
 

1 

 

 

Skolverkets bedömningsstöd i 

taluppfattning 

- ett stöd till lärarna för att kunna identifiera elever i matematiksvårigheter 

 

 

 

Anna Noréen och Karin Ros  

 

 

 

 

 

 

 

 

Självständigt arbete i specialpedagogik-speciallärare       Handledare: Tuula Koljonen 

Avancerad nivå                                                  

15 högskolepoäng      

Vårterminen 2018      Examinator: Tina Hellblom-Thibblin 

 

     

 

    



 

2 

Mälardalens Högskola 
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Forskningen är entydig och visar att taluppfattning är grunden för att utveckla 

matematikkunskaper och har därmed en stor betydelse för elevens fortsatta lärande i 

matematik. Därför är det viktigt att identifiera elever som inte har utvecklat en taluppfattning 

i tidig ålder. Skolverket har infört ett obligatoriskt bedömningsstöd i taluppfattning för 

årskurs 1. Syftet med denna studie är att undersöka på vilket sätt några lärare upplever att de 

får stöd i att identifiera elever i matematiksvårigheter med hjälp av Skolverkets nationella 

bedömningsstöd och hur de sedan använder resultatet från bedömningsstödet för att planera 

den fortsatta undervisningen. Denna kvalitativ intervjustudie fokuserar på lärarnas 

uppfattningar om fördelar och nackdelar runt identifiering och organisation kring stöden. Vi 

genomförde semistrukturerade intervjuer med lärare som hade olika lång yrkeserfarenhet.  

Intervjumaterialet transkriberades, analyserades och tolkades för att skapa en förståelse om 

lärarnas uppfattning av bedömningsstödet. Materialet har analyserats med inspiration av 

tematisk analys. Tolkningen av resultatet utgick från de specialpedagogiska perspektiven, det 

kategoriska och det relationella perspektivet. Resultatet i vår studie visar att lärarna är positivt 

inställda till bedömningsstödet då de upplever att det är ett bra verktyg för identifiering av 

matematiksvårigheter. Genom att genomföra bedömningsstödet tycker de att de får en bra 

bild på både enskilda elevers och klassens kunskaper i matematik. Resultaten i 

bedömningsstödet har också använts för att försöka undanröja hinder i fortsatt undervisning. I 

vår studie kom både det kategoriska och relationella perspektivet fram men det relationella 

perspektivet var det som dominerade hos de intervjuade lärarna. Det alla lärare tog upp i 

studien var tidsåtgången som krävdes för att kunna genomföra den muntliga delen. Den 

organisatoriska frågan var en stor faktor som de flesta lärare ansåg var avgörande för att 

bedömningsstödet skulle kunna genomföras och följas upp på ett meningsfullt sätt. 

Nyckelord: bedömningsstöd, matematiksvårigheter, taluppfattning, specialpedagogiska 

perspektiv, organisation.  

 

 

 



 

3 

1 Inledning 5 

2 Bakgrund 6 

3 Tidigare forskning 8 

3.1 Vad är taluppfattning? 9 

3.2 Vad är matematiksvårigheter? 11 

3.3 Identifiering av matematiksvårigheter 13 

3.4 Undervisningen för elever i matematiksvårigheter 15 

4 Teoretiska utgångspunkter 18 

5 Syfte och frågeställning 19 

6 Metod 20 

6.1 Kvalitativ metod 20 

6.2 Urval 20 

6.3 Genomförande 21 

6.4 Trovärdighet och etiska aspekter 22 

6.5  Dataanalys 24 

7 Resultat och analys 24 

7.1 Lärarnas uppfattning av bedömningsstödet 25 

7.1.1.Att identifiera elever i matematiksvårigheter 25 

7.1.2 Att definiera taluppfattning 27 

7.1.3 Orsaker till matematiksvårigheter 28 

7.2 Organisering gällande bedömningsstödet 29 

7.2.1. Undervisning efter bedömningsstödet 29 

7.2.2 Organisation kring genomförandet av bedömningsstödet 31 

8 Diskussion 33 

8.1 Metoddiskussion 33 

8.2 Resultatdiskussion 35 



 

4 

8.2.1 Hur upplever lärarna i studien att Skolverkets bedömningsstöd är ett stöd för dem att 

kunna identifiera elever i matematiksvårigheter inom taluppfattning? 36 

8.2.2 Hur använder lärarna resultatet av bedömningsstödet i den fortsatta undervisningen 

för elever i matematiksvårigheter? 37 

9 Slutsats och vidare forskning 39 

Referenser 41 

Bilaga 1 45 

Bilaga 2 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

1 Inledning 

Det finns många viktiga uppgifter för lärare som arbetar inom grundskolan och ett av de 

viktigaste är att lära elever grundläggande taluppfattning i matematik enligt McIntosh (2010). 

Forskare (Boaler, 2011; Hattie, Fisher & Frey, 2017) påpekar bland annat hur viktigt det är 

att i tidig ålder utveckla en god taluppfattning då detta är grunden till en fortsatt utveckling 

och lärande i matematik. Det är därför viktigt att redan i förskoleåldern stimulera barnen till 

att utveckla grundläggande kunskaper inom taluppfattning. McIntosh (2010) skriver att redan 

som nyfödda har vi en inre känsla för mängder och tal, vi föds med en förmåga att avgöra, 

utan att räkna, skillnader på ett mindre antal föremål. Denna förmåga kallas subitisering och 

utgör grunden för att uppfatta skillnader och likheter mellan tal. Forskare som Löwing (2017) 

menar att en god taluppfattning är grunden för att få goda kunskaper i matematik och ger en 

god förutsättning för att klara sig i framtida vardags- och yrkesliv. I Lgr-11 (Skolverket, 

2011) står det nämligen att skolan har ansvar för att eleverna ska få de kunskaper som behövs 

för att klara vardagslivet och vidare studier. I kursplanen för matematik står det vidare att 

”Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i 

vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets 

beslutprocesser” (Skolverket, 2011, s.1). Flera forskare (Boaler, 2011; Hattie et al. 2017; 

Lunde, 2011; Wernberg, 2009) menar att även lärarens kunskaper i ämnet och förmåga att ha 

en god undervisning med flera undervisningsstrategier är avgörande för att 

matematikutveckling ska ske.  

I skollagen (SFS 2010:800) står det att alla elever har rätt till en möjlighet att utvecklas så 

långt de förmår utifrån sina förutsättningar. Matematikundervisningen ska också ge möjlighet 

för eleverna att utveckla förmågor som analysera, värdera, välja, argumentera, resonera samt 

redogöra (Skolverket, 2011a). En satsning som Skolverket har gjort för att kartlägga 

kunskaperna är att de har tagit fram ett nationellt bedömningsmaterial i matematik som 

specifikt handlar om taluppfattning för år 1-3 (Skolverket, 2018). Bedömningsstödet i 

matematik är en kartläggning som ska indikera tidigt om eleverna behöver extra anpassningar 

eller särskilt stöd men också ifall en elev har kommit extra långt i sin kunskapsutveckling och 

är därmed i behov av extra stimulans (Skolverket, 2018).  

Skolverkets nationella bedömningsstöd är från och med läsåret 2016/2017 dessutom 

obligatoriskt att genomföra i årskurs 1. Syftet med bedömningsstödet är att i tidigt stadie 
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upptäcka brister i elevers taluppfattning. Vi är nyfikna på om lärarna uppfattar att syftet 

uppnås med hjälp av detta obligatoriska bedömningsstöd.  

Vårt syfte med denna studie är att undersöka på vilket sätt några lärare upplever att de får 

stöd i att identifiera elever i matematiksvårigheter med hjälp av Skolverkets nationella 

bedömningsstöd och hur de sedan använder resultatet från bedömningsstödet för att planera 

den fortsatta undervisningen. Vi hoppas att denna studie kommer att bidra med hur 

bedömningsstödet i taluppfattning är till hjälp för att hitta elever i behov av stöd i matematik i 

tidigt skede samt om det är en hjälp för lärarna i deras fortsatta undervisning i taluppfattning. 

Vi kommer att redogöra för några specialpedagogiska perspektiv för att skapa en förståelse 

och ge en teoretisk grund för hur de intervjuade lärarna har tolkat bedömningsstödets 

rekommendationer för elever i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller mera 

utmaningar. 

2 Bakgrund 

I denna del av vår studie redovisas Skolverkets styrdokument och Skolverkets tankar med 

nationellt bedömningsstöd i taluppfattning.  

2.1 Skolverkets styrdokument  

Skolans roll i undervisningen är att utveckla ett intresse för matematik och skapa 

förutsättningar för elever att tro på sig själv för att kunna lära sig matematik samt att förstå 

nyttan av ämnet vid olika situationer (Skolverket, 2011). Matematik framställs ofta som ett 

kommunikativt ämne och så görs det även i Kommentarmaterialet till kursplanen i matematik 

(Skolverket, 2017). Eleven behöver ha god grundläggande taluppfattning som att förstå talens 

betydelse och storlek samt talens relationer till varandra för att kunna utvecklas i matematik. I 

det centrala innehållet tydliggörs vad som ingår i området taluppfattning och tals användning 

för de olika årskurserna (Skolverket, 2011a). Genom de olika årskurserna får eleverna 

successivt fördjupa sina kunskaper i taluppfattning inom ett utökat talområde. I de lägre 

åldrarna bygger undervisningen på ett prövande förhållningssätt med elevnära och konkret 

innehåll som utökas till ett mer abstrakt och med obekanta situationer. (Skolverket, 2017). 

Skolans uppdrag är att främja lärande, står det i läroplanen för grundskolan. Vidare står det 

att undervisningen ska anpassas efter elevernas behov, förutsättningar och erfarenheter. 
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Vilket innebär att undervisningen inte kan utformas lika för alla elever, utan hänsyn måste tas 

till elevers olikheter (Skolverket, 2011).  

2.2 Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning  

Skolverket har under de senaste åren tagit fram flera åtgärder för att öka kunskaper inom 

matematikområdet för att eleverna ska få rätt stöd i tid. På uppdrag av regeringen kom 

Skolverket år 2015 ut med ett bedömningsstöd i taluppfattning för årskurs 1-3 som från 

höstterminen 2016 blev obligatoriskt för årskurs 1 (Skolverket, 2018). Skolverket (2018a) 

presenterade även under 2018 ett kartläggningsmaterial för förskoleklassen som handlar om 

elevens kunskaper i matematiskt tänkande, som blir obligatoriskt att använda från den 1 juli 

2019. Enligt skolförordningen (2011:185) ska huvudmannen, i sitt systematiska 

kvalitetsarbete, använda de nationella bedömningsstöden men också ha rutiner för att följa 

upp resultat. För att alla elever ska få en likvärdig utbildning av hög kvalitet kan nationella 

bedömningsstöden bidra till att ge huvudman och rektor ökade möjligheter att planera och 

följa upp resursfördelningen så att adekvat stöd sätts in vid behov. 

Bedömningsstödet är tänkt att ge lärarna möjlighet att på ett tidigt stadium kunna kartlägga, 

bedöma och stötta elevers kunskapsutveckling i matematik med fokus på just taluppfattning 

som har visat sig vara en grundläggande kunskap för vidare utveckling i matematik. 

Bedömningsstödet kan även identifiera elever som behöver extra utmaningar för att nå så 

långt som möjligt dessutom leda till att läraren upptäcker områden som hela eller delar av 

klassen behöver arbeta med och därmed kan läraren planera sin kommande undervisning 

(Skolverket, 2018). I bedömningsstödet ges eleven en möjlighet att visa sina kunskaper både 

muntligt och skriftligt. Det är viktigt att läraren funderar över hur eleven har resonerat både 

vid de rätta och felaktiga svaren. Det finns fel som är av mer slumpmässig karaktär och det 

finns de som är mer systematiska. Om eleven är flerspråkig behöver flera aspekter vägas in 

som att eleven inte behärskar till exempel att ramsräkna på svenska, har annan skrivriktning 

eller brister i ordförståelsen. För de elever som genom bedömningsstödet visar att de har 

kommit långt i sin kunskapsutveckling så behövs insatser så att de får utvecklas på sin nivå 

(Skolverket, 2018). 

