheter som barnet har svårigheter med (Atterström & Persson, 2000). 

 

Olika strategier 

LS säger att det vid diagnostiseringstillfället finns möjlighet att ta reda på vilka strategier 

eleven använder och inte bara se om uppgiften blir rätt. ”Man måste vara medveten om 

vilket kunnande man vill åt och vilka tankeformer som kan finnas hos barn för att ställa 

lämpliga följdfrågor” (LS).  

 

Att det är viktigt vid diagnostiseringen att se vilka strategier eleven använder, som LS 

påpekar, kan ses mot bakgrund av att elever i räknesvårigheter  ofta använder metoder som 

inte är utvecklingsbara (McIntosh, 2008). Ett gemensamt drag hos elever i matematik-

svårigheter på alla stadier i grundskolan är till exempel att de löser aritmetiska uppgifter 

med strategier som bygger på koppling av talen till konkreta föremål som räknas från 

början (Johansson & Wirth 2007). Detta är ingen utvecklingsbar strategi utan en 

återvändsgränd och eleven måste  få hjälp att utveckla strategier som är utvecklingsbara 

(McIntosh, 2008). 

 

5.2 Hur går lärarna vidare utifrån diagnostiseringens resultat? 
Teman som framkommer i informanternas svar om hur de går vidare är; formativ 

bedömning, uppföljning och fortsatt undervisning, kontakt med specialpedagog, 

intensivinsatser, samarbete med förskoleklasslärare. 

 

Formativ bedömning 

Informanter ser kunskapsdiagnosen formativt då det för dem är uppföljning och fortsatt 

undervisningen som är det viktigaste, då främst med tanke på de barn som inte har en 

grundläggande taluppfattning. Detta uttrycks genom att informanterna anser att 

kunskapsdiagnosen ger indikationer på vad barnet behöver hjälp med att utveckla kunskap 

om, inom den grundläggande taluppfattningen, samt att pedagogiska insatser är nödvändiga 
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för att detta ska kunna göras. ”Man får en tydlig bild av vad barnen kan genom diagnosen. 

På så sätt vet man hur man ska lägga upp undervisningen. Jag har aldrig haft ett barn som 

inte har utvecklats i matematik under det första skolåret” (L2). LF uttrycker osäkerhet inför 

vad eleverna behöver kunna, vart de ska nå, när de slutar förskoleklassen och anser att 

matematik uppmärksammas mindre än svenska. Hon efterfrågar ett material i matematik 

liknande de som finns i svenska, till exempel Bornholmsmodellen. 

 

Enligt forskaren William (2010) består formativ bedömning av nyckelprocesserna; att 

bedöma var eleven är i sitt lärande, vad han/hon ska nå och vad som behövs för att komma 

dit. Detta stämmer väl med informanternas syn på bedömning. LF önskar ett pedagogiskt 

material att arbeta utifrån i matematik för att veta ”vart eleverna ska nå” när de slutar 

förskoleklassen. Denna tanke väcks av Lundberg och Sterner (2009) som menar att man 

borde kunna utveckla en liknande verksamhet i matematik som det som finns i svenska på 

förskolor runt om i landet.  

 

Uppföljning och fortsatt undervisning 
Uppgifter för återkoppling utformar L1 tillsammans med arbetslaget. De hämtar ofta 

uppgifter från elevernas läromedel men utformar även ”egna” uppgifter utifrån elevernas 

behov. L2 utgår nästan helt från läromedel i sin uppföljning och har hittat ett sådant som 

hon anser vara bra att undervisa utifrån. LS anser att vissa läromedel är tydligare då det 

gäller aritmetik och säger att en anpassning av läromedel i klassen ibland kan behövas för 

barn med bristande taluppfattning. Hon, (LS), utarbetar annars egna uppgifter för de barn 

som hon arbetar extra med. LF arbetar med konkreta matematikuppgifter med de barn som 

visar svårigheter utifrån  den kartläggning hon gör, exempelvis; ”gå och hämta tre nallar”. 

 

För att skapa möjlighet för uppföljning har L1 tillsammans med arbetslaget organiserat  

mer undervisningstid för elever med behov av hjälp och stöd, på så sätt att de lagt till en 

eftermiddagslektion. Under denna tid kan nu en till sex elever undervisas beroende på 

vilket behov av stöd de har, men L1 säger att de inom arbetslaget vill prioritera en-till-en 

undervisning. Denna utökade studietiden är schemalagd för eleven och resten av eleverna 

är på fritids, säger L1. 

 

”Matematik är ju ett särskilt språk och det tar tid att lära sig detta språk, att använda 

sig av begrepp och förstå vad man pratar om. Det är en ganska lång process innan man 

får det klart för sig. Många elever snappar direkt medan andra tar längre tid på sig. På 
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detta sätt får eleven mer tid och stimulans på det de behöver.” (L1) 

 

LF uttrycker att hon, och hennes kollega, önskar kunna arbeta enskilt en stund om dagen 

med de elever som är i behov av det utifrån den kartläggning som görs i förskoleklassen. 

Men påpekar att de är bara två pedagoger på 22 barn och att de nu har  det förhållandevis 

bra, då det till hösten blir minskad resurstid. Om de får någon stund över använder de tiden 

till hjälp för enskilt barn, men menar att det är ju så mycket annat som ska in i 

verksamheten. 

 

”Vi får arbeta med matematik i hela gruppen en stund varje dag. Vi räknar så fort vi får 

tillfälle till det. Men jag kan säga att jag är orolig för vilken nivå vi lägger det på. Är 

det för lätt? Vad skulle barnen behöva få mer träning på? Vi försöker hitta matematik i 

det som finns runtomkring oss. Det kanske skiljer oss lite ifrån hur man arbetar i 

skolan.” (LF). 

 

Hon (LF) anser att skolan borde ta till vara den kunskap eleverna besitter i matematik även 

om de, som hon uttrycker det, har svårt med det abstrakta, siffror. 

 

L2 säger att hon hinner följa upp stödja de flesta eleverna utifrån diagnosens resultat då 

hon arbetar med små grupper i matematik, bestående av högst tio elever. 

 

För att kunskapsdiagnosen ska leda till meningsfulla åtgärder är det viktigt att ha en teori 

för  hur eleverna lär ett visst ämnesinnehåll (Löwing,2008). L1 och L2 använder sig i första 

hand av valda uppgifter i läromedel för återkoppling  medan LF och LS oftast utformar 

egna uppgifter.  För att kunna genomföra en effektiv återkoppling och ge varje elev en 

tydlig struktur på arbetet är ett samstämmigt önskemål från L1, LF och LS att få mer tid för 

enskild undervisning, en-till-en undervisning för de elever som enligt kunskapsdiagnosen, 

eller kartläggningen, är i behov av det. Detta stöds av Lundberg och Sterner (2009) som 

menar att en  kombination av klassundervisning och en-till-en-undervisning ger mycket 

goda resultat speciellt när det gäller grundskolans yngre elever.  

 
Tillsammans med arbetslaget har L1 organiserat in mer undervisningstid, en 

eftermiddagslektion, för elever med behov av hjälp och stöd. På detta sätt menar L1 att 

eleven får mer tid och stimulans på det den behöver samtidigt som eleven kan följa 

klassens undervisning. Denna tid kan vara  något som inte alltid kan tillhandahållas i den 
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normala klassrumssituationen, vilket påverkar resultaten för eleverna då den effektiva 

färdighetsträningen i matematik blir för kort (Sjöberg, 2006).  

 
LF säger  att det är svårt att ge individuellt stöd till barn som är i behov av det på grund av 

gruppens storlek och brist på resurser och att de därför arbetar med matematik dagligen för 

hela gruppen med utgångspunkt i den matematik som omger barnet. När läraren på detta 

sätt synliggör matematiken som omger barnen i det dagliga arbetet ges alla barn möjlighet 

att vara med och lära (Ahlberg,2001). Hon, (LF), anser att skolan skulle ta till vara 

elevernas kunskap bättre även om de som hon uttrycker har svårt för det abstrakta, siffror. 

Att inte ta till vara denna kunskap ses som en kritisk punkt, enligt matematikdidaktisk 

forskning, i elevernas lärande (Ahlberg, 1997; Johansson Höines, 1997, Mellin-Olsen, 

1984). 