Bedömningsstödet prövar delar av kunskapsområdet ”taluppfattning och tals användning” i 

det centrala innehållet i kursplanen för matematik. Området är en grundläggande del för den 

fortsatta inlärningen, elever med god taluppfattning har förståelse för tal, deras storlek och 
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inbördes relationer. Med begreppet taluppfattning i bedömningsstödet menar man elevers 

uppfattning av naturliga tal och dess egenskaper. I de muntliga uppgifterna prövas elevens 

förmåga till antalskonstans, godtycklig ordning och att uppskatta en mängd (subitisering) 

men även talraden, talens grannar, att namnge tal, att koppla antal till siffra, uppdelning av 

tal, minskning/skillnad, begrepp som hälften/ dubbelt och fler/färre. De skriftliga uppgifterna 

prövar elevens förmåga att storleksordna tal, sätta ut tal på en tallinje, fortsätta en talföljd, 

skriva tal till olika representationer, förstå likhetstecknets betydelse, lösa uppgifter med tal i 

bråkform och i de fyra räknesätten samt lösa några textproblem. Materialet har både muntliga 

och skriftliga uppgifter som är uppdelade på tre nivåer; lägre nivå (L), mellannivå (M) och 

högre nivå (H). Detta är sättet man valt för att identifiera vilka elever det är som behöver stöd 

(nivå L) och vilka det är som behöver utmaningar (nivå H). Den lägst godtagbar för en 

tillräcklig kunskapsutveckling inom området taluppfattning är således mellannivån 

(Skolverket, 2018). För att läraren ska kunna se en utveckling över tid så återkommer de  

muntliga uppgifterna genom att mellannivån i årskurs 1 blir den lägre nivån på hösten i 

årskurs 2 (Skolverket, 2018).  

Till bedömningsstödet i taluppfattning finns ett antal sammanställningsblanketter, för så väl 

de muntliga som för de skriftliga uppgifterna till de olika årskurserna. 

Sammanställningsblanketterna är utformade så läraren kan se varje elevs nivå på varje 

uppgift men också gruppens samlade resultat. Det finns även en blankett för de skriftliga 

uppgifterna som har en mer formativ karaktär – Hur går vi vidare? I sammanställningen kan 

både elev och lärare skriva in styrkor, utvecklingsområden samt vad som behöver fokuseras i 

den fortsatta undervisningen för respektive elev. Sammanställningsblanketterna på individ- 

och gruppnivå kan ge stöd för planeringen av kommande undervisning. Genomgång av 

uppgifter där många har svarat på en lägre nivå eller visat på missuppfattningar behöver 

planeras in i undervisningen enligt Skolverkets skrift (Skolverket 2018). I materialet finns det 

ett avsnitt med tips som läraren kan ta hjälp av när undervisningen planeras. Det är således 

viktigt att elever som har markeringar på den lägre nivån uppmärksammas och om det även 

befaras att eleven inte kommer nå de kunskapskraven som finns i årkurs 3 behövs omedelbart 

stöd sättas in så eleven får möjlighet till en god taluppfattning (Skolverket, 2018).  

3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi presentera en översikt av nationell och internationell forskning om 

både taluppfattning och matematiksvårigheter. Eftersom vi vill undersöka hur den fortsatta 
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undervisningen planeras efter genomförandet av bedömningsstödet i matematik är det viktigt 

att inkludera orsakerna till varför elever hamnar i matematiksvårigheter och hur en god 

undervisning i matematik ska bedrivas för att undanröja hinder och främja en god 

matematikutveckling.   

3.1 Vad är taluppfattning? 

Inom forskningen finns ingen entydig definition om vad som ingår i taluppfattning (Faulkner, 

2009; Griffin, 2004). Många menar att taluppfattning innefattar förståelse för tal och alla 

deras representationsformer och förhållandet mellan dem, deras relation till symboler, en 

förståelse för hur man opererar med tal (räknesätten) samt en känsla för mängder (Faulkner, 

2009). Vidare menar Faulkner att tillsammans med den språkliga förståelsen ger dessa 

kunskaper eleverna möjligheter att göra rimlighetsbedömningar och uppskattningar som är 

viktigt i matematiken. 

För att elever inte ska få några svårigheter i matematik är det viktigt att eleverna har en god 

taluppfattning (Andrews & Sayers, 2015; Dowker, 2005; Jordan, Kaplan, Locuniak & 

Ramineni, 2007; Lunde, 2011; Löwing, 2017; McIntosh, 2010).  

Geary (2013), Löwing (2017), McIntosh (2010) samt Sayers och de Ron (2015) beskriver att 

subitisering är en viktig förmåga i elevernas utveckling av taluppfattning. Sayers och de Ron 

(2015) förklarar förmågan perceptuell och konceptuell subitisering. Med perceptuell 

subitisering menar de förmågan att uppfatta och urskilja små mängder med synen vilket 

små barn, till och med spädbarn kan göra. Organisera, kombinera och gruppera dessa små 

mängder med hjälp av tanken kallas för  konceptuell subitisering. Vidare menar de att 

denna förmåga är viktig för att skapa inre bilder av tal och att utveckla räknefärdigheter. 

Förmågan i matematik utvecklas alltså långt innan eleverna börjar i skolan (Geary, 2013; 

Löwing, 2017). 

Kilborn (1989) och Löwing (2017) beskriver Gelmans och Gallistels fem räkneprinciper för 

barns tidiga taluppfattning vilket bedömningsstödet till stor del utgår ifrån. De tre första  

enligt Gelman och Gallistel lär man sig i mycket tidig ålder om barnet är i en miljö där de 

utvecklas språkligt och numeriskt medan de två sista kräver övning och utvecklas 

tillsammans med andra.  

http://ncm.gu.se/pdf/namnaren/0307_15_1.pdf
http://ncm.gu.se/pdf/namnaren/0307_15_1.pdf
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- Abstraktionsprincipen innebär att det är möjligt att bestämma antalet föremål (element) 

oavsett hur föremålen ser ut. 

- Ett-till-ett principen innebär att ett föremål i en mängd får bilda par med ett och endast ett 

föremål i en annan mängd. Barnet knyter ett räkneord till varje räknat begrepp. 

- Principen om godtycklig ordning som innebär förståelse att man får samma resultat oavsett i 

vilken ordning uppräknandet sker eller hur föremålen är grupperade. Kommutativa lagen. 

- Principen om talens stabila ordning. Räkneramsan. För att kunna ange antalet föremål i en 

mängd krävs det att man parar ihop räkneord med föremål. Detta kräver att man lärt sig talens 

namn och ordningsföljd.  

- Antalsprincipen som innebär att när varje föremål i en mängd har parats ihop med ett 

räkneord (enligt princip fyra) så anger det sista nämnda räkneordet (talnamnet) antalet 

föremål i mängden. 

För att utveckla den grundläggande taluppfattningen förväntas eleverna besitta de 

ovanstående principerna i antalsuppfattning när de börjar skolan för att lära sig matematik. 

Brister i den grundläggande taluppfattningen kan liknas vid brister i fonologisk medvetenhet i 

läsning. Har eleven inte fonologisk medvetenhet skapar detta lässvårigheter liksom om eleven 

inte har grundläggande taluppfattning kan detta skapa matematiksvårigheter. Grundläggande 

taluppfattning har därför stor betydelse för fortsatt matematikutveckling (Andrew & Sayers, 

2015; Löwing, 2017). Vidare har Andrew och Sayer (2015) även skapat en definition av 

grundläggande taluppfattning, indelat i åtta kategorier. Denna definition kan användas som 

ett stöd för lärare i utformningen av undervisningens innehåll samt bedöma eleven under 

elevens första år i skolan. Detta brukar också benämnas som FONS (FOundational Number 

Sense).     

1. Känna igen siffror - Kunna namnge en siffra när den symbolen visas samt kunna 

urskilja den från en samling med siffersymboler.      

2. Systematisk räkning - Systematisk räkning innefattande kardinalitet (storleken av en 

mängd) samt ordinalitet (talens ordning). Att räkna upp till tjugo och att räkna till ned 

från tjugo samt antingen uppåt eller nedåt från en given startpunkt.  
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3. Medvetenhet om förhållanden mellan siffra och antal - Att vara medveten om 

förhållandet mellan siffra och antal. Att förstå att siffran och den mängden som den 

representerar samt även att det sista talnamnet representerar det totala antalet. 

4. Jämföra antal - Ha en medvetenhet om mängd och att kunna jämföra mängd. Att 

kunna använda begrepp som större än och mindre än samt ha en känsla för hur stor 

talet är med talnamnet.  

5. Förståelse för olika representationer av antal - Ha en förståelse för att siffror kan 

representeras på olika sätt.  

6. Uppskattning - Ha förmågan att uppskatta antal och kunna placera ett tal på en tom 

tallinje. 

7. Enkel aritmetisk kompetens - Ha ett aritmetiskt och matematisk flyt genom att kunna 

utföra enkla aritmetiska uppgifter.  

8. Medvetenhet om talmönster - Ha en god medvetenhet om talmönster och kunna 

identifiera ett saknat tal på tilll exempel en tallinje. 

Om eleven bedöms att inte uppnå alla kategorier i FONS kan det vara ett kännetecken för att 

eleven har hamnat i matematiksvårigheter. Det är viktigt att som undervisande 

matematiklärare arbeta med grundläggande taluppfattning där FONS kan vara ett 

undervisningsstöd så att matematiksvårigheter inte uppstår (Andrew & Sayers, 2015; 

Butterworth & Yeo, 2010). 

3.2 Vad är matematiksvårigheter? 

Forskningen är inte överens om en definition för matematiksvårigheter eller dyskalkyli menar 

Engström (2015) men även Lundberg och Sterner (2009). Inom olika professioner används 

olika termer och definitioner som till exempel matematikstörning, matematiska 

funktionshinder, matematiska inlärningssvårigheter (MLD), dyskalkyli och matematikhinder. 

Mazzocco (2007) menar att forskningen måste enas om termer och kriterier för definitionen 

om vi ska kunna studera, förstå och avhjälpa matematiska svårigheter. 

Lindblad (2015) å sin sida skriver att matematiksvårigheter kan delas in i allmänna och 

specifika svårigheter. Eleven i allmänna svårigheter har generella svårigheter med lärandet 

oavsett ämne och situation. De elever som har specifika matematiksvårigheter har exempelvis 

problem med grundläggande taluppfattning och de kan vara ojämna i områden och över tid. 

Eleven har alltså inte problem med hela matematiken och inte heller med andra ämnen 
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(Lunde, 2011). Diagnosen specifika matematiksvårigheter är ofta olika varianter av 

matematiksvårigheter som ofta går att hitta inom den grundläggande taluppfattningen (Adler, 

2001; Butterworth & Yeo, 2014; Specialpedagogiska myndigheten, 2018). Det kan till 

exempel visa sig i genom att problem med att förstå enheter som längd, vikt och volym samt 

svårt att kunna se mentala bilder som till exempel talraden (Ljungblad, 1999).  

Även Specialpedagogiska skolmyndigheten (2018) definiera matematiksvårigheter med hjälp 

av två huvudkategorier: generella matematiksvårigheter och specifika matematiksvårigheter 

där den generella är den vanligaste. Det som Lunde kallar för allmänna matematiksvårigheter 

kallar Specialpedagogiska myndigheten för generella. Magne (1998) är dock kritisk till denna 

indelning då han anser att det finns problem att diagnostisera eleverna och att det finns risk 

att för många elever får diagnosen specifika matematiksvårigheter. Han menar att det är 

bättre för lärare att tala om elever med särskilda utbildningsbehov.  