 

Kontakt med specialpedagog och speciallärare 

LF säger  att de lyckligtvis har en specialpedagog på skolan som tycker att grunden, 

baskunskaper, är mycket viktigt och därför vill prioritera arbete med förskoleklassbarn och 

elever i ettan. Henne vänder hon sig till om hon upptäcker att ett barn är i behov av mycket 

stöd, utifrån den kartläggning hon gör. ”Rektorerna är annars inte så positivt inställda till 

att skolundervisning ska föreligga i förskolemiljö” (LF). Då intervjun genomförs är det två 

barn som får extrastöd av specialpedagogen. 

 

Är behovet av stöd alarmerande stort för barnet utefter resultatet på kunskapsdiagnosen 

kontaktar L1 specialpedagogen. Detta sker ofta på klasskonferenserna, där både rektor och 

specialpedagog deltar. Genom att lyfta detta på konferenstid kan arbetslaget få 

specialpedagogisk hjälp i form av handledning eller direkta specialpedagogiska 

stödåtgärder riktade till eleven. L2 vänder sig till specialläraren om hon anser att en elev 

behöver extrastöd, men anser att hon oftast har möjlighet att följa upp själv. LS beskriver 

att de på skolan arbetar mycket med att analysera var problemet ligger och vilka kanaler 

som är starka hos eleven och vänder sig till specialpedagogen  om vidare utredning 

behöver göras. ”Vidare utredningar gör inte jag, det gör specialpedagogen” (LS). Resultatet 

visar att informanterna anser att det alltid finns barn som är i behov av särskilda 

stödåtgärder och då ska behoven utredas och åtgärder vidtas (Lundberg & Sterner, 2009). 

Hur elever med behov av särskilt stöd uppmärksammas skiljer sig åt på enheterna, och 

också enligt resultat inom samma enhet, där intervjuerna genomfördes. Även om rektorn 

genom den nya skollagen (Skollagen SFS 2010:800) har  det samlade ansvaret för hela den 
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pedagogiska situationen kring en elev och ansvarar för att elevernas behov utreds och att 

det fattas beslut om särskilt stöd,  kan  rektorn delegera detta till någon annan, exempelvis 

till en lärare i arbetslaget (Skolverket, 2010 ). Det framkom enligt resultat att det i första 

hand var specialpedagogen som hade detta ansvar. 

 

Intensivinsatser 
LS säger att det allra bästa är att få arbeta med intensivinsatser för de barn som behöver 

extra stöd utifrån kunskapsdiagnosen och att detta bör ske varje dag under en begränsad 

period. ”Men det är svårt att få till det. Brukar bli tre gånger i veckan under korta stunder, 

kanske 20 till 30 minuter” (LS). Hon, (LS), har utarbetat ett eget program för uppföljning 

och arbetar med utgångspunkt i det eleven kan. Diagnostiserar sedan barnet igen och lägger 

till fler övningstillfällen om behov finns. Så har hon tillsammans med arbetslaget 

eftersträvat att arbeta. Hon påpekar även att de i arbetslaget analyserar hela situationen 

kring eleven.  

 

”Svårigheter som framkommer vid en diagnos måste sökas runt eleven. Ofta har det 

med koncentration att göra. Ibland är det specifika läs och skrivsvårigheter som 

påverkar matematiken. Vi arbetar mycket med att analysera var problemet ligger.” (LS). 

 

LS  kan sägas arbeta med tydliga mål, realistiskt höga krav och kontinuerlig utvärdering av 

elevernas kunskap, vilket har stor betydelse när det gäller ökad måluppfyllelse för eleverna 

(Fredriksson, 2009). För att bygga vidare med de färdigheter som eleven har svårt med  

utgår hon från vad eleverna kan (Atterström & Perssson, 2000). LS påpekar även att de i 

arbetslaget analyserar hela situationen kring eleven för att få kunskap om var problemet 

ligger och ser därmed att elever i matematiksvårigheter har olika profiler på sina 

svårigheter (Lundberg & Sterner, 2009). Hon, (LS), ser matematiksvårigheter som ett 

multifaktorellt problem (se 3.4 ). 

  

Samarbete mellan förskoleklasslärare och fritidspersonal 

L2 har inlett ett samarbete med förskoleklassläraren kring uppföljning av 

kunskapsdiagnosen som hon uttrycker är ”jätte-bra”. De går igenom resultaten tillsammans 

och L2 för sedan en dialog med barnet kring matematik, främst för att få en uppfattning om 

hur barnet ”känner för att räkna”. L2 gör sedan om kunskapsdiagnosen under vårterminen. 

L1 påpekar att de har ett gott samarbete med fritidspersonalen på skolan och att 

fritidspersonalen brukar utforma matematikaktiviteter som berör det ämnesområde klassen 
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arbetar med och förankrar dessa aktiviteter i elevernas vardag. Ofta förläggs aktiviteterna 

utomhus i elevernas närmiljö och uppgifterna  är oftast mycket konkreta, enligt L1.  

 
Samarbetet L2 inlett med förskoleklassläraren kring uppföljning av kunskapsdiagnosen och 

samarbetet som pågår mellan L1 och fritidspersonalen, är helt i linje med lärarens uppdrag 

enligt läroplanen (Lgr 11) som föreskriver att läraren ska utveckla samarbetet med bland 

annat  personal i förskoleklass och fritidshem, utbyta kunskaper och erfarenheter och i 

samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av stöd (Skolverket, 2011). L1´s 

beskrivning av ett didaktiskt matematiskt samarbete med fritidspersonalen på skolan kan 

ses som ett sätt att bedriva ”situations matematik” då tanken med denna är att låta 

skolmatematiken och vardagsmatematiken närma sig varandra (Engström, Engvall & 

Samuelsson, 2007). Eleverna får genom detta upplägg möjlighet att lösa enkla problem i 

elevnära situtioner och koppla dessa till grundläggande kunskaper om matematiska 

begrepp (Skolverket, 2011). 

   

5.3 Vilka är rektorernas tankar kring diagnostiseringens betydelse i de 
tidiga åren? 
Teman som framkom utifrån rektorernas tankar kring diagnostiseringens betydelse i de 

tidiga åren är;  prioriterat område, hur rektorn delges resultat, de nationella proven. 

 

Prioriterat område 

Den förberedande aritmetiken är ett prioriterat område för Rektor 1 (R1). ”Jag är 

matematiker, så självklart tycker jag att det är viktigt. Det är grundläggande för den 

fortsatta matematikutvecklingen för eleven” (R1). Kunskapsdiagnosen kan enligt R1 

användas för att kartlägga hur långt eleverna kommit i sin grundläggande taluppfattning 

och därmed finns möjligheter för återkoppling och lärande. 

 

”En kunskapsdiagnos i den förberedande aritmetiken är viktig då en del barn har 

kommit långt i sin taluppfattning och kan alla siffror, medan andra barn kan några 

stycken eller inga alls.” (R1) . 

 

Rektor 2 (R2) går inte in djupare på den grundläggande taluppfattningen, men ser 

kunskapsdiagnosen som ett sätt att tidigt upptäcka vilka elever som är i behov av hjälp och 

stöd, så att de ska klara av matematikundervisningen i skolan. 

 
”Förr gjorde man diagnoser och sen var det inte mer med det. Nu vill vi följa upp 
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diagnoserna och vi börjar redan med de yngsta barnen.” (R2). 

 

Rektorerna säger att informationen de får via kunskapsdiagnosen är väsentlig och detta kan 

tolkas som att de anser att kunskapsdiagnosen har som syfte att skapa goda förutsättninga 

för elevers måluppfyllelse (Skolverket, 2013). R1 ser kunskapsdiagnosen ur ett didaktiskt 

perspektiv och påpekar att den förberedande aritmetiken är grundläggande för den fortsatta 

matematikutvecklingen för eleven och  uttrycker därmed att förskolebarns matematiska 

kunnande har ett starkt samband med senare matematiska färdigheter i skolan (Duncan 

m.fl., 2007). R2 går inte in djupare på den grundläggande taluppfattningen men anser att 

kunskapsdiagnosen är ett sätt att tidigt upptäcka vilka elever som är i behov av stöd för att 

ge dem hjälp att utveckla en bra taluppfattning under de första skolåren, vilket kan 

medverka till att de behärskar matematiken i högre årskurser (Lunde, 2011). 