Vi kan genom flera forskningsrapporter och böcker konstatera att det finns flera olika orsaker 

och förklaringar till matematiksvårigheter (Engström, 2015; Lundberg och Sterner, 2009; 

Sjöberg, 2006). Dessa delas in i fyra områden som är det pedagogiska, psykologiska, 

sociologiska och det medicinska området. Där det första området har pedagogiska eller 

didaktiska förklaringar eftersom undervisningen i matematik vara en av orsakerna till att 

elever hamnar i svårigheter då läraren förutom baskunskaperna måste kunna anpassa och 

individualisera undervisningen efter varje elevs enskilda behov (Ljungblad, 1999). I det andra 

området handlar det mer om det psykologiska hos eleven som koncentration, självbild, 

känslomässiga blockeringar, stress eller ångest eller att eleven inte klarar av att fokusera på 

inlärningen på grund av kraftlöshet vilket även Ljungblad (1999) samt Magne (1998) tar upp 

som orsaker till matematiksvårigheter. Det kan även bero på eleven själv, då de gör andra 

saker under matematiklektionen och missar på så sätt viktigt information för lärandet, menar 

Sjöberg (2006). Även att motivationen och inlärningsmöjligheterna för lärandet inte finns där 

kan vara orsaker till matematiksvårigheter menar Löwing och Kilborn (2002). Det tredje 

området handlar om det sociologiska där man hittar förklaringar i miljön kring eleven som 

etnisk bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå. I det sista området återfinns de medicinska 

orsaksförklaringarna som till exempel närminne, ADHD eller dyskalkyli. Eleven kan vara i 

andra svårigheter och problem såsom läs- och skrivsvårigheter som slår mot matematiken.  

Det som kan konstateras är att det inte finns någon enkel definition av vad 

matematiksvårigheter är och att det inte enbart behöver vara inlärningssvårigheter som är 
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orsaken till att svårigheterna i matematik uppstår. För att hitta förklaringar till varför elever 

hamnar i matematiksvårigheter belyser Lunde (2011) på att förklaringar behöver sökas både 

hos individen samt i omgivningen. Lundberg och Sterner (2009) skriver att oavsett om det är 

ärftliga eller miljömässiga orsaker till att eleven är i matematiksvårigheter så kan lärare 

påverka och stödja eleverna till en god måluppfyllelse. Detta kan göras genom att ha en god 

undervisning och förändra miljöfaktorerna vilket även Boaler (2011) och Hattie et.al (2017) 

stödjer.  

Ljungblad (2001) påpekar att det är viktigt att se långsiktigt på problemet och hitta de elever 

med svag taluppfattning i tid och se vad som är bäst för den enskilda individen samt jobba 

förebyggande som undervisande matematiklärare. För att göra det på ett bra sätt bör man veta 

vad matematiksvårigheter är och vad som orsakar det.  

3.3 Identifiering av matematiksvårigheter 

Gersten, Jordan och Flojo (2005) menar att kartläggningar är viktiga för att identifiera elever 

i riskzonen för matematiksvårigheter. De anser att matematiksvårigheter inte behöver vara för 

alltid utan att det kan ändras med tiden om rätt insatser sätts in. Kartläggningen är därför ett 

hjälpmedel för att kunna identifiera vilka svårigheter eleven har i matematik samt var eleven 

befinner sig i sin matematikutveckling. På så sätt blir det enklare att sätta in rätt stödåtgärder 

menar Löwing (2006) och McIntosh (2010). Lyon et al., (2003) påstår att identifiering på ett 

tidigt stadium med påföljande rätt åtgärder kan reducera inlärningssvårigheter med upp till 

70%. Sätts stödet in sent har det inte lika stor effekt och eleverna har svårigheter att komma 

ikapp klasskamrater under senare år utan istället så ökar klyftan (Lyon et al., 2003). 

Mazzocco och Thompson (2005) undersökte i sin longitudinella studie barns matematiska 

färdigheter i fyraårsåldern som de sen följde upp i första och andra klass. Den visade att om 

barnen tidigt visade svårigheter så var det en stark indikation på (över 80 %) att eleverna även 

senare fick svårt med matematiken. Det är därför viktigt att uppmärksamma dessa svårigheter 

i tid.  

Det kontinuerliga arbetet med formativ bedömning är enligt Wettergren (2013) en metod att 

använda sig av för att kunna identifiera elever i matematiksvårigheter och följa elevens 

utvecklingsprocess. Hattie et al. (2017) ser den formativa bedömningen som mycket viktig 

för att få reda på vad eleverna lärt sig. Genom att ställa frågor, använda exit tickets eller 

genom att ge eleverna möjligheter till självbedömning får lärarna viktig information så att 
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den fortsatta undervisningen kan planeras. Willam och Leahy (2015) menar att eleven måste 

veta målet innan pedagogen kan ge feedback och att feedbackens kvalité måste vara sådan att 

den skapar ett förtroende och att den lyfter och driver eleven att lära mer. Vidare beskriver de 

begreppet formativ bedömning, som en utvecklande bedömning genom att den är 

återkopplande och framåtsyftande för att hjälpa eleven vidare.   

Ett annat sätt att identifiera matematiksvårigheter hos eleven är att använda sig av ett 

diagnostiskt arbetssätt (Löwing & Kilborn, 2002). För att minska risken att eleverna ska 

bedömas felaktigt är det enligt Engström (2015) men även Lundberg och Sterner (2009) 

viktigt att mäta rätt kunskaper på diagnostiska tester och inte bara det som är enkelt att mäta 

och lätt att administrera (Löwing & Kilborn, 2002). Bentley och Bentley (2011) skriver att 

vid en analys av TIMSS 2011 visar det sig att uppföljningen av undervisningen var 

undermålig. Elevernas felsvar analyseras inte med följd att matematiska missuppfattningar 

blockerar fortsatt utveckling. Vidare menar de att det är vanligt att göra en diagnos efter ett 

undervisningsområde men om eleverna gör misstag får de träna på mer av samma sak utan att 

orsakerna till misstagen identifieras och åtgärdas. Därmed lärs misstagen in och befästs hos 

eleven som hindras i sin vidare utveckling. Boaler (2011) anser att när lärare använder sig av 

prov vid arbetsområdets slut och inte använder sig av resultatet utan går vidare med nästa 

arbetsområde utan åtgärder kan detta skapa fortsatta svårigheter.  Någon som också är skeptisk 

till detta arbetssätt med diagnoser är Ljungblad (2001). Hon ifrågasätter om man verkligen 

kan se barnets förmågor genom dessa diagnosiska tester då testerna inte visar hur eleverna 

har tänkt utan bara själva räkningsprocessen (Ljungblad, 2001). Lunde (2011) menar därför 

att det är viktigt att utifrån elevens matematiksvårighet välja ett diagnostiskt material som 

identifierar de som pedagogen avser att mäta. Pettersson i Lindström, Lindberg och 

Pettersson (2013)  menar att bedömning är något som följer undervisning och som kan vara  

stimulerande likväl som fördömande. Om bedömningen stödjer och stimulerar elevens 

lärande blir det en utveckling i såväl kunskaper som elevens tillit till sin förmåga. Om 

analysen utelämnas i bedömningen kan resultatet uppfattas som ett fördömande och ett 

nederlag. Vidare påpekar hon att det är viktigt att eleven får visa genom i handling, muntligt 

och skriftligt sina kunskaper på olika sätt i olika situationer.  

En annan aspekt som kan uppstå vid dessa tester är att de kan skapa matematikångest och 

skapa blockering vilket problematiserar kartläggningen som då ger ett missvisande resultat 

och kan tom göra mer skada än nytta (Lunde, 2011; Opheim, 2018, Wadlington & 
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Wadlington 2008). Lunde (2011) beskriver en testmetod som inte har samma negativa effekt 

som kallas dynamisk testning eller kartläggning. Denna metod beskrivs som tidskrävande då 

den utförs i en till en situation för att se hur mycket och vilken hjälp eleven behöver. Läraren 

försöker upptäcka vad eleven har problem med genom att successivt arbeta tillsammans med 

eleven och på det viset ta reda på vilken hjälp och med vad eleven behöver stöd med. 

Anledningen till testning är att det är ett verktyg för att förbättra elevens inlärningssituation 

och välja bästa undervisningsmetod (Lunde, 2011). 

Lunde (2011) anser att för att hjälpa SUM-eleven (Särskilda Utbildningsbehov i Matematik) 

behöver vi information inom tre områden. Vi behöver en matematisk profil vilken talar om 

till exempel vad eleven kan, specifika missuppfattningar. Den kognitiva funktionsprofil visar 

hur eleven lära sig saker, elevens starka och svaga sidor. Till sist en sociologisk 

funktionsprofil viken beskriver den miljö som eleven befinner sig i både hemma och i skolan, 

den inkluderar vänner, fritid, hemsituation men även skolans didaktiska kompetens.  

3.4 Undervisningen för elever i matematiksvårigheter  

Det finns enligt Sjöberg (2006) många olika aspekter i matematikundervisningen som 

påverkar en elevs inlärning som till exempel ångest, ensidig träning, elevers låga arbetsinsats 

och intresse, bristande arbetsro, stora undervisningsgrupper samt icke adekvat undervisning.  

Bentley och Bentley (2016), Boaler  (2011), Hattie et al., (2017) Lunde (2011), samt Ryve, 

Hemmi och Kornhall (2016) är överens om att sambandet mellan elevens lärande och 

lärarens kompetens, undervisning och dennes ämneskunskaper är av mycket stor betydelse. 

Men det krävs inte bara goda kunskaper i matematik och pedagogik påstår Löwing (2006) 

och Wernberg (2009) utan också didaktiska kunskaper så att undervisningen får rätt innehåll 

och struktur. Undervisningen behöver vara välplanerad, välorganiserad och insiktsfull menar 

Lundberg och Sterner (2006) medan Adler (2001) och Engström (2015) trycker på att läraren 

behöver ta hänsyn till alla elevers olika förutsättningar och kunna variera svårighetsgraden. 

McIntosh (2010) menar att lärare ska lägga upp undervisningen efter elevens behov så att 

varje elevs svårigheter förebyggs genom att vara uppmärksam på vanliga missuppfattningar 

och kända svårigheter. Andra faktorer, som den skickliga pedagogen har god kompetens i, 

och som kan påverka inlärningen är elevens självbild i matematik, relationen mellan lärare 

och elev, höga förväntningar på eleven och konkret feedback under lektionerna (Hattie et al., 

2017; Lunde, 2011; Löwing, 2006). Samtidigt menar Hattie et al. (2017) att erbjuda alternativ 
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i undervisningen som uppfyller och ser till alla elevers behov blir en stor utmaning för 

läraren.  

När det gäller undervisning i taluppfattning menar Liljeqvist (2014) och Löwing (2006)  att 

den ska vara varierande, undersökande och upptäckande samt innehålla diskussioner och 

argumentationer om olika lösningsmetoder för att elever ska kunna tillgodose sig kunskaper. 

Hattie et al. (2017) betonar att matematiksamtalen ger eleverna en chans att utveckla sitt 

språk, sitt tänkande och sina resonemang och pedagogens roll är att vara öppen och kunna 

planera undervisningen utifrån elevernas behov. Genom att lyssna på hur eleven resonerar vid 

felaktiga svar kan läraren förstå elevens kunskapsbrister och därmed hjälpa eleven vidare i 

lärandet och inte bara lotsa genom uppgiften (Hattie et al., 2017; Löwing, 2006; Wernberg, 

2009). Löwing (2006) menar att om ett barn som börjar skolan ska förstå och lära in det som 

händer på lektionerna behöver de en bra grund i taluppfattning. Grunden enligt henne består 

av Gelmans och Gallistels fem principer. Om någon eller några av dessa principer saknas 

behövs en professionell kartläggning på vad som saknas därefter ge eleven möjlighet att lära 

in den saknade kunskapen och därmed undanröja svårigheterna. Lunde (2011) påpekar att 

talförståelse inte är något som kommer av sig själv med tiden utan undervisning är 

nödvändig. 

Boaler (2011) menar att elever som har svårigheter i matematik har ofta memorerat in en 

strategi och när den inte fungerar så har de ingen annan lösning. Därför anser flera forskare 

att det som är viktigt är baskunskaper, som att till exempel kunna lösa problem utan att hålla 

procedurer i minnet (Boaler, 2011; Wadlington & Wadlington, 2008). Matematikbokens 

enformiga övande bör bytas ut mot ett mer kreativt och utforskande sätt med konkret material 

samt problemlösningsuppgifter med öppna frågor och där det finns flera tänkbara lösningar 

(Boaler, 2011; Magne, 1998; Ryve et al., 2016; Wernberg, 2009). Både internationell och 

nationell forskning visar på att elever arbetar mycket under tystnad i matematikboken och att 

lärarna använder den som grund för sin undervisning (Bergqvist et al., 2010; Boaler, 2011; 

Liljeqvist, 2014; Wernberg, 2009). Löwing (2006) menar att det kan bero på lärarens 

didaktiska osäkerhet i matematikämnet eftersom de i så stor utsträckning använder 

matematikboken. Ryve et al. (2016) hävdar att forskningsresultat visar att svenska skolans 

matematikundervisning behöver en förändring och fokusera mer på att utveckla elevernas 

matematiska tänkande.  
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Arbetssätt med laborativa uppgifter där det konkreta kopplas ihop med det abstrakt utvecklar 

taluppfattningen menar Malmer (1999). Sterner (2015) rekommenderar en arbetsgång i 

matematiken med olika faser från det mer konkreta till det abstrakta. Eleverna arbetar med ett 

laborativt material i steg ett för att göra matematiska begrepp mer begripliga. Vid en 

introduktion av ett matematiskt begrepp kan erfarenheten att röra vid, känna och 

experimentera underlätta för arbetsminnet. Steg två är ett sätt att utveckla strategierna vid 

problemlösning. I detta representativa steg ritar eleverna bilder som lösningar på 

matematikproblem för att visa hur de tänker. I nästa fas samtalar och diskuterar eleverna och 

läraren de uppgifter de arbetar med. Här kan eleven använda sig av sina erfarenheter från det 

konkreta och representativa steget. I det sista steget använder sig eleverna av de matematiska 

symbolerna vid problemlösningen. Genom att visa på samband mellan begrepp som eleven 

arbetat med kan läraren nu återkoppla och befästa kunskaper och förmågor (Sterner, 2015). 

Lunde (2011) redogör för forskning om elever i matematiksvårigheter där det är tydligt att 

fler elever får problem med matematiken i årskurs fyra och det kan bero på eleven har 

missuppfattningar som blir tydliga när uppgifterna blir svårare. Högre krav på läskunnighet 

krävs också för att kunna förstå och lösa uppgifter. Många elever som misslyckas och får 

liten tro på sig själv och sin förmåga vilket påverkar utvecklingsmöjligheterna negativt. 

Därför anser både Lunde (2011) samt Lundberg och Sterner (2009) att det är viktigt att 

eleverna får tillit till sin egen förmåga. Lundberg och Sterner (2009) har gjort en 

forskningsöversikt om framgångsrik undervisning för elever i behov av särskilda 

utbildningsinsatser i matematik (SUM-elever). SUM-elever behöver gå från det konkreta till 

det abstrakta och de gynnas av miljöer där de får snabb feedback. De är också hjälpta om 

läraren lyckas koppla de uppgifter som de arbetar till deras nivå och visa hur de kan ha nytta 

av kunskaper utanför skolan. Vidare hävdar de att undervisningen för SUM-elever måste vara 

väl genomtänkt, systematisk och strukturerad så det gäller för lärarna att ha ett kritiskt 

förhållningssätt till sin egen undervisning. Tiden för dessa elever är viktig det belyser både 

Lundberg och Sterner (2009) som menar att SUM-elever behöver mera tid för 

matematikinlärning och Sjöberg (2006) som menar att i oroliga klassrum kan den effektiva 

arbetstiden för dessa elever vara liten. Lundberg och Sterner (2009) anser att en-till-en 

undervisning, alltså att en lärare undervisar en elev, kan öka den aktiva tiden markant. Vidare 

menar de att det är ett sätt att effektivt arbeta under en begränsad period eftersom eleven får 

feedback direkt och läraren upptäcker eventuella missuppfattningar och kan då ge eleven stöd 

och hjälp omedelbart. Denna undervisning har god effekt på elever mellan sju och elva år 
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men läraren måste vara vaksam för att eleven blir beroende av direkt respons av den vuxne 

utan eleven behöver få självförtroende för att själv kunna lösa uppgifter. Ljungblad (2016) 

skriver att det är komplext att undervisa elever i behov av särskilt didaktiskt stöd i matematik. 

Hon har i sin forskning kartlagt elever och hon ser 10 grupper med primära samt sekundära 

matematiksvårigheter. En elev kan ha primära svårigheter i siffror eller i bokstäver eller i 

båda grupperna. Några exempel på primära svårigheter som kan ge sekundära 

matematiksvårigheter är arbetsminne, koncentration, perception, uppmärksamhet, kognition 

och språksvårigheter tex en elev som har primära läs- och skrivsvårigheter kan ge sekundära 

matematiksvårigheter. Elever kan ha primära matematiksvårigheter inom olika områden i 

matematiken tex. inom grundläggande aritmetik, se inre abstrakta matematiska bilder som 

exempelvis en klocka, geometrisk figur, se en talrad eller matematiska mönster. Grupperna är 

inte statiska, en svårighet i tidig ålder behöver inte finnas kvar när eleven blir äldre. Vidare 

menar hon att genom en tidig och grundlig kartläggning kan pedagogen få insikt om vilka 

didaktiska åtgärder som behövs därmed sätta in ett kvalitativt undervisningsstöd. Butterworth 

och Yeo (2010) hävdar att elever med dyskalkyli har behov av daglig undervisning av siffror, 

tal och räkning eftersom det är dessa delar som de har specifika svårigheter med. 

Undervisningen ska bygga på förståelse, vara välstrukturerad, uppmuntra elevernas aktiva 

deltagande och vara upplagd så att matematikinlärningen blir en positiv erfarenhet. Det är 

viktigt att ge eleverna tid att tänka men vara uppmärksam och stötta så de inte fastnar i 

tänkandet. Dessa elever är inte hjälpta av mekanisk och upprepad träning utan konkret 

inlärning med material som hjälper eleven att tänka och skapa förståelse.  

4 Teoretiska utgångspunkter 

Inom specialpedagogik finns det olika perspektiv som kan hjälpa till att förklara vad det är 

som orsakar problem som kan uppstå i skolan. Forskning har visat att skolan arbetar mycket 

efter ett kompensatoriskt perspektiv som fokuserar på elevens problem och brister och där 

elevens svårigheter betraktas som att det ligger hos individen (Nilholm, 2007). Detta 

perspektiv har fått kritik från forskning och därför har det kritiska perspektivet utvecklas som 

förespråkar alla elevers rätt till delaktighet i skolan (Nilholm, 2007). Problemet i det kritiska 

perspektivet förflyttas bort från individen och har uppkommit som svar på den kritik av den 

traditionella specialundervisningen där lösningarna på elevers olikheter oftast är segregerad. 

Dilemmaperspektivet har uppkommit av kritik mot båda perspektiven där specialpedagogiken 

ses som ett misslyckande till följd av att skolan från början inte har kunnat genomföra sitt 



 

19 

uppdrag att inkludera alla elever. I de relationella och kategoriska perspektiven ser man på 

elevens problematik ur olika synvinklar. Antingen är eleven i svårigheter eller så är den med 

svårigheter (Ahlberg, 2013; Nilholm, 2007). 

Specialpedagogiken i skolan har i sig bidragit till att särskilja elever i svårigheter och hanterat 

dessa olikheter utifrån ett kategoriskt perspektiv som är förknippat med en 

medicinsk/psykologisk förståelsemodell, menar Nilholm (2007). I det kategoriska 

perspektivet är det eleven som är bäraren av svårigheten det vill säga problematiken är på 

individnivå. I det relationella perspektivet beskriver man istället elevens problematik i det 

sammanhang som eleven befinner sig. Perspektivet utgår mer utifrån skolmiljön runt eleven 

som till exempel relationer (Wright, 2002). Ett sätt att uttrycka det på är att när man utgår 

från ett relationellt perspektiv studerar man eleven i svårigheter, och utgår man från ett 

kategoriskt perspektiv tittar man på eleven med svårigheter (Ahlberg, 2013). Det relationella 

perspektivet har en inkluderande syn på undervisning där alla barn ska gå i en och samma 

skola. Det ställer höga krav på läraren med genomförande samt utformning av undervisning. 

Det kategoriska perspektivet, där det är individen är bäraren av problemet, lever till stor del 

fortfarande kvar inom skolan. Oftast leder det till enskild undervisning för elever i behov av 

särskilt stöd hos en speciallärare (Nilholm, 2007). De teoretiska utgångspunkterna som 

redovisats här används i vår studie som ett sätt att förstå resultatet. 

5 Syfte och frågeställning    

Med ovanstående som bakgrund har vi valt att skriva vår uppsats om Skolverkets  

bedömningsstöd (2018) i taluppfattning för årskurs 1-3. Syftet med denna studie är att 

undersöka på vilket sätt några lärare upplever att de får stöd i att identifiera elever i 

matematiksvårigheter med hjälp av Skolverkets nationella bedömningsstöd och hur de sedan 

använder resultatet från bedömningsstödet för att planera den fortsatta undervisningen. Vårt 

syfte besvaras med hjälp av följande frågeställningar:  

1. Hur upplever lärarna i studien att Skolverkets bedömningsstöd är ett stöd för dem att 

kunna identifiera elever i matematiksvårigheter inom taluppfattning?  

2. Hur använder lärarna resultatet av bedömningsstödet för att organisera den fortsatta 

undervisningen för elever i matematiksvårigheter? 
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6 Metod 

I följande kapitel beskrivs valet av forskningsansats och hur urvalet har gått till samt hur 

studien har genomförts. Avslutningsvis tas tillförlitlighet och etiska aspekter i studien upp 

innan dataanalysen beskrivs. 

6.1 Kvalitativ metod 

Studier med en kvalitativ forskningsansats och som bedrivs i mindre skala kännetecknas av 

sin låga generaliserbarhet och ofta ett litet antal respondenter (Kvale & Brinkman, 2017). 

Detta stämmer bra med vår studie då vi genomförde ett mindre antal intervjuer som bygger 

på lärarnas uppfattning. Vi valde därför en kvalitativ ansats då studien fokuserar på 

intervjupersonernas uppfattningar samt upplevelser i sitt arbete med Skolverkets 

bedömningsstöd i matematik. Eftersom en kvalitativ forskning bygger på individers 

uppfattning och upplevelser av sin sociala verklighet (Bryman, 2018). Vi valde därför en 

kvalitativ ansats då studien fokuserar på intervjupersonernas uppfattningar samt upplevelser i 

sitt arbete med Skolverkets bedömningsstöd i matematik. Resultatet som presenteras kommer 

alltså vara våra tolkningar av intervjuer med lärare (Kvale & Brinkman, 2017).   

6.2 Urval 

Vår studie har ett bekvämlighetsurval då vi valde våra intervjupersoner efter praktiska 

detaljer såsom att ha möjlighet att träffas för intervjuerna samt geografiska avstånd (Bryman, 

2018, Kvale & Brinkmann, 2009). Vi användes oss av befintliga kontakter på olika skolor i 

olika kommuner. Vi hittade dock en intervjuperson genom snöbollsurval, vilket betyder att en 

av våra intervjupersoner i sin tur rekommenderade ytterligare en person som var lämplig att 

ingå i vår studie (Bryman, 2018).  