 

Hur rektorn delges resultat    
R1 berättar att hon samlar  in samtliga test och går igenom dem för att skapa sig en bild av 

kunskapsnivån i gruppen, främst med tanke på de barn som inte kommit så långt i sin 

taluppfattning. R2 säger att en handlingsplan i matematik är utformad under vårterminen 

på enheten och börjar gälla under höstterminen. I planen ligger matematikdiagnoser med 

jämna mellanrum, däribland kunskapsdiagnos i den förberedande aritmetiken. I planen 

finns även uppgifter om vem som ska ansvara för uppföljningen av resultatet och detta kan 

gälla lärare, resurslärare eller specialpedagog beroende på resultat. Det är ännu inte bestämt 

hur resultaten ska presenteras för rektor, om det ska ske direkt till rektor eller om det ska 

ske på konferenser tillsammans med specialpedagog.  

 

Då rektorn har ansvaret för skolans resultat, och har inom givna ramar, ett särskilt ansvar 

för att undervisningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevernas 

utveckling som lärare gör (Lgr 11) samlar R1 in samtliga kunskapsdiagnoser för att skapa 

sig en bild av kunskapsnivån i gruppen, medan det ännu inte är bestämt hur resultaten ska 

presenteras för rektor på R2´s enhet. Båda rektorerna ser kunskapsdiagnosens resultat som 

väsentlig information vid planeringen av undervisningen som har till syfte att skapa goda 

förutsättningar för elevers måluppfyllelse (Skolverket, 2013). 

  

De  nationella proven 

Informanterna R1 och R2 berättar hur ett  provresultat  kan påverka undervisningen och ger 

exempel på vad som blev följden av låga resultat i matematik på de nationella proven några 
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år tidigare. På båda enheterna blev detta ett startskott till att arbeta intensivt med matematik 

och många åtgärder genomfördes där samtliga pedagoger involverades.  

 
”Pedagogerna har slitit med det här men det har gett resultat. Eleverna låg bra till på   

de senaste nationella proven.” (R2). 

 

Utifrån uppdraget som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan, 

där rektorn har det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de 

nationella målen (Lgr,11 s.18) ger rektorerna exempel på hur en bedömning som vanligtvis 

anses som summativt, de nationella proven, kan få konsekvenser för hela verksamheten. 

Ett intensivt arbete påbörjades i matematik. Detta kan ses utifrån att oavsett om 

bedömningen är summativ eller formativ måste informationen som kommer fram 

dokumenteras och kommuniceras till alla berörda så att lämpliga åtgärder ska kunna vidtas 

(Petterson, 2010). 

  

5.4 Vilket stöd ges lärarna för uppföljning och återkoppling utifrån 
elevernas resultat? 
Teman som framkom på frågan vilket stöd lärarna får för uppföljning och återkoppling 

utifrån elevernas resultat är; Hur rektor går vidare med resultaten, resurser, mer tid för   

uppföljning och återkoppling. 

 

Hur rektor går vidare med resultaten 

På R1s enhet gör pedagoger i förskoleklassen kunskapsdiagnosen. R1 samlar in samtliga 

test och går igenom dem för att skapa sig en bild av kunskapsnivån i gruppen, främst med 

tanke på de barn som inte kommit så långt i sin taluppfattning. Är det något eller några 

resultat som ligger lågt, kallar hon in och för en dialog med berörda pedagoger för att 

diskutera vad de kan göra. Pedagogerna i förskoleklassen arbetar sedan med utgångspunkt i 

resultaten på testen och har matematik inlagd i verksamheten dagligen. 

 
”Men om ett barn har mycket låga resultat och man ser att det här kan inte stämma, kan 

det bero på att barnet haft en dålig dag. Då gör vi om testet. Men det kommer att bli 

några barn på skolan framöver som vi får göra en djupare kartläggning på.” (R1) 

 

R1 hjälper till att skapa digitala program i matematik för eleverna och berättar att varje etta 

har en Ipad med enbart pedagogiska program som hon beskriver som roliga 
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matematikprogram på alla nivåer där man till exempel får koppla siffror till antal. På den  

enheten R2 arbetar på ligger resultatet till grund för hur resurserna i arbetslaget skall 

användas och en diskussion förs även i arbetslaget om arbetssätt och metoder. På enheten 

är det de lärare som arbetar som speciallärare som ansvarar för att resultaten följs upp på 

kunskapsdiagnosen. R2 påpekar att dessa lärare inte har formell kompetens som 

speciallärare men de har ett stort intresse för matematik.   

 

I Skollagen (SFS 2010:800 kap 3 ) står att läsa; ” Rektorn ska se till att elevens behov av 

särskilt stöd skyndsamt utreds. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, 

ska han eller hon ges sådant stöd. Rektorn kan dock enligt lagen delegera detta till någon 

annan, exempelvis till någon lärare i arbetslaget”. R1 har enligt resultat tagit på sig detta 

ansvar själv och för en diskussion om hur stödet ska utformas tillsammans med berörda 

pedagoger medan R2 delegerat ansvaret till de lärare som arbetar som speciallärare. 

 
 
Resurser för uppföljning 

Mer resurser ger rektorerna inte lärarna, utan de får disponera om de resurser de har i 

arbetslaget. 

 

”Jag ger inte mer resurstid, nej så bra är det inte.” (R2). 

 

R2 har på enheten gjort en omorganisation som är ny för året. Två lärare, en i ett-tvåan och 

en i tre-fyran, fungerar som speciallärare för klasserna. R2 anser att de kommer att driva 

uppföljning av diagnoser på ett helt annat sätt än vad de tidigare kunnat göra, då de följer 

upp testen direkt, vilket varit svårt för lärarna att genomföra i klassrumssituation. 

 

”Resultaten får visa om uppföljning ska ske individuellt eller i grupp. Det handlar 

också om vilken metod eller vilket arbetssätt man använder.Vi har inget facit till hur 

det ska ske. Det måste ske efter behov.” (R2). 

 

På R2´s enhet är det bestämt att insatserna ska göras periodvis. Tre veckor får en grupp 

eller elev undervisning varje dag av de lärare som arbetar som speciallärare och sedan får 

en annan grupp eller elev daglig träning under en tre -veckors- period. 

 

”Men detta kan man inte heller säga ska göras generellt. Men vi tror  att det är en bra metod 

att köra intensivt.” (R2) 
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Ibland kan en lärare gå in och ha en större grupp elever för att frilägga resurstid, så att en 

annan lärare kan arbeta enskilt med eleven, påpekar R1. Det förekommer också att lärare 

går in och tar undervisningstid efter skoldagens slut, som ett sätt att uppnå full 

tjänstegöringstid, säger R1. 
 

”Vi har ett bra samarbete mellan pedagogerna på skolan. Det måste vara så då vi är en 

liten enhet. Någon speciallärare har vi tyvärr inte på grund av att resurserna har lagts på 

att skapa små klasser. Det är bra med små grupper men det blir sårbart för de elever som 

behöver individuell hjälp.” (R1). 

 

En kunskapsdiagnos, eller kartläggning, kan ligga till grund för beslut om individuella 

insatser, till exempel studiehandledning på modersmålet eller extra stödundervisning 

(Skolverket, 2011). L2 beskriver hur två lärare numera arbetar som resurs mot klasserna 

och har möjlighet att följa upp diagnoserna direkt, individuellt eller i grupp, och på R1s 

enhet frilägger man resurs för enskild undervisning för elev, genom att en lärare går in och 

har en större grupp. Skollagen (Skollagen SFS 2010:800) är tydlig kring rektorns ansvar 

kring beslut som gäller enskild undervisning, särskild undervisningsgrupp eller anpassad 

studiegång. Det är endast rektor som kan besluta om detta då besluten kan överklagas. 

Detta kan inte delegeras till någon annan, till exempel speciallärare eller specialpedagog. 

R1s beskrivning av att samarbetet är bra på enheten kan sägas vara en förutsättning för att 

nå goda resultat för samtliga elever. Då; ”All personal på en skola måste utgå från att varje 

barn kan något, att elever som är i behov av hjälp och stöd har rätt att få det och att det är 

möjligt att hjälpa eleverna vidare i sin inlärning” (SOU 2000:19). 

 

Mer tid för uppföljning och återkoppling 

Som en åtgärd för uppföljning har rektorerna på enheterna lagt in utökad studietid för 

eleverna. På den ena enheten gäller det enskilda barn, medan det på den andra enheten 

gäller samtliga barn. Ofta brukar det röra sig om ca 40 minuter i veckan och då sker 

undervisning i korta intensiva pass, oftast genom en-till-en undervisning, vilket R1 säger är 

det mest effektiva. ”För en del elever är det just denna extratid de behöver” (R1). 

 
”Men mer undervisningstid för elev måste ske i samråd med föräldrarna.” (R1). 

 

Den grundläggande principen för den inkluderande skolan är att alla barn, närhelst så är 
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möjligt skall undervisas tillsammans, oberoende av eventuella svårigheter eller inbördes 

skillnader (Utbildningsdepartementet, 2001). Genom den utökade studietiden på enheterna 

får eleverna  möjlighet att undervisas tillsammans utan att exkluderas från den ordinarie 

undervisningen i klassen. Även om alla barn närhelst så är möjligt skall undervisas 

tillsammans enligt den grundläggande principen för den inkluderande skolan 

(Utbildningsdepartementet, 2001) kan det vara befogat med en en-till-en undervisning 

under begränsade perioder (Robbins, 2000). 

 

Avslutningsvis efterfrågar R1 ett program i matematik i förskoleklassen då hennes 

erfarenhet är att förskoleklasslärare många gånger känner en osäkerhet över hur 

matematikaktiviteterna bör utformas (se 3.6). 
  

”Många förskolelärare skulle nog känna sig tryggare med matematiken om det fanns 

ett sådant material. Även om det inte förhåller sig så på vår skola.” (R1) 
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6. Metod- och resultatdiskussion 
I följande avsnitt diskuteras studiens metod och resultat med förankring i studiens syfte och 

frågeställningar. 

 

6.1 Metoddiskussion 
För att kunna besvara studiens frågeställningar har en kvalitativ metod valts med 

semistrukturerad intervju riktade till lärare och rektorer. Syftets ambition, att belysa lärares 

och rektorers tankar kring diagnostiseringens betydelse i den förberedande aritmetiken för 

att erbjuda alla barn tidiga insatser i matematik och därmed förebygga eventuella 

matematiksvårigheter, har med denna metod uppfyllts. 

 

Valet av intervju som metod bidrog till att inhämta fördjupad kunskap om det som studien 

syftar till och bearbetning av resultaten är förankrad i litteraturen. Emellertid kan resultaten 

från intervjuerna inte ge några slutgiltiga resultat, på grund av svårigheterna med att 

generalisera då urvalet av respondenter skedde genom bekvämlighetsurval, det vill säga 

sådana personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga för forskaren. Men resultatet kan 

generaliseras utifrån just denna studie med just dessa informanter. Frågan kan även ställas 

om respondenterna är representativa för lärarkåren och för rektorer i sin helhet - själva det 

faktum att de tackar ja till intervju kan bero på att de har utvecklat god organisation på 

enheten kring det som syfte och frågeställningar gäller.  

 

Som forskare var upplevelsen den att intervjun mer liknade ett samtal, med givande och 

tagande och att den därför präglades av flexibilitet, som ibland gjorde att information och 

åsikter som inte var adekvata för studien, men intressanta i sig, framkom. Då intervjuerna 

spelades in på band fanns det goda möjligheter vid transkribering att bortse från  

information som inte berörde frågeställningar och syfte. Detta tillvägagångssätt, 

bandinspelning, är viktigt för den detaljerade analys som ofta krävs vid kvalitativa 

undersökningar och för att man ska kunna fånga intervjupersonernas svar i deras egna 

ordalag (Bryman, 2002).   

 

6.2 Resultatdiskussion 
Här presenteras resultatet utifrån studiens syfte och frågeställningar genom författarens 

reflektioner kring det empiriska materialet som erhölls vid intervjuerna av lärare och 

rektorer.  
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6.2.1 Hur tänker lärarna kring syftet med diagnostisering? 
I resultatet framkommer tydligt att diagnostisering ses som ett verktyg för att stödja barns 

lärande och hjälpa läraren att förbättra verksamheten, då det finns en medvetenhet om 

barns olikheter vad det gäller matematiskt kunnande då de börjar skolan. Denna olikhet kan 

uttryckas så att många barn kan utan vidare räkna till hundra eller mer, de känner igen alla 

siffror och kan utföra enkla additioner och subtraktioner, medan andra har långt kvar till 

denna nivå. De har ingen klar taluppfattning och kan inte många siffror (Lundberg & 

Sterner, 2009). Det är så informanterna till stor del beskriver olikheterna. 

 

Men vad bottnar då dessa olikheter i ? I teoriavsnittet redovisas vissa teorier och forskning 

om hur barn bygger upp taluppfattning och lär sig att räkna. Forskarna Gelman och Galistel 

(1978) menar till exempel att barns förmåga att hantera tal är i det närmaste genetiskt 

betingat och byggs upp på samma sätt som modersmålet. Den enda väsentliga skillnaden 

består i att barn hela tiden omges av ett språk medan de inte alltid omges av motsvarande 

numeriska miljö (Solheim & Reikerås, 2004). Orsakerna till olikheterna kan då sökas i att 

en del barn inte fått den numeriska stimulans de behöver för att tillägna sig kunskap om tal 

och räkning under förskoleåldern (Lundberg & Sterner, 2009).   

 

Vid tolkning av resultatet framkom inget om orsakerna till bristfällig stimulans under 

förskoleåldern och ingen fråga ställdes heller från författaren om detta.  

 
För att kunna möta upp denna olikhet i den grundläggande taluppfattningen och anpassa 

undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov och därmed arbeta för en 

likvärdig utbildning för eleverna så att elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling 

främjas (Lgr, 11) visar analys av resultatet att användandet av kunskapsdiagnos i den 

förberedande aritmetiken fyller ett stort behov för att detta ska kunna göras. För lärarna är 

kunskapsdiagnosen ett verktyg som fungerar som en möjlighet att identifiera var eleven 

befinner sig i sin taluppfattning, vad eleven kan och vad eleven bör arbeta mer med, men 

också möjlighet att tidigt upptäcka missupfattningar som ett barn kan ha. Allt för att kunna 

individualisera och möta barnen där de är. Idag råder det en relativt stor samstämmighet 

inom forskning ”att tydliga mål, realistiskt höga krav och kontinuerlig utvärdering av 

elevers kunskaper har en avgörande betydelse när det gäller ökad måluppfyllelse” 

(Fredriksson, 2009 s.7) och hon  förordar ett diagnostiskt arbetssätt redan så tidigt som vid 

skolstart. Även McIntosh (2008)  påpekar vikten av ett diagnostiskt arbetssätt som en del 

av det förebyggande arbetet. Han skriver att en avgörande faktor för att kunna planera 
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undervisningen för den enskilde eleven och bedriva en individualiserad undervisning, är 

god kännedom om varje enskild elevs utgångsläge. 

 

För att vidareutveckla matematisk kunskap utifrån elevens utgångsläge vid skolstart, 

framkommer att samarbete utvecklats mellan skola, förskola och fritidshem. Detta sker 

genom att färskoleklasslärare och lärare i årskurs ett går igenom kunskapsdiagnosen 

tillsammans och att fritidspedagogerna utformar matematiska aktiviteter som är kopplade 

till det matematiska område som klassen arbetar med. Dessa aktiviteter är  förlagda utanför 

klassrummet i elevernas närmiljö. Detta uttrycks av informanterna vara något som de 

uppskattar mycket och har stor nytta av för att förankra och utveckla verksamheten. 

Läraren ska, utveckla samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem och i 

samarbetet särskilt uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd (Skolverket, 2011 sid. 16). 

 

6.2.2  Hur går lärarna vidare utifrån diagnostiseringens resultat ? 
Återkopplingen är en självklarhet enligt analys av resultaten för lärarna, även om det 

framkom att så inte alltid varit fallet. Det är det formativa synsättet på diagnosen som 

genomsyrar verksamheterna, enligt lärarna. Den formativa bedömningen består enligt  

Williams (2010)  av nyckelprocesserna; att fastställa var eleven är i sitt lärande, vad 

han/hon ska nå och vad som behövs för att komma dit. Då det gäller den förberedande 

aritmetiken, som är det didaktiska område studien avser, kan bedömningen på detta område 

genom diagnos även anses vara ett analytiskt sätt att bedöma, då den utgår från olika delar 

av en process eller olika delar av en produkt (Korp, 2003) och ger mer av en 

kunskapsprofil som visar både styrkor och svagheter i en elevs prestation. Den kan därför 

fungera formativt som återkoppling till eleverna (Skolverket, 2011). 