Studien kan betraktas som målstyrd då urvalet är relevant för de frågeställningar som 

besvaras. Bryman (2018) stödjer att det är viktigt i ett målstyrt urval att sträva efter så stor 

variation som möjligt men att individerna ska passa in i de kriterier som satts upp och ändå 

representera en variation. Vi bestämde därför på förhand vilka kriterier intervjupersonerna 

skulle ha. Kriterierna var att de skulle ha genomfört bedömningsstödet i matematik och ha 

behörighet i matematik i år 1-3. Intervjupersonerna skulle dessutom arbeta i olika kommuner 

i olika socioekonomiska områden för att öka möjligheten till en större variation i 

intervjusvaren.   
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Våra åtta intervjupersoner kommer från tre olika kommuner och två olika län i Sverige. De 

representerar sju olika skolor och har varierad erfarenhet av att arbetat som lärare. Alla 

intervjupersoner är kvinnor. De har alla en grundskollärarexamen antingen som antingen var 

lågstadieutbildning eller den senare varianten av grundskollärare 1-7 utbildningen. De som 

var relativt nyexaminerade hade det som kallas för grundlärarutbildning, F-3. 

Intervjupersonerna hade arbetat som lärare mellan 2-26 år. Alla arbetar dessutom som 

klasslärare i år 1-3 med behörighet i matematik på det stadium som de nu arbetade på. En av 

lärarna arbetade på en invandrartät skola med många nyanlända elever.  

 

6.3 Genomförande  

Här redogörs hur arbetet har fördelats mellan oss författare i denna studie samt hur 

intervjuerna förbereddes och genomfördes. 

Inläsning av tidigare forskning och annan litteratur har skett på egen hand men nästan all text 

har skrivits gemensamt på Google drive. Vissa delar har vi skrivit var för sig men sedan 

redigerat tillsammans vid ett fysiskt möte eller via telefonmöte med Google drive dokumentet 

framför oss.  

Innan vi kontaktade våra intervjupersoner författade vi ett missivbrev (se bilaga 1) som kunde 

skickas ut med presentation av oss, information kring studiens syfte samt de fyra 

forskningsetiska övervägande. Vi skickade mejl till möjliga intervjupersonerna i vårt 

kontaktnät där de tillfrågades om intresse att delta i vår studie. Intervjupersonerna i vår 

undersökning var lärare som arbetade med matematik i år 1-3 och som uppfyllde de kriterier 

som presenteras ovan. Till de som ville delta skickades ett missivbrev för närmare 

information kring studien och en förfrågan om en lämplig tid för intervju. 

Därefter skapade vi en intervjuguide (se bilaga 2) för att kunna ställa frågor på djupet i våra 

intervjuer. Intervjuguiden hade några inledande bakgrundsfrågor som följdes upp av öppna 

forskningsfrågor med förslag på följdfrågor som kompletterade svaren för att uppnå större 

förståelse (Kvale och Brinkmann, 2014). Bakgrundsfrågorna gav information om 

intervjupersonernas bakgrund men ökade möjligheten till att intervjupersonen kände sig 

trygga och att de därigenom hade lättare att tala fritt. De öppna frågorna gav 

intervjupersonerna möjlighet att besvara frågorna utifrån sina egna tankar och erfarenheter. 

Detta medförde en variation i svaren. Intervjuguiden gav oss också möjlighet att hålla fokus 



 

22 

under intervjun genom att kunna ställa relevanta följdfrågor och på så sätt blev samtalet mer 

naturligt och följsamt (Kvale & Brinkmann, 2014). 

När intervjuguiden var färdigställd genomförde vi en pilotintervju för att se om tidsaspekten 

var rimlig och för att pröva om frågorna gav svar på våra frågeställningar. Efter pilotstudien 

märkte vi att vissa frågor var ledande. Vi valde därför att slå ihop några frågor och göra dem 

mer öppna så att det skapades utrymme för intervjupersonerna att prata mera fritt (Creswell, 

2013; Fejes & Thornberg, 2015).   

När de deltagande intervjupersoner läst missivbrevet och lämnat sitt samtycke kom vi 

överens om tid och det var intervjupersonerna som valde ut platsen där intervjun skulle ske 

(Creswell, 2013). Intervjupersonerna fick även ta del intervjufrågorna innan intervjun för att 

ge dem en möjlighet att fördjupa sina svar. Vi använde oss av två mediaenheter under 

intervjuerna för att gardera oss mot tekniska missöden. Intervjuerna genomfördes var för sig 

på grund av praktiska skäl som avstånd. Vi genomförde sammanlagt åtta intervjuer, fyra var. 

Intervjuerna genomfördes genom fysiska träffar förutom två av intervjuerna som 

genomfördes genom en telefonintervju på intervjupersonernas begäran. Intervjuerna varade 

mellan 20- 40 minuter. Det inspelade materialet transkriberades av den som hade intervjuat. 

Vi valde att inte skriva ut utfyllnadsord, upprepningar eller pauser för att underlätta analysen. 

Vi transkriberade för att vi ville återge intervjuerna så rättvist som möjligt (Kvale & 

Brinkmann, 2017).   

6.4 Trovärdighet och etiska aspekter 

Validitet är hur trovärdig studien är. Det vill säga om studien verkligen har undersökt det som 

avses i studien. Det är dock forskarens uppgift att så sanningsenligt som möjligt redogöra för 

intervjupersonens uppfattning om det som studeras för att öka trovärdigheten (Dalen, 2015). 

Reliabilitet är hur tillförlitlig studien är. I kvalitativa metoder är det svårt att mäta reliabilitet 

och därmed blir tillförlitligheten något svårbedömd (Kvale & Brinkmann 2017). Den blir det 

för att individer kan uppfatta och tolka verkligheten på olika sätt, vilket förstås påverkar 

detta, enligt Bryman (2018). Tillförlitlighet delas upp i fyra delkriterier; trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman 2018). Vi har 

beaktat dessa kriterier i vår studie.  

I studien har vi anpassat datainsamlingsmetoden efter studiens syfte och forskningsfrågor. Då 

vi endast hade åtta lärare som vi intervjuade har resultaten låg trovärdighet, då vi inte kan 
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generaliseras resultatet till andra lärare. Dock har vi ökat trovärdigheten i studien genom att 

stärka resultatet med citat (Bryman, 2018). Vi försökte höja vår trovärdighet i vår 

intervjustudie genom att göra en intervjuguide med relativt öppna frågor där alla 

intervjupersoner svarade på samma frågor i samma ordningsföljd (Fejes & Thornberg, 2015; 

Denscombe, 2018). Tillsammans med handledaren har vi kritiskt granskat intervjufrågorna 

för att säkerställa att frågorna mätte det som det var avsagt att mäta. Vi kontrollerade detta 

genom att göra en pilotstudie. Vid intervjuerna anpassades frågorna till att vara så öppna som 

möjligt för att bjuda in till en öppen diskussion där respondenten inte styrdes av oss genom 

ledande frågor. Detta tillsammans höjer trovärdigheten (Bryman, 2018). Vi beskriver också 

alla moment som urvalet av intervjupersoner, problemformulering samt datainsamlingsmetod 

noggrant och detaljerat i vår forskningsprocess vilket ökar pålitligheten. Vår förförståelse 

som matematiklärare ökar också vår tolkningsförmåga av svaren, vilket i sig ökar 

trovärdigheten i våra resultat (Bryman, 2018).  

Genom att noggrant beskriva studiens genomförande och hur vi har bearbetat och analyserat 

datamaterialet gör att resultatet inte fullt ut är överförbart till en annan miljö då vi endast har 

intervjuat åtta lärare (Bryman, 2018). Det sista del kriteriet för den kvalitativa forskningens 

trovärdighet är möjligheten att styrka och konfirmera. Vi har under studiens gång varit 

medvetna om att våra tidigare erfarenheter kan påverka resultatet. Vi har därför varit 

medvetna om att vi inte har genomfört en total objektiv analys (Bryman, 2018). 

I missivbrevet informerades det om Vetenskapsrådets (2017) fyra forskningsetiska principer; 

informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet samt nyttjandekravet. I 

missivbrevet informerades även pedagogerna om studiens syfte och vi poängterade att det var 

frivilligt att delta. Efter informationen fick de lämna sitt muntliga samtycke och därmed 

uppfylls samtyckeskravet. Vid intervjutillfället meddelade vi igen studien syfte och att de fick 

avbryta intervjun när som helst utan att behöva uppge anledning. Konfidentialitetskravet, 

uppfylls i studien genom att intervjupersonerna avidentifieras samt att insamlade uppgifter 

som ljudfiler med intervjuer, intervjutranskribering och anteckningar endast var tillgängliga 

för oss som genomförde studien. Även nyttjandekravet uppfylls genom att det insamlade 

materialet raderades när studien var färdigställd och användes enbart i denna studie. Vi anser 

att vi följer de fyra forskningsetiska principer enligt Vetenskapsrådet (2017) och därmed att 

vi uppfyller de etiska krav som kan ställas på en sådan här studien. 
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6.5  Dataanalys 

I den här kvalitativa studien är vi inspirerad av tematisk analys. Tematisk analys innebär att 

strukturera upp och organisera det datamaterial som samlats in utifrån teman som gemensamt 

framträtt mellan intervjupersonerna. Vi har transkriberat och tematiserat den data som har 

framkommit från intervjuerna genom att koda materialet i färger för att lättare kunna urskilja 

mönster och för att få fram teman i intervjuerna (Fejes & Thornberg, 2017). 

Vi började dataanalysen med att transkribera intervjuer var och en för sig. Vi valde att inte 

skriva ut ord som inte tillförde berättelsen något så som hm, a, liksom och asså för att 

underlätta genomläsningen. Vi läste all transkribering noga på var sitt håll för att bli 

välbekanta med studiens data. Därefter diskuterade vi gemensamt vad vi hade funnit för 

intressanta mönster i materialet för att sedan dela upp studiens data i två teman utifrån vårt 

syfte och våra frågeställningar (Fejes & Thornberg, 2017).  

Efter det skapade vi kategorier under varje tema och markerade relevant data som hade 

framkommit av intervjuerna. Vi fortsatte analysen gemensamt genom att söka efter skillnader 

och likheter i svaren vilket blev tydligt när vi färgkodade svaren. I varje kategori har vi tagit 

med relevanta citat från någon av de åtta lärarna. Lärarna i de åtta intervjuerna kodades 

individuellt L1-L8 där L står för lärare.  

I nästa steg började vi analysera och tolka svaren efter våra teoretiska utgångspunkter, vilka 

är de specialpedagogiska perspektiven; kategoriskt respektive relationellt. Vi analyserade om 

pedagogerna har ett kategoriskt eller relationellt synsätt när de beskriver identifiering av 

matematiksvårigheter med hjälp av bedömningsstödet. Men även vilket synsätt de intar då de 

berättar hur de använder sig av informationen för den fortsatta undervisningen efter 

genomförandet. Har läraren ett relationellt synsätt beskriver de att det är eleven som är i 

svårigheter på grund av lärmiljön. Om läraren har ett kategoriskt synsätt beskriver de det som 

att eleven har svårigheter.  

7 Resultat och analys  

I resultatdelen i denna kvalitativa studie har dataanalysen utgått ifrån våra frågeställningar där 

vi har sökt likheter och skillnader i lärarnas svar som har resulterat i två teman. Vi har 

rubricerat temana som Lärarnas uppfattning av bedömningsstödet samt Organisering 

gällande bedömningsstödet som illustreras med relevanta lärarcitat.  
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Vårt första tema, Lärarnas uppfattning av bedömningsstödet kopplas till vår första 

frågeställning där vi tar upp om lärarna upplever att bedömningsstödet i taluppfattning är ett 

stöd i identifiering av elever i matematiksvårigheter. Här har vi fått fram tre kategorier, 1) Att 

identifiera matematiksvårigheter, 2) Att definiera taluppfattning, samt 3) Orsaker till 

matematiksvårigheter. I den första och tredje kategorin har vi tolkat lärarnas uppfattning efter 

de relationella och kategoriska perspektiven. Den andra kategorin handlar om lärarnas 

definition av begreppet taluppfattning. Detta är en viktig kunskap för att kunna identifiera 

elever i matematiksvårigheter med hjälp av bedömningsstödet är att veta vad taluppfattning 

betyder. Denna kategori redovisar således lärarnas syn på taluppfattning och har inte blivit 

analyserat utifrån det specialpedagogiska perspektivet.  

Vår andra frågeställning kopplas till vårt andra tema Organisering gällande 

bedömningsstödet handlar om hur lärarna har använt resultatet av bedömningsstödet. Här har 

vi fått fram två kategorier; 1) Undervisning efter bedömningsstödet samt 2) Organisation 

kring genomförandet av bedömningsstödet. Vi har även här utgått ifrån det relationella och 

kategoriska perspektivet. För att öka förståelsen hos läsaren har vi använt citat från lärarna 

för att stödja vår tolkning och analys. 

7.1 Lärarnas uppfattning av bedömningsstödet  

7.1.1.Att identifiera elever i matematiksvårigheter 

Alla lärarna uppger att de tycker att bedömningsstödet från Skolverket är ett bra verktyg för 

identifiering av matematiksvårigheter. De anser att bedömningsstödet ger en tydlig bild av 

elevernas kunskaper, både på klassnivå och på individuell nivå. Alla lärare var överens om  

att det var bra med ett standardiserat test vilket bidrar till en nationell likvärdig bedömning 

redan i tidiga årskurser. Beroende på hur lång yrkeserfarenhet lärarna har avgör i vilken 

omfattning bedömningsstödet anses vara i att identifiera matematiksvårigheter. De lärarna 

med minst erfarenhet upplevde att bedömningsstödet var till god hjälp för att se var eleverna 

låg i sin kunskapsutveckling. Två av lärarna beskrev det så här:  

      Jag tyckte innan att jag hade lite koll på vilka som hade svårt ibland men eftersom 

testerna är standardiserade så vet man ju mycket säkrare på vilka (elever) som 

inte kan allt (L2) 

 

  Det går att ringa in svårigheterna, framförallt de svaga. (L7) 
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Vår tolkning är att det kategoriska synsättet framträder hos de lärarna med mindre erfarenhet 

när de pratar om bedömningsstödet då det är mycket fokus på att mäta elevens svårigheter.    

Lärare med längre erfarenhet upplevde däremot att bedömningsstödets resultat bekräftade vad 

de redan visste om elevernas kunskaper och svårigheter i matematik. Kunskap om eleverna 

skaffar sig lärarna oftast genom formativ bedömning, det vill säga att diskutera med eleverna 

under lektionsaktiviteter eller genom observationer av elevens arbete under lektionerna. Ett 

citat som beskriver detta: 

     Jag upplever att jag ändå hade hittat eleverna utan testet. (L5) 

     Det är ett bra komplement till det jag annars ser i klassrummet. (L3) 

Samtliga lärare uttrycker att den muntliga delen där fokus ligger på kommunikation och 

samspel som avgörande för att bedöma elevens matematiska förklaringar. Några lärare 

uttrycker det så här: 

Det är bra frågor och uppgifter i den muntliga delen och eleverna var väldigt positiva 

för de fick jobba ensamma med fröken.(L5) 

Man får en bra kontakt och det är den stunden som blir en guldkant på dagen. Man ser 

hur de tittar på materialet och kan se kroppsspråket också. (L3)  

 

Vi tolkar det som att det relationella perspektivet är framträdande i den muntliga delen av 

bedömningsstödet då lärarna lyssnar på elevernas förklaringar och tankegångar vid olika 

uppgifter för att sen enklare kunna undanröja eventuella matematiska hinder. Dessutom kan 

det skapa en god relation med eleven inför kommande undervisning.  

Vid användning av sammanställningsblanketterna på individuell nivå anser några lärare att 

det blir tydligt vilka uppgifter inom taluppfattningen som eleven har svårigheter med vilket 

några av lärarna uttrycker så här:  

Det är ett bra hjälpmedel att hitta elever som har de svårt i matematik, både på klass- 

och individnivå. (L6) 
 

Jag det har jag, och jag brukar färgkoda för att lättare få en överblick. (L1) 

Vi tolkar det först som att lärarna har en kategorisk syn på sammanställningsblanketterna då 

de fokuserar på elevens svårigheter.  
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För att kunna identifiera matematiksvårigheter med hjälp av bedömningsstödet är det 

relationella synsättet dominerande då alla lärare bedömer elevens svårigheter i syftet att 

kunna anpassa undervisningen efter deras svårigheter och på så sätt undanröja hinder. Vi 

tolkar det därför som att lärarna har båda synsätten i att kunna identifiera 

matematiksvårigheter med hjälp av bedömningsstödet.  

7.1.2 Att definiera taluppfattning 

Att taluppfattning är ett svårdefinierat begrepp blir synligt i vår studie då lärarna till en början 

av intervjun visar svårigheter med att förklara vad taluppfattning står för. De som tyckte detta 

var en besvärlig fråga kunde till exempel börja med att säga ”Åh, vad svårt att förklara. Att 

man ser samband, typ” eller  ”Hmm, vilken bra fråga…” och lägga till ett litet skratt. De 

flesta av lärarna behövde fundera en stund innan de kunde förklara och ge olika exempel på 

vad de tyckte att taluppfattning innebar. Det kunde till exempel vara: att kunna hantera tal 

och deras relationer, att förstå talföljden, tallinjen och ramsräkna bakåt och framåt. Så här 

beskrev en av lärarna efter en stunds betänketid : 

Det är att kunna talraden framåt bakåt, förstå att man kan ordna talen i en ordning, 

talgrannar och grannars grannar, hoppa hoppen.(L4) 

Majoriteten av lärarna säger att det är viktigt att eleverna har en känsla för mängd och siffrans 

namn och värde. Vidare nämner de också att det är viktigt att kunna begrepp så som hälften, 

dubbelt, före, efter, fler färre. Det som flertalet av lärarna också nämner att de tycker är 

viktigt är att eleverna förstår talsystemets uppbyggnad med ental, tiotal och hundratal. Detta 

för att kunna se sambandet mellan det lägre talområdet och det högre talområdet. Några 

lärare pratar om betydelsen av att hitta strategier för huvudräkning, men även nollans 

betydelse och värde nämns som en viktig komponent. Vidare lyfter lärarna att man ska kunna 

generalisera och se mönster i matematiken som viktiga inslag. Citaten nedan beskriver de 

olika aspekterna kopplade till att förstå talsystemets uppbyggnad: 

Att förstå positionssystemet och förstå att en siffras värde ändras beroende på var den 

är placerad i ett tal.(L5) 

Att man kan 10-tal, 100-tal och 1000-tals övergångar är viktigt.(L3) 

Kunna generalisera 7+3=10, 70+30=100. Se mönster i matematiken. Det är viktigt att 

kunna se samband som att 1+2=3 och då blir 3-2=1. (L6) 
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Alla lärare är överens om att en god taluppfattning har stor betydelse för fortsatt lärande i 

matematik. Trots olika förklaringar från lärarna kan vi se att de har goda kunskaper i vad 

taluppfattning innebär. 

7.1.3 Orsaker till matematiksvårigheter 

När vi analyserar vad lärarna anser vara förklaringen till att elever hamnar i 

matematiksvårigheter ser vi att majoriteten svarar ur ett kategoriskt perspektiv. De nämner att 

det är eleven själv som är orsaken till svårigheterna som till exempel kan bero på bristande 

intresse hos eleven, vilket några av lärarna förklarar på följandet sätt:  

Det har med elevens intresse och göra eller om det finns andra svårigheter som 

påverkar som misstänkt språkstörning eller dyslexi. (L5) 

Antingen så förstår man matte eller inte. Jag tycker att det är svårt att förklara då det 

är många faktorer som spelar in. (L7) 

Några påpekar att det kan bero på att eleven har haft hög frånvaro och har missat 

betydelsefull undervisning och på så sätt hamnat i matematiksvårigheter. Det kan också vara 

bristande kunskaper i svenska språket som hos många SVA-elever vilket kan leda till en 

sämre begreppsförståelse. Detta kan även gälla barn med läs- och skrivsvårigheter:  

Det kan ha och göra med att eleven har en språkstörning, dyslexi eller någon 

koncentrationssvårighet. Jag har aldrig haft en elev med dyskalkyli men jag vet att det 

finns. (L6) 

Dessa lärare beskriver matematiksvårigheter utifrån ett kategoriskt perspektiv och menar att 

förklaring till att eleven hamnar i matematiksvårigheter på grund av  

koncentrationssvårigheter, mognad, arbetsminnet eller att eleven har neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. Detta kan var för sig eller i kombination inverka på att eleven hamnar i 

matematiksvårigheter. 

Lärarna nämner också att en orsak till matematiksvårigheter kan vara att eleverna har dåliga 

förkunskaper när de kommer till skolan. Flera av lärarna är överens om att det är av stor 

betydelse att eleverna har förförståelse för matematik redan när de kommer till år 1 för att 

underlätta fortsatt matematikinlärning. Om de inte har fått träna ramsräkning eller fått 

förståelse för tal och siffror innan skolstarten gör att de ligger efter redan från början. 

Förskolan och förskoleklassens undervisning i matematik är därför av stor vikt för att skapa 

denna förförståelse påpekar dem. Ett exempel med lärarcitat:  
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Nu vet jag att förskoleklassen också jobbar med matte just för att alla ska 

kunna lite mer när de börjar skolan. Men de som har svårigheter behöver ju 

hjälp tidigt nu i ettan så de inte kommer efter mer då kanske de inte får så 

svårt sen. (L2) 

 

Dessa lärare beskriver därmed matematiksvårigheter utifrån ett relationellt perspektiv 

eftersom de menar att eleven är i svårigheter på grund av mötet med lärmiljön. De lärarna 

som ser orsakerna till matematiksvårigheter ur ett relationellt perspektiv nämner också att 

klassens storlek samt tillgång till resurser. Dessa resurser kan till exempel vara en till 

pedagog och därmed få möjlighet att dela upp klassen i till exempel halvklasser, kan ha 

betydelse för en god lärmiljö. En annan kan vara att ha tillgång till en pedagog i klassrummet 

eftersom det är svårt att hinna med att hjälpa de elever som behöver mera stöd. Att inte få 

stöd kan i sin tur leda  till matematiksvårigheter, vilket detta citat beskriver: 

Det är svårt att hinna med alla barn som lärare i stora klasser och då hinner man 

kanske inte alltid hjälpa de med det de behöver och då kan de få svårigheter längre 

fram. (L2) 

En annan lärare förklarar att svårigheterna hos eleven kan bero på till exempel lärarens 

undervisning eller snarare brist på undervisning och menar att det är undervisningen som ska 

anpassas till dessa elever för att hinder ska kunna undanröjas: 

Det är så många faktorer som påverkar att de får matematiksvårigheter men 

undervisning har förstås en stor inverkan. (L8) 

Både det relationella och kategoriska perspektivet representeras i vår studie när lärarna får 

förklara vad orsaken till matematiksvårigheter kan vara. Dock tolkar vi det som att det 

kategoriska perspektivet är dominerande hos de lärare som vi intervjuade. Det är endast två 

av dem som nämner anpassning till elevens lärande mer än elevens svårigheter genom att ta 

upp att det kan vara brister i deras egen undervisning som kan framkalla 

matematiksvårigheter hos eleven.  

7.2 Organisering gällande bedömningsstödet 

7.2.1. Undervisning efter bedömningsstödet      

Hur den fortsatta undervisningen efter bedömningsstödet realiseras varierar stort mellan 

lärarna. Många tycker att det är svårt att räcka till och att anpassa undervisningen efter varje 

elevs kunskapsnivå. Vi kan urskilja olika lösningar  kring undervisningen efter 
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bedömningsstödet för de elever som visar svårigheter i matematik. Vi tolkar det fortsatta 

arbetet utifrån det relationella och det kategoriska perspektivet beroende på om syftet är att 

åtgärda brister hos eleven eller om det är en undervisningsmetod. 