 

Organisationen skiljer sig åt på enheterna och således präglas återkoppling och uppföljning 

av detta. Det framkommer även i resultatet att stor vikt har lagts vid hur man 

organisatoriskt löst, eller kommer att lösa, uppföljning av resultat. Detta gäller både tid, 

arbetssätt och resurser. Däremot framkommer inget om svårigheter att ta fram och utforma 

didaktiskt framgångsrikt matematiskt material för att erbjuda eleverna tidiga insatser i 

matematik. För att kunna hjälpa barn vidare måste läraren kunna uppfatta nyanser eller 

arten av brister i barns taluppfattning och känna till och använda sig av teorier för hur barn 

tillägnar sig begrepp (Löwing, 2008). Slutsatsen dras att dessa teorier är kända för lärarna 

och att de kan uppfatta nyanser och brister i barns taluppfattning då de är utbildade med 
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inriktning mot yngre barn och att de därmed är uppmärksamma på vilka strategier eleven 

använder, vilka som är utvecklingsbara, och inte bara ser om uppgiften blir rätt. 

 

På vilka sätt är då de organisatoriska förutsättningarna lösta så att lärarna ges möjlighet till 

återkoppling utifrån resultat? Tid är något lärarna efterfrågar för barn i behov av hjälp och 

stöd. För att hinna med att ge varje elev en tydlig struktur på arbetet samt en effektiv 

återkoppling behövs tid, något som inte alltid kan tillhandahållas i den normala 

klassrumssituationen (Sjöberg, 2006). Genom att skapa mer undervisningstid, utöka 

timplanen, har man möjliggjort återkoppling för enskild elev på en av enheterna. 

 

Förutom tid framkommer att en-till-en undervisning är något som värderas högt enligt 

resultatet. Flera undersökningar har visat att en intensiv en-till-en undervisning under en 

begränsad period kan vara särskilt effektiv för eleverna  och att arbete med tal och räkning 

ibland kräver sådan kraftansamling av eleverna att stöd av en vuxen blir nödvändig för en 

del elever (Lundberg & Sterner, 2009). I en studie som analyserat en-till-en 

undervisningens roll (DSF, 2008) har forskarna kunnat märka en förbättrad självbild och 

förståelse hos elever med svårigheter. I denna studie har de flesta träningspass utförts av 

eleven och elevens ordinarie lärare efter skoldag. 

 

Men möjlighet att möta eleverna med individuell undervisning och återkoppling finns det 

få möjligheter till i förskoleorganisationen, enligt resultat. Bland annat på grund av 

gruppernas storlek, och därför arbetar pedagogerna med matematik i hela gruppen varje 

dag. I denna undervisning lägger de stor vikt vid den numeriska aspekten i vardagen men 

de arbetar även med matematiska begrepp. Barnen får genom detta numerisk stimulans i 

den miljön som omger dem och genom sådan undervisning ges alla barn möjlighet att vara 

med och lära (Ahlberg, 2001). Resultatet visar även att förskoleklasslärare känner 

osäkerhet inför vad eleven behöver kunna då de börjar i årskurs ett. Hon efterfrågar ett 

matematiskt material att arbeta utifrån (se 3.6). 

 

6.2.3 Vilka är rektorernas tankar kring diagnostiseringens betydelse i de tidiga åren? 
Rektorerna syn på diagnostiseringens betydelse i de tidiga åren speglar det uppdrag de har 

genom den nya skollagen (Skolagen SFS 2010:800). Enligt lagen har de det samlade 

ansvaret för hela den pedagogiska situationen kring en elev och ansvarar för att elevens 

behov utreds och att det fattas beslut om särskilt stöd. Organisationen kring detta uppdrag 
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skiljer sig åt på så sätt att rektor på den ena enheten går igenom de av förskolepedagogerna 

genomförda diagnoserna för att sedan fatta beslut om åtgärder tillsammans med berörda 

pedagoger, medan rektor på den andra enheten får kännedom om resultatet indirekt av de 

pedagoger som genomfört testen. En ny organisation för hur detta bör ske, är under 

utveckling på den senare enheten, och diskussion förs om vilket sätt som är bäst. Vikten av 

att tidigt upptäcka barn i behov av hjälp och stöd i den förberedande aritmetiken genom 

diagnos framkom även genom intervjun av rektorerna. Detta för att förebygga risken att 

eleven hamnar i matematiksvårigheter. I de obligatoriska skolformerna kan rektor besluta 

om en elev ska ingå i en särskild undervisningsgrupp, få enskild undervisning eller få 

anpassad studiegång (Skolagen SFS 2010:800). 

 

6.2.4 Vilket stöd ges lärarna för uppföljning och återkoppling utifrån elevernas 
resultat? 
Vilket stöd får då lärarna av rektorerna utefter den värdering av elevernas utveckling som 

lärarna gjort (Lgr 2011, sid 19)? Mer resurser ges inte till lärarna. Men tydligt är att 

rektorerna tagit fasta på effektiv och snabb återkoppling för eleverna. ”Rektorn ska se till 

att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Om en utredning visar att en elev är i 

behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd” (SFS 2010:800 kap.3). För att 

genomföra detta har en omorganisation av resurserna gjorts på en enhet, på så sätt att två 

lärare arbetar som speciallärare mot vardera två klasser. Tanken är att de ska följa upp 

diagnoser direkt och på så sätt ”avlasta klassläraren”och optimera elevernas lärande. På 

den andra enheten går lärarna in och hjälper varandra så att resurs kan friläggas för elev 

med behov. Lärarna kan även följa upp eleven efter dagens slut, istället för att arbeta på 

fritids, som ett sätt att uppnå full tjänstgöring. En utökade studietid för elever  måste dock 

ske i samråd med föräldrar, vilket rektor på den ena enheten påpekar. Det framkommer 

även att specialpedagogisk kompetens erbjuds lärarna för handledning, stödundervisning 

och utarbetande av pedagogiskt material för elever av behov av särskilt stöd. På en av 

enheterna hjälper även rektor till med att ta fram och skapa digitala program i den 

förberedande aritmetiken. Samma rektor påpekar att då de satsat på små grupper på 

enheten, vilket hon anser vara bra för eleverna, har de inte varit möjligt att anställa 

speciallärare och uttrycker att det blir sårbart för de elever som är i behov av hjälp och 

stöd. Hon önskar även ett väl utarbetat matematiskt material i förskoleklassen och menar 

att många förskoleklasslärarna skulle känna sig tryggare med ett sådant. 
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6.3 Slutsats och fortsatt forskning 
Slutsatsen är att diagnostisk bedömning utan tvivel är en viktig och central del i 

undervisning och lärande för de informanter som har ingått i studien och fungerar som ett 

redskap för att möta barnet där det är i sitt matematiska kunnande. Stort arbete har även 

lagts ned på att skapa goda organisatoriska möjligheter för uppföljning och återkoppling av 

både lärare och rektorer. För att erbjuda eleverna stimulerande insatser utifrån resultaten, 

tar lärare hjälp av specialpedagoger, speciallärare och även rektor för att utforma sådana. 

Även läromedel, valda uppgifter, och digitala program används för att erbjuda eleverna 

tidiga insatser. Men är insatserna evidensbaserade? Trots att forskning om 

forskningsbaserade undervisningsmetoder för arbetet med elever i behov av särskilda 

stödåtgärder är begränsad (Lundberg & Sterner, 2009) så finns det väl pedagogiskt och 

vetenskapligt beprövade metoder, vilket forskarna ger goda exempel på i boken Dyskalkyli- 

finns det? (2009). Även om det i resultatet framgår att barnens kunnande på de nationella 

proven förbättrats på de enheter där intervjuerna genomförts, där ett konsekvent 

diagnostiskt arbetsätt bedrivs, kan orsakerna till detta  bero på många faktorer. Till exempel 

på det ökade intresset och engagemanget för matematik som framkom hos informanterna i 

studien. 

 

Hur kommer då min specialpedagogiska kompetens in i sammanhanget? För att kunna 

uppfylla uppdraget om en likvärdig skola för alla (Lgr, 11) kräver detta att lärares, 

speciallärares och specialpedagogers olika kompetenser kompletterar varandra. I resultatet 

framgår att informanter efterfrågar specialpedagogisk kompetens för att kunna möta alla 

barn med goda pedagogiska program och uppgifter, då de fått kännedom om elevernas 

resultat på proven. Även rektor R1, som själv har en specialpedagogisk examen, påpekar 

att avsaknaden av speciallärare på enheten gör det sårbart för barn av behov av hjälp och 

stöd. På en enhet har två lärare påtagit sig uppgiften som speciallärare, trots att de inte har 

den formella kompetensen. 

 

Slutsatsen kan dras, att det i studien framkommit att den specialpedagogiska kompetensen 

efterfrågas. Det är i denna kompetens som jag hoppas kunna möta pedagoger och elever på 

ett tillfredsställande sätt, även om jag inte kan sitta inne med alla svaren.    

 

Frågan är då om all den tid och möda som läggs ned på fördiagnosen bidrar till en bättre 
verksamhet för eleverna så att det går att förebygga eventuella matematiksvårigheter? 
Studiens inledning och teoretiska bakgrund pekar på att det är angeläget att tidigt 
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uppmärksamma och hjälpa barn som av olika skäl riskerar att hamna i 
matematiksvårigheter (EU, 2006) och många forskare (Fredriksson, 2009; Löwing, 2008; 
McIntosh, 2008 m.fl.) förordar ett diagnostiskt arbetssätt som en del av det förebyggande 
arbetet. Men det råder stort behov av mer forskning om bedömning av yngre barn. Ökad 
bedömning och dokumentation behöver studeras i förhållande till barns lärande och 
studieresultat (Skolverket, 2010). Intressant skulle även vara att genomföra en longitudinell 
studie för att se hur ett pedagogiskt program i förskolan eller i år ett, med inriktning mot 
den förberedande aritmetiken, kan medverka till att eleverna utvecklar sin taluppfattning 
och på så sätt når de nationella målen i matematik för årskurs tre. 
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BILAGA  A  Diagnosmaterialet Diamant AF 
Diamant är ett diagnostiskt material i matematik för grundskolan årskurs 1 till och med 

årskurs 9. Tanken  med diagnoserna i detta material är att de ska användas för att     

kartlägga hur långt eleverna kommit i sin kunskapsutveckling i matematik. Denna   

kunskap är väsentlig vid planeringen av undervisningen som har till syfte att skapa goda 

förutsättningar för elevers måluppfyllelse. Diamant rymmer en diagnosbank i matematik 

som består av 127 diagnoser. Materialet bygger på forskning och beprövad erfarenhet och 

har på uppdrag av Skolverket tagits fram vid Göteborgs universitet och  anpassats till 

läroplanen (Lgr 11). Syftet är i huvudsak formativt på så sätt att diagnoserna ska ge 

underlag för individualisering och planering av undervisningen. Diamantdiagnoserna 

omfattar sex områden där aritmetik är det första området och den förberedande 

aritmetiken, Fördiagnos AF, är ett av tre delområden inom detsamma (Skolverket, 2013). 

 

Fördiagnos AF  undersöker om eleven har den grundläggande taluppfattning som behövs 

för att börja addera och subtrahera och mäter genom diagnosmaterialet elevens förmåga att; 

 

• använda talraden för uppräkning 

• känna igen talens grannar 

• skriva siffror 
 

Med talens grannar menas de tal som står omedelbart före eller efter ett givet tal i  talraden. 

Diagnosen är muntlig och bör helst genomföras och följas upp redan i förskoleklassen, men 

allra senast i årskurs ett. Resultaten ger läraren en överblick av elevernas grundläggande 

taluppfattning och detta kan ha stor betydelse för planering och genomförande av 

uppföljningen såväl på individnivå som gruppnivå. Uppgifterna i diagnoserna ska lösas 

med huvudräkning, inte med hjälp av fingrar eller laborativt material .För de elever som 

ännu inte utvecklat förståelse inom detta område kan man ta reda på vilken förförståelse 

som saknas och som man successivt måste förbättra. Varje intervju tar mellan 5-6 minuter 

(Skolverket, 2013). 

 

Resultat från en undersökning av tal- och antalsuppfattning hos elever i 

förskoleklass som utgick från Fördiagnos AF i diagnosmaterialet Diamant 

 

”Undersökningen genomfördes våren 2008 och sammanlagt 50 skolor och ca 1600 elever 

deltog. Eleverna fick svara på de 10 uppgifter eller frågor som ingår i diagnosen. 
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Resultat från undersökningen visar att flertalet elever har goda förutsättningar att fortsätta 

utveckla förståelse för talsystemet. De flesta elever har goda förutsättningar att utveckla 

effektiva strategier för additions- och subtraktionsberäkningar, men resultatet skiljer sig 

mycket mellan olika individer och elevgrupper. Drygt 20 % av eleverna har en mycket väl 

utvecklad taluppfattning. De har förstått positionssystemet och strukturen i talraden, de har 

förmågan att konservera mängder och utgår från helheter (de räknar alltså inte om alla från 

början), de har i flera fall automatiserat kombinationer samt kan även skriva tal. Samtidigt 

finns en mindre andel elever, ca 7 %, som endast har en stabil talrad till 29 eller lägre. Att 

de stannar just här i talraden är ett tecken på att strukturen och talsystemets uppbyggnad är 

”osynlig” för eleven som endast lärt talen som en ramsa. Detta får bland annat 

konsekvensen att alla beräkningar görs genom uppräkning från början. Siffersymbolerna 

och talskrivningen blir också svår eller omöjlig och eleverna missar ytterligare uppgifter 

som ger information om grundläggande förståelse för antal” (Fredriksson, 2009). 

   

Uppgift                              Procent av eleverna som klarat uppgiften 
  
1.Räknar till 100 eller längre                     57 
 
2.Räknar uppåt från 5                                           97,7 
 
3.Räknar bakåt från 10                                       94,2 
 
4. Räknar upp 14 föremål                                     92,3 
  
5.Räknar 22 föremål                                           85,6 
 
6.Principen för godtycklig ordning                          61,6 
 
7. Addition med 1, utan föremål                              94,7 
 
8. Subtraktion med 1, utan föremål                         96,3 
 
9a. Adderar från början                                        46,4 
 
9b. Adderar från första                                        8,3 
 
9c. Adderar från största                                     19,3 
 
9d. Addition, automatiserat                                  23,5 
 
10. Skriver talen 5, 12 och 27                                  65 
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BILAGA B 
Nedan presenteras Diamantdiagnosen AF´s tio syften med uppgifterna i intervjun, 

kunskapsdiagnosen, och därefter ges exempel på aktiviteter och övningar som kan 

användas för att utveckla och stimulera barns räknande och taluppfattning. 

 

1. Syfte, att ta reda på hur stor del av talraden eleven behärskar, alltså klarar direkt utan 

att tveka. 

Barn tycker i allmänhet att det är kul att räkna, dvs att rabbla upp räkneramsan. Den 

fungerar som vilken annan ramsa som helst (Malmer, 2002).  Rytmen i upprabblandet av 

talorden är något som appellerar till både vuxna och barn. Även om barn uppfattar 

räkneramsor och räknesånger som andra ramsor är denna ständiga upprepning av talserier 

till stor hjälp när barn ska lära sig i vilken ordningsföljd talen kommer. Talserien är inget 

som ger sig själv. Det finns inget hos exempelvis talet ”åtta” som omedelbart säger oss att 

det kommer efter ”sju” och före ”nio”. Barn behärskar talraden när de kan säga talens 

ordningsföljd korrekt (Solem & Reikerås, 2004). Talen mellan 11 och 20 är mest 

problematiska då de inte innehåller det generella mönster som de övriga tiotalen. Dessa tal 

behöver uppmärksammas speciellt. Även ”tjugotalen” avviker något. Att tjugo betyder två 

tior är inte uppenbart (McIntosh, 2008). 