Endast ett fåtal lärare upplevde att eleverna som fick ett låga resultat på bedömningsstödets 

test fick mer stöd hos specialläraren efter genomförandet. En av de andra lärarna hade i sin 

klass elever som redan arbetade med speciallärare innan bedömningsstödet. Specialläraren 

fick  ta del av resultatet och kunde därefter styra sin undervisning utifrån de svårigheterna 

som eleverna uppvisade på bedömningsstödet. Dessa elever fick även individuella läxor för 

att träna på det som de hade svårigheter med. En av de intervjuade lärarna tog kontakt med 

specialläraren för att få råd om hur hon skulle arbeta vidare med de elever som  hamnade på 

en låg nivå.  

Jag har några fler som hamnade på låg nivå än vad jag trodde på vissa  

områden, jag ska få lite hjälp av specialläraren på vår skola och se hur jag kan  

jobba med dem eller om hon ska göra det. (L2) 

 

Några lärare menade att de redan visste att de hade några elever som presterade på låg nivå 

vilket bekräftades i och med bedömningsstödet. Dessa elever jobbade redan innan 

bedömningsstödet med konkret material och fick så mycket individuell hjälp från lärarna som 

de hann med att ge. Det kunde till exempel vara att få hjälp med hålla ett få bättre fokus 

under lektionen medan andra elever bara behövde få mer lugn och ro eller mer bekräftelse , 

vilket en av dessa lärare beskrev så här: 

 

När specialläraren är hos mig ska hon också ta lite matte med några som behöver. Jag 

känner att jag inte räcker till under en mattelektion. Undervisningen rullar på ganska 

lika som innan förutom att de som behöver får sitta med en fröken och några elever 

kommer att få det. (L4) 

En av lärarna berättade att hon började repetera det som bedömningsstödet visade att flera i 

klassen hade svårigheter med, som till exempel begrepp: 

Jag har fått backa och repetera vissa begrepp så att alla ska kunna det som dubbelt 

och hälften och färre. Nu hoppas jag att alla kommer ihåg. (L2) 

Dessutom insåg en av lärarna efter bedömningsstödet att hon hade några elever som behöver 

stöd på lektionerna av konkret material när de räknar, vilket de nu skulle få: 

En del har börjat använda material när de räknar och jag ser till att de får vad de 

behöver. (L1) 
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De fyra citaten ovan visar på ett relationellt perspektiv på den fortsatta undervisningen där 

lärarna är medvetna om att svårigheterna har uppstått i lärmiljön.  

Ibland är det dock svårt att tolka lärarnas svar ur endast ett specialpedagogiskt perspektiv då 

vi kan tolka samma svar med båda perspektiven. Ett exempel på detta är när en lärare 

beskriver den fortsatta undervisningen så här: 

Det är svårt att anpassa undervisningen till alla elever med så många olika behov i ett 

och samma klassrum. Ibland hinner jag inte gå igenom med alla som är behov av en 

enskild genomgång. Men då får de gärna ta något konkret material och då brukar det 

väl gå lite bättre men helst skulle man ju vilja vara med eleven men tiden finns liksom 

inte. (L8) 

När läraren beskriver det så här tolkar vi det som att läraren har ett relationellt synsätt på den 

fortsatt undervisningen då läraren förstår att det är lärmiljön, det vill säga undervisningen, 

som skulle behöva ändras. Men vi tolkar det även som att läraren även ser det ur ett 

kategoriskt perspektiv när läraren menar på att eleven kan ta hjälp av kompensatoriska 

hjälpmedel själv som konkret material i matematik. 

Vi tolkade det först som att alla lärarna i studien hade ett kategoriskt synsätt på den fortsatta 

undervisningen då de vill kompensera de brister som hade framkommit hos eleven i och med 

bedömningsstödet. Till exempel att eleven skulle få gå till speciallärare eller få anpassade 

uppgifter. Samtidigt kan vi vända på det och tänka att lärarna är ju faktiskt medvetna om att 

deras ordinarie undervisningen inte har räckt till och att läraren därför vill kunna 

individanpassa undervisningen bättre för eleven, som till exempel arbeta med specialläraren. 

Tittar man ur det perspektivet har läraren ett relationell synsätt . 

Lärarens syn på fortsatt undervisning efter bedömningsstödet för de elever i 

matematiksvårigheter tolkar vi som att den går ut på att försöka undanröja hinder. Detta kan 

vara undervisning med speciallärarhjälp, mer hjälp från undervisande matematiklärare eller 

tillgång till mer konkret material tillsammans med sin lärare i matematik. Vi tolkar det därför 

som att lärarna har ett relationellt synsätt på hur de tänker kring sin undervisning efter att ha 

genomfört bedömningsstödet. 

7.2.2 Organisation kring genomförandet av bedömningsstödet 

Organisationen kring bedömningsstödet ser väldigt olika ut på de skolor som ingår i studien. 

Samtliga lärare som intervjuades har genomfört bedömningsstödet själva, vilket alla tycker är 
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viktigt. Några av skolorna hade en handlingsplan där lärarna fick tid, cirka två dagar till att 

genomföra dessa under skoltid. I praktiken innebär detta att de antingen haft en vikarie eller 

någon annan pedagog i arbetslaget som har gått in och täckt upp. Den undervisande läraren 

sitter då utanför klassrummet eller i ett annat rum för att genomföra testerna i 

bedömningsstödet. De lärarna som har fått två dagar på sig är nöjda med upplägget av 

genomförandet och menar att det ger bra förutsättningar till att utföra bedömningsstödet utan 

stress. På en av skolorna är det upp till läraren själv att organisera hur de ska genomföra 

testerna i bedömningsstödet, till exempel behöver lärarna genomföra dem antingen under 

eller efter lektionstid. Det alla lärarna också var överens om var att bedömningsstödet tog tid 

att genomföra, främst de muntliga testerna. Vissa påpekade därför att bedömningsstödet är  

en organisatorisk fråga för att det ska kunna genomföras på ett adekvat sätt. En av lärarna 

uttryckte det så här: 

Jag vill verkligen framhålla vikten av att rektorn ger tid att genomföra detta. (L6) 

Några av lärarna hade inte gjort alla delar i årskurs 2 på grund av brist på stöd vid 

genomförandet. Detta kan leda till att någon elevs svårigheter inte kan identifieras. Flera av 

de lärare som hade genomfört bedömningsstödet i år 2 upplevde en större spridning i 

resultatet än vad det gjorde i årskurs 1 Vi tolkar det därför som att det är viktigt att göra 

bedömningsstödet varje år. En lärare förklarar det på följande sätt: 

I ettan tyckte jag att flera var på banan. Nu i tvåan var glappet större. Jag hade flera 

elever som inte klarade de större talen. (L5) 

Eftersom materialet är relativt nytt för alla lärare uttrycker lärarna att de inte har hunnit sätta 

sig in i allt material kopplat till bedömningsstödet. Till exempel undervisningstipsen för 

undervisning av svårigheter och missuppfattningar. Ingen av lärarna i studien hade använt sig 

av dessa tips som finns med i lärarinformationen. En av lärarna visste inte ens om att det 

fanns undervisningstips medan två av lärarna ansåg att de behövde sätta sig in i 

informationsmaterialet lite bättre och då även ta del av undervisningstipsen för att kunna 

använda sig av dessa i fortsatt undervisning. Citat från lärare:  

Jag kanske har läst det men jag kommer inte ihåg det. Vi skulle nog behöva arbeta 

mer med materialet (L1) 

Det lärarna har tagit del av är informationen om förberedelser inför bedömningsstödet samt 

själva genomförandet. Ska bedömningsstödet kunna genomföras på ett adekvat sätt så krävs 
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stöd med organisation kring genomförandet från skolans ledning, tyckte alla lärarna. En av 

lärarna uttrycker det så här: 

Det var givande för min kartläggning och identifiering av elever i 

matematiksvårigheter men samtidigt blev det en belastning då det var tungt och svårt 

att genomföra på grund av tiden. (L8) 

Vi tolkar det som att lärarna anser att det måste finnas en organisatorisk plan för att 

bedömningsstödet ska kunna genomföras på ett tillfredsställande sätt. Först då blir 

genomförandet givande och ett stöd i identifiering av matematiksvårigheter och inte en 

belastning för lärarna. Den organisatoriska planen kring genomförandet av bedömningsstödet 

går inte att tolka efter våra specialpedagogiska perspektiv då upplägget för genomförandet 

inte handlar om hur man ser på elevens svårigheter. 

8 Diskussion 

Nedan redovisar vi en diskussion kring vårt metodval. Vårt syfte i denna studie var att 

undersöka på vilket sätt matematiklärare upplever att de får stöd i att identifiera elever i 

matematiksvårigheter med hjälp av bedömningsstödet. Vi undersöker hur matematiklärarna 

säger att de sedan använder resultatet utifrån Skolverkets bedömningsstöd i matematik för 

den fortsatta undervisningen av elever som inte har uppnått tillräcklig kunskapsutveckling 

inom området taluppfattning.  

8.1 Metoddiskussion 

En kvalitativ forskning bygger på individers uppfattning och upplevelser av sin sociala 

verklighet (Bryman, 2018). Vi valde därför en kvalitativ forskningsansats då vi ville fånga 

intervjupersonernas upplevda verklighet utifrån deras synvinkel för att skapa förståelse 

(Kvale & Brinkman, 2017). Vi tänkte först göra en enkätundersökning men vi ansåg att vår 

problemformulering hade större chans att bli besvarad på ett mer utförligt och kvalitativt 

genom att välja metoden intervju. Det är lättare att ställa följdfrågor och be om förtydligande 

svar vid en intervju vilket var av stor vikt i denna undersökning.   

Genom att intervjua lärare som är insatta i bedömningsstödet tillsammans med genomtänkta 

analyser av resultatet har vi försökt att uppnå en sån god trovärdighet som möjligt i studien 

(Kvale & Brinkmann, 2017). Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer och hade en 

intervjuguide med färdiga intervjufrågor för att få en grund med värdefull information till 
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vårt analysarbete. Dessa intervjufrågor skickades ut till alla intervjupersoner innan intervjun 

för att de skulle få en möjlighet att förbereda sig. Vi anser att studiens trovärdighet ökade 

eftersom svaren blev mer genomtänkta. Intervjuguiden hade relativt öppna frågor där vi 

försökte som forskare uppmuntra våra intervjupersoner att utveckla sina svar. Vi hade tänkt 

igenom vilka möjliga följdfrågor som skulle behöva ställas beroende på svaren som vi fick 

under intervjuerna. Då svaren från intervjupersoner blev olika blev också följdfrågorna olika 

vilket resulterade i att alla inte fick identiska frågor. Dessutom är vi själva lärare som arbetar 

med matematik och med elever i svårigheter vilket ger en förförståelse hos oss som kan ha 

påverkat intervjuerna och därmed resultatet (Fejes & Thornberg, 2015). Detta tillsammans 

kan leda till minskad trovärdighet i studien. Däremot var vi väl medveten om detta vilket kan 

uppväga en del av de brister i trovärdighet som kan ha uppstått. Vi genomförde även en 

pilotstudie vilket vi anser ökade studiens tillförlitlighet (Kvale & Brinkman, 2014). Vår 

pilotstudie gjorde att vi utvärderade vår roll som moderator samt slog ihop några frågor och 

gjorde dem mer öppna för att skapa utrymme för intervjupersonerna att prata mera fritt (Fejes 

& Thornberg, 2015; Creswell, 2013). Då vi inte har så mycket erfarenhet att skapa 

intervjuguide eller att genomföra intervjuer kan detta ha medfört att vi inte fick fram 

uttömmande svar. Detta kan i sin tur ha orsakat vissa svårigheter i att analysera den datan 

som vi fick fram.  