 

Exempel på övningar; 

Ramsräkning kan  utövas i samband med olika motoriska övningar vilket gör att alla elever 

kan-bör-deltaga (Sandal & Unenge, 1999). I en lek Räkneramsan till hundra (Greens mfl, 

2004) står barn och vuxna i en ring och räknar tillsammans i kör. De stampar, knäpper med 

fingrarna mm i takt med räknandet. Vid talen 9, 19, 29, 39 osv. görs ett kort uppehåll i 

räknandet och alla barn får fundera över vilket tal som kommer näst. På det viset 

uppmärksammas barn på de jämna tiotalen. Vid ”oregelbundna tal” 11, 12, 13 etc. gör 

barnen grimaser och skojiga ljud. Matte med hela kroppen (Berneskog & Berneskog ) är ett 

material med utgångspunkt att matematik och rörelse främjar inlärning och lust att lära. 

Många exempel på sätt att befästa ordningsföljden  i  talramsan presenteras i materialet. Att 

hoppa hopprep och räkna från 1 till 10, 20, 30 eller så långt eleven orkar och att räkna 

baklänges utifrån givet tal kan skapa förståelse för att räkneorden följer en bestämd 

ordning men samtidigt är åtskilda. 
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2. Syfte, att  ta reda på om eleven har förkunskaper för att kunna ”räkna  från 

första/största termen”, en viktig förkunskap för addition. 

Detta förutsätter att barnet behärskar räkneramsan ,talsekvensen, samtidigt som de förstår 

att räkneorden är åtskilda. Räkneramsan kan startas varifrån som helst och fortsätter enligt 

den bestämda ordningen. 

 

Exempel på övningar; 

En vanlig aktivitet bland många barn i förskolan är att spela spel där talorden är ordnade 

linjärt med på varandra följande tal. Sådana spel ger barnen erfarenheter av tals ordning i 

sekvenser och tals storleksförhållanden. Detta bekräftas genom Siegler och Ramani  studie 

(2008) som  bland annat  hade som syfte att jämföra betydelsen av ”sifferspel” i talområdet 

1-10  med spel utan siffror. Forskarna kunde konstatera att de barn som spelat ”sifferspelet” 

hade på ett dramatiskt sätt förbättrat sin förmåga att placera in tal på tallinjen och kunde 

snabbt och säkert avgöra vilket tal som var störst. De kunde räkna till 10 snabbt och 

korrekt och de kunde identifiera alla tal skrivna tal mellan 1-10. De barn som spelat spel 

utan siffror uppvisade ingen förbättring av den numeriska förmågan. En slutsats av detta är 

enligt Lundberg och Sterner (2009) att förskolebarn som får rikliga tillfällen att spela spel 

som innefattar tal kan utveckla sitt talbegrepp till en nivå där skolans matematik blir 

framgångsrik (Lundberg & Sterner, 2009). Barnen kan själva tillverka en tallinje, till 

exempel med hjälp av en  tvättlina och ett antal klädnypor. Sedan får  barnen  placera talen 

1och 5 på tvättlinan. Hur ska de placeras? Hur långt emellan ska det vara mellan talen? Låt 

barnen sedan arbeta med talen 1 till 10 osv.  

 

3. Syfte,att ta reda på om eleven kan räkna bakåt  från ett givet tal, en viktig förkunskap 

för subtraktion. 

På alla nivåer i skolan är det viktigt att räkna muntligt, uppåträkning och nedåträkning med 

tal som passar gruppens nivå. Det är oftast svårare att räkna nedåt än uppåt. Därför kan det 

vara en fördel  att alltid öva uppåt till dess att barnet är säker på en viss sekvens innan de 

börjar med nedåträkning  (McIntosh, 2008). 

 

Exempel på övningar; 

En bra aktivitet är att lägga ett antal föremål i en ask och benämna antalet för barnet. 

Barnet plockar saker ur asken, en i taget. De räknar baklänges på samma gång. Läraren 

pratar med barnet.Vad händer när det varje gång blir mindre tal? Att hoppa rep och räkna 

uppåt och nedåt är också här en bra övning (Magne, 2002). För att förstå begreppet 
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”skillnad” i samband subtraktion kan man para ihop och jämföra mängder (McIntosh, 

2008).                                                                                       

 

4. Syfte, att ta reda på om eleven kan visa hur många föremål (vilket antal) som svarar 

mot ett givet tal 

Uppräkning  med hjälp av räkneramsan är en av barnens första aritmetiska aktiviteter 

(McIntosh, 2008).För att barn ska lära sig aritmetiska färdigheter måste de ha förståelse av 

tal som kardinaltal .Kardinaltalen bestämmer antalet föremål i en avgränsad mängd. Ett 

barn kan räkna när de kan säga talserien korrekt samtidigt som barnet tillordnar ett talord 

till varje objekt  de räknar.(Solem & Reikerås, 2004). 

 

Exempel på övningar; 

Räkna -hämta -leken; Dela in barngruppen i olika lag. Varje lag får i uppgift att exempelvis 

hitta; två stenar, tre pinnar, fyra skor. Uppgiften kan ges muntligt- då formuleras en uppgift 

åt gången- eller med hjälp av teckningar. 

                                                                                                                

Räkneutflykt; Gör en utflykt i närmiljön. Räkna bilar, hus, gatlyktor, fönster och så vidare. 

Hittar ni något hus med tio fönster eller någon bil med sju dörrar? Hur många hundar 

träffade ni på? Använd fingerräkning och muntliga talord. Bearbeta intrycken när ni 

kommer tillbaka (Magne, 2002). 

 

5. Syfte, att ta reda på om eleven kan använda talraden korrekt för att bestämma antalet 

föremål. 

När vi räknar ihop ett antal använder vi de hela positiva talen ( de naturliga talen) ett två 

tre, osv. Även om ett barn kan den rätta talraden är det inte säkert att barnet behärskar 

sammanparning av talord och det som ska räknas (Solem & Reikerås, 2004). Genom 

många tidiga erfarenheter av att använda räkneramsan för att bestämma hur många, 

utvecklar barn förståelse för relationen mellan räkneorden, räkneramsan och 

antalsbegreppet. 

 

Exempel på övningar; 

Barnen behöver få upptäcka likheter och skillnader mellan tal genom att jämföra små 

mängder  för att undersöka om det är lika många, fler än eller färre än. Varje räkneord 

kopplas samman med mängder som har ett specifikt antal föremål. Barn som har 

svårigheter på denna grundläggande nivå behöver mer strukturerade erfarenheter. Det är då 
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betydelsefullt att samtala och använda laborativt material. Tyst arbete i böcker ger inte 

samma möjligheter (McIntosh, 2008). 

 

Pekräknar gör man när man inte omedelbart uppfattar antal. Det är vanligt att räkna något 

genom att samtidigt markera räknandet och säga räkneorden. Man kan räkna det man ser, 

det man hör, det man känner. Är det saker man ser, passar metoden bäst när sakerna står 

ordnade på rad. Flyttbara föremål som står huller om buller kan man först ställa på rad. 

Läraren ställer fram leksaker. Barnet pekräknar. Barnet ställer fram leksaker och pekräknar. 

Barnet får framför sig på bordet stämplar, stämpeldynor och papper. Tryck bilder i rad eller 

huller om buller och räkna. Räkna något som man hör. Någon knackar med penna under 

bordet. Läraren eller  barnet blinkar med en ficklampa ett antal gånger. Barnen räknar. 

Barnen får pärlor i olika färger och piprensare. Uppmana barnen att att trä pärlorna tre och 

tre i samma färg (eller annat antal) så de bildar ett mönster (Magne, 2002). 

 

6. Syfte, att ta reda på om eleven förstår principen om godtycklig ordning, dvs. att det blir 

samma resultat oavsett i vilken ordning man räknar föremålen.  

Antalskonservation innebär att eleven vet att när man väl har konstaterat hur många 

föremål som finns i en mängd så förändras inte antalet om man flyttar på föremålen eller 

om de räknas om igen. Barnen ska veta att föremålens storlek inte påverkar antalet och inte 

heller om föremålen ligger utspridda eller tätt tillsammans. Innan barnet kan konservera 

antal har det ingen bra grund att stå på.  För de relativt få elever  ännu inte är övertygade är 

lärarens uppgift att skapa aktiviteter som utvecklar barnens förståelse för 

antalskonservation. (McIntosh, 2008). 