Under intervjun använde vi oss av två “bandspelare” för att gardera oss mot tekniska 

missöden. Att vi spelade in dem kan enligt Kvale och Brinkmann (2017) skapat hämningar i 

intervjupersonernas beskrivningar av sina uppfattningar kring Skolverkets bedömningsstöd i 

matematik. Detta var inget som vi upplevde påverkade våra intervjupersoner. Vi var också 

medvetna om att det var en asymmetrisk maktrelation vid intervjun då det var vi som forskare 

som hade bestämt ämne och frågorna. Detta kan ha bidragit till att intervjupersonerna 

uttryckte det som de trodde att vi vill höra (Fejes och Thornberg, 2015; Kvale & Brinkmann, 

2017). Vi inledde intervjun med frågor som skulle bidra till att intervjupersonerna skulle 

känna sig mer avslappnade och inte att  de skulle känna att det gick ut på att de skulle berätta 

vilka kunskaper de hade inom ämnet. Vi genomförde två telefonintervjuer. Detta gjorde att vi 

inte kunde se ansiktsuttryck eller mimik. Detta är dock inget som vi tror påverkade resultatet 

då det de sa i intervjun var det viktigaste. 

Genom att spela in intervjuerna och transkribera dem kunde vi återge intervjuerna så rättvist 

som möjligt. Detta arbetssätt gav oss möjligheter att bli välbekanta med den transkriberade 
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datan. Vi transkriberade intervjuerna och identifierade därefter likheter och olikheter i 

intervjupersonernas uppfattningar. Vi identifierade två teman när vi började analysera det 

transkriberade materialet. Därefter kunde vi urskilja olika kategorier under varje tema, i och 

med denna uppdelning i kategorier blev intervjupersonernas uppfattningar tydligare kring 

bedömningsstödet. Genom denna uppdelning i teman och kategorier kunde vi se om lärarna 

kan identifiera elever i matematiksvårigheter med hjälp av bedömningsstödet samt om det 

hjälper dem i fortsatt undervisning. 

Vi kan se vissa brister i vårt urval. Då vi endast hade åtta intervjupersoner genomförde vi en 

mindre kvalitativ studie. Detta medför låg generaliserbarhet (Denscombe, 2018; Fejes & 

Thornberg, 2017). Vi hade önskat flera intervjupersoner än de åtta som vi har men vi hade 

svårt att hitta matematiklärare som hade tid och intresse att delta i studien. Hade vi intervjuat 

flera lärare hade vi kunnat generalisera i större omfattning. I vår forskningsstudie bör 

resultaten inte generaliseras till alla matematiklärare i Sverige utan endast till de 

matematiklärare som vi har intervjuat. Vi använde oss av nästan enbart tidigare kontakter. En 

intervjuperson valdes genom ett snöbollsurval. Intervjupersonerna som har deltagit i vår 

studie representerar en blandning av ålder och yrkeserfarenhet men inte av olika kön, etnicitet 

eller skolkulturer då vi bara har kvinnliga lärare med svensk bakgrund i storstäder 

representerat. Det hade varit intressant och haft med både landsbygds- och stadsskolor, olika 

kön och etnicitet av lärare för att få en mer generaliserad bild av hur lärare i Sverige 

uppfattade bedömningsstödet som identifiering. Vi hävdar ändå att vårt resultat kring 

identifiering av matematiksvårigheter är av värde eftersom vi åskådliggör vad uppfattningen 

är hos några matematiklärare med olika lång erfarenhet. Det som också kunde varit intressant 

i vår studie är om vi hade kompletterat intervjuerna med fokusgrupper där intervjupersonerna 

skulle kunnat utveckla varandras svar och stimulera varandra till andra synvinklar och 

komma åt djupet i deras uppfattningar kring bedömningsstödet (Kvale & Brinkman, 2017). 

Då detta är en mindre studie fanns det inte tid till att komplettera med fokusgrupper. 

8.2 Resultatdiskussion  

Vi kommer nu att diskutera vad som har framkommit i vår kvalitativa intervjustudie med åtta 

matematiklärare. För att besvara studiens syfte kommer vi att här föra en diskussion utifrån 

de frågeställningar som vi har. Resultaten kommer i detta skede att kopplas till den tidigare 

forskning, som vi har presenterat i vår bakgrund, för att synliggöra lärarnas uppfattning om 

bedömningsstödet är ett stöd för att identifiera elever i matematiksvårigheter samt om det 
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påverkar deras fortsatta undervisning. Vi avslutar med en reflektion om vi har uppfyllt 

studiens syfte och besvarat våra frågeställningar. 

8.2.1 Hur upplever lärarna i studien att Skolverkets bedömningsstöd är ett stöd för dem 

att kunna identifiera elever i matematiksvårigheter inom taluppfattning?  

Kartläggningar är viktiga för att identifiera elever i riskzonen för matematiksvårigheter och 

för att kunna sätta in rätt stöd påstår Gersten, Jordan och Flojo (2005). Skolverket (2018) har 

skapat bedömningsstödet för att ge lärarna möjlighet att på ett tidigt stadium kunna kartlägga 

och bedöma elevers kunskapsutveckling i matematik. Detta bedömningsstöd har fokus på just 

taluppfattning då det är en grundläggande kunskap för vidare utveckling i matematik påpekar 

många forskare (Andrews & Sayers, 2015; Dowker, 2005; Jordan, Kaplan, Locuniak & 

Ramineni, 2007; Lunde, 2011; Löwing, 2017; McIntosh, 2010). Faulkner (2009) och Griffin 

(2004) uppmärksammar att det inte finns någon entydig definition av begreppet 

taluppfattning inom forskningsfältet och det vi märker i vår studie är att lärarna har svårt att 

definiera begreppet taluppfattning. Vi kan se att lärarna enskilt inte nämner alla åtta punkter i 

FONS (Andrew & Sayers, 2015). Detta kan bero på att lärarna inte tänker på vad begreppet 

taluppfattning innehåller men också att mycket är självklart för många av lärarna som till 

exempel att “känna igen en siffra” och “kunna namnge siffror”. Under intervjuns gång tolkar 

vi ändå att alla lärare har kunskap om begreppet. Alla lärare i studien är också överens om att 

en god taluppfattning i tidiga skolår är en grund för fortsatt matematiklärande och elever som 

inte har en bra taluppfattning får det svårt när undervisningen fortsätter med större 

talområden.  

Lärarna upplever bedömningsstödet i att kunna identifiera elever i matematiksvårigheter 

olika, beroende på deras erfarenhet inom yrket. De erfarna lärarna upplever att 

bedömningsstödet är mer en bekräftelse på vad de redan vet om elevens svårigheter men att 

det ändå är skönt att ha ett färdigt diagnosmaterial samt att det blir en likvärdig bedömning i 

alla skolor över hela landet. De erfarna lärarna upplever att de genom dagliga observationer 

av elevens arbete i klassrummet får kunskapen om var någonstans eleven befinner sig i sin 

kunskapsutveckling. Deras kontinuerliga arbete med formativ bedömning är också ett sätt att 

kunna identifiera elever i matematiksvårigheter genom att de följer elevens 

utvecklingsprocess (Hattie et al., 2017; Wettergren, 2013). Även Löwing (2006) styrker detta 

som en metod för att kunna identifiera elever i matematiksvårigheter där lärarna dagligen i 

undervisningssituationen tar sig tid att lyssna på elevers förklaringar för att få reda på hur de  
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tänker. Vi upplever att de erfarna lärarna har med sin erfarenhet utvecklat en yrkesskicklighet 

för att se var eleverna har vissa svårigheter i matematik. Bedömningsstödet blir därför en del 

av deras kartläggning av elevens svårigheter. 

De lärarna med minst erfarenhet upplever att bedömningsstödet är till god hjälp för att se var 

eleverna ligger i sin kunskapsutveckling. Detta kan bero på att de inte besitter erfarenheten 

som behövs för att veta hur matematiksvårigheter visar sig samt vad eleverna bör kunna och 

vad det är de ska titta på som lärare för att kunna identifiera matematiksvårigheter. Genom att 

också kunna identifiera vilka svårigheter eleven har gör det enklare sätta in rätt stödåtgärder 

som reducerar svårigheterna menar Löwing (2006) och McIntosh (2008). Bedömningsstödet 

är därför till en god hjälp för att dessa lärare ska kunna identifiera elever i svårigheter i tid. 

Den muntliga delen i bedömningsstödet tar tid men alla lärare uppger att de ändå tycker att 

bedömningsstödet från Skolverket är ett bra verktyg för identifiering av matematiksvårigheter 

inom taluppfattning. Detta för att det ger en tydlig bild av elevernas kunskaper, både på 

klassnivå och på individuell nivå. Läraren får i den muntliga delen höra hur eleven resonerar 

vilket Hattie et al. (2017) anser är viktigt för att lärarens ska kunna planera undervisningen 

utifrån elevernas behov. Många forskare (Hattie et al., 2017; Lunde, 2011; Löwing, 2006) 

menar att en god relation mellan lärare och elev är viktig i klassrumsundervisningen. Den 

enskilda muntliga delen i bedömningsstödet ger möjlighet att skapa relation till eleven som 

läraren kan bygga vidare på i fortsatt undervisning. Vi tolkar det därför som att lärarna har ett 

relationellt perspektiv i den muntliga delen av bedömningsstödet. Men vi tolkar det även som 

att lärarna ser bedömningsstödet som helhet ur ett kategoriskt perspektiv då det är ett test för 

att hitta elevens svårigheter i taluppfattning. 

8.2.2 Hur använder lärarna resultatet av bedömningsstödet i den fortsatta 

undervisningen för elever i matematiksvårigheter? 

Det är viktigt att veta vad orsakerna till matematiksvårigheter kan bero på när lärarna tar del 

av resultatet av bedömningsstödet för att kunna planera fortsatt undervisning. Lunde (2011) 

menar att förklaring till varför eleven hamnar i matematiksvårigheter behöver sökas både hos 

individen samt i deras omgivning. När lärarna i vår studie beskriver orsakerna till 

matematiksvårigheter är det generella svårigheter som är de övervägande förklaringarna. 

Endast i några fall beskriver de att undervisningen eller brist på undervisning är orsaken till 

matematiksvårigheter. Vi undrar om detta beror på att lärarna i intervjusituationen inte vill 
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berätta att de inte räcker till för allas behov i ett och samma klassrum och därför inte nämner 

detta? Eller är det så att de helt enkelt inte har reflekterat över sin undervisning ur den 

synvinkeln? Lundberg och Sterner (2009) menar att oavsett om det är ärftliga eller 

miljömässiga orsaker till att eleven är i matematiksvårigheter så kan lärare påverka och stödja 

eleven genom att ha en god undervisning och förändra miljöfaktorerna.  

Just detta med att anpassa undervisningen så att den uppfyller alla elevers behov är enligt 

Hattie et al. (2017) en stor utmaning för läraren. Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag där 

det ingår att skapa förutsättningar för alla elever att nå målen. För att detta ska kunna ske 

måste skolan uppväga skillnader i elevernas förutsättningar genom att organisera 

verksamheten på individ-, grupp- och skolnivå (Skolverket, 2014). Majoriteten av studiens 

lärare upplevde att eleverna som visat ett mindre bra resultat på bedömningsstödet inte fick 

mer hjälp än det de redan hade på grund av resursbrist. Det var endast några få elever i denna 

studie som fick någon annan typ av hjälp efter bedömningsstödet. Det kunde vara till 

exempel stöd i att använda konkret material i klassrummet, få mer individuell hjälp av 

klassläraren eller få extra stöd av speciallärare på skolan. För att den fortsatta undervisningen 

ska får rätt innehåll och struktur krävs det inte bara goda kunskaper i matematik och 

pedagogik utan också didaktiska kunskaper så att undervisningen får rätt innehåll och struktur 

(Löwing, 2006; Wernberg, 2009). För den som inte har samma yrkeserfarenhet blir 

bedömningsstödets resultat mycket tydligt i vad klassen och den enskilda eleven har 

svårigheter i samt vad den fortsatta