                                                                                                                                                     

Exempel på övningar;                                                                  

Ta till vara tillfällen att ställa frågor som uppmuntrar barnen att ta reda på och reflektera 

över antal. Ställ frågor och ge uppmaningar; Finns det stolar så att det räcker till oss alla? 

Var snäll att hämta en mugg åt var och en av oss! När alla barn har lämnat in sina böcker 

och dessa ligger i en hög: Finns det en bok åt var och en här? Om ett barn börjar räkna om 

igen när du frågat hur många det är i mängden det just har räknat; Är det säkert att du 

behöver räkna en gång till? Skulle du kunna tala om det utan att räkna på nytt? (McIntosh, 

2008). 

 

 

7 och 8. Syfte, att ta reda på om eleven förstår att addition av ett tal med 1 ger nästa tal i 
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talraden och subtraktion av ett tal med 1 ger föregående tal i talraden. (Kan eleven 

abstrahera?) 

Det viktigaste på nybörjarstadiet är att utveckla taluppfattningsbegreppet och att barn 

bygger upp ”inre bilder”av talen, så att de kan ”se  matematik” i stället för att bara räkna 

på.( Olsson, 2000). Barn knyter ofta talord till konkreta saker. Pratar vi om tre ballonger så 

ser de tre ballonger framför sig (Solem & Reikerås, 2004).Talet tre i exemplet om 

ballonger är ett kardinaltal och har talet två och fyra som ”grannar” på talraden. 

  

Exempel på övningar; 

Prata med barnen om vad det finns en av. Ett mer är det naturligt att tala om. Har du något 

som du har en av? (näsa,mun,mage osv.) Sätt fram två leksaker. Öka med en. Hur många 

har du nu?. Vad är mer än ett? Ett mer än två, ett mer än tre etc. Tänk på två lastbilar .Tänk 

att du får en till. Hur många har du då? Etc. Prata en annan gång om hur många saker det 

blir om man har en mindre (Magne, 2002). 

 

9. Syfte; att ta reda på vilken additionsstrategi  eleven använder? 

Det första steget i barns räknande innefattar strategin räkna alla .Om   barnet tex ska lösa 

uppgiften 2+5 ( i denna uppgift med konkret material) räknar de först upp två föremål och 

därefter fem föremål för att till sist räkna samtliga (1,2-3,4,5,6,7).En mer sofistikerad 

process är att räkna på. Barnet uppfattar antalet i den första mängden och fortsätter sedan 

att räkna tills alla är räknade (2-3,4,5,6,7).En mer effektiv strategi, räkna från största, 

innebär att barnet väljer den största mängden (5-6,7). Det sista stadiet i barnens utveckling 

av räknestrategier innebär att de utnyttjar sina kunskaper om talfakta och hämtar talfakta 

från långtidsminnet. De använder direkta minneskunskaper och vet att 2+5=7 (Sterner & 

Lundberg, 2002). 

 

Exempel på övningar; 

Kunskapen om ett tal består bland annat i att veta på vilka olika sätt de kan sättas samman 

och tas  isär. Med hjälp av diverse plockmaterial får barnen arbeta med talen. De får 

undersöka hur de kan gruppera talen. Detta kallas att arbeta analytiskt .På vägen mot 

siffersymbolen är det till stor hjälp att de som uttryck för parbildning får sätta streck 

motsvarande uppdelningen. Nästa steg är att ersätta antalet med visuell gestalt- ett talblock 

med motsvarande antal kvadrater, parvis ordnade för att sedan i anslutning till talblocken 

lägga sifferkort. På detta sätt lär barnen sig att ”se talen” (utveckla talfakta) vilket 

underlättar då de räknar ihop små mängder. Övningen varieras efterhand till att gälla t ex 
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talen 1-10 (Malmer, 2002). 

 

10. Syfte, att ta reda på om eleven behärskar  talskrivning? 

Detta brukar vara en bra indikator på om eleven har en grundläggande taluppfattning. För 

att kunna läsa talen upp till tio måste barn minnas och känna igen tio olika symboler: 0 1 2 

3 4 5 6 7 8 9. Talsymbolerna är abstrakta storheter. Så som  de är  utformade eller tecknade 

ger de oss ingen ”bild” av det antal som de representerar. (Solheim & Reikerås, 2004) 

Barnen iakttar siffror på  liknande sätt som de observerar och är nyfikna på bokstäver. Men 

de har till en början inte begrepp om siffrornas innehåll, och det är förvillande med de olika 

roller talen har. För en del barn är siffrorna enbart krumelurer, som de tycker är roligt att 

rita av (Malmer, 2002). Vid skolstarten har inte alla barn nått de abstraktionsnivå som krävs 

för att kunna tolka och använda detta symbolspråk  och ett alltför tidigt införande av detta 

språk kan vålla problem för vissa elever (Olsson, 2000). 

 

Exempel på övningar; 

Hitta siffror. Titta tidningar(dagstidningar, barntidningar)  tillsammans med barnen. Prata 

om siffror, bokstäver och symboler i allmänhet, tex. trafikmärken. Vilka är bokstäver? 

Vilka är trafikmärken? Vilka är siffror? 

 

Klistra siffror i collage i avgränsade grupper där en viss typ av tecken hör samman, dvs 

tecken som  förställer samma siffra. Låt barnen för att de ska kunna spåra siffrornas former 

arbeta med sandpapperssiffror och fördjupningar i sifferplattor. (Magne, 2002).                                                                         

Använd tanketavla och låt barnet arbeta med olika representationer av ett givet tal. I 

tanketavlan kan eleverna efterhand uttrycka en given matematisk idé på olika sätt med ord, 

med symboler, med bilder av olika slag och med konkret material. Aktiviteten kan 

användas för gemensamt arbete  med  hela klassen, liksom grupparbete och individuellt 

arbete (McIntosh, 2008). 

 



 

57 

BILAGA C 
  
Intervjuguide; lärare 
 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
Vilken lärarutbildning har du? 
Hur ser organisationen ut på skolan? (stora grupper/mindre grupper/samverkan etc.) 
Under hur lång tid har ni arbetat med diagnoser i matematik för de yngsta barnen? (F-1) 
Hur tänker du kring syftet med matematikdiagnos i de tidiga åren? Behövs diagnoser? 
Vilka frågor ställer barnen? Är det något som du brukar få förtydliga? Är det någon uppgift 
som barnen brukar missförstå (göra fel på)? 
Hur långt brukar barnen behärska räkneramsan (talraden)? 
Har du upplevt att något barn inte kan räkneramsan vid skolstart? 
Var befinner barnen sig i sin grundläggande taluppfattning vid skolstarten? 
Hur går du vidare med resultaten? Hur skulle du vilja gå vidare med resultaten? 
Om ett barn visar stora svårigheter på diagnosen,vad gör du då? 
Känner du att du får stöd av speciallärare/specialpedagog?                    
Vilka hinder föreligger i organisationen för uppföljning av diagnosen? 

 
Intervjuguide; rektorer 

 
Hur länge har du arbetat på skolan? 
Hur stora är förskoleklasserna ? Hur stora är årskurs ett? 
Hur ser du på de förberedande diagnoserna i matematik ? 
Anser du att de bör göras i förskoleklass eller i år 1? 
Är den förberedande aritmetiken ett  prioriterat område för dig? 
Vem bör  göra diagnoserna enligt dig? lärare/ speciallärare ?När bör resultaten presenteras 
för rektor? 
Hur ser du på uppföljning av diagnoser? (Förskoleklass/ början av år ett/ skolliknande/lek) 
Ska man vänta? 
Vem bör göra uppföljningen enligt din mening? 
Vilket stöd ges läraren om det visar sig att en elev har bristande förkunskaper? 
Hur ser du på att ge eleven utökad undervisningstid? Får man det? 
Har lärare och förskoleklasslärare ett bra samarbete på enheten? 
Hur ser ert handlingsprogram ut vad det gäller matematik 
Kan du se fördelar med att speciallärare och klasslärare arbetar inkluderande? 
Hur upplever du att läroboken påverkar barnens matematik undervisning? Kan det hämma 
vissa barn då de inte ges tid att pratat matematik? 
Tycker du att man satsar mindre på matematik än svenska? 
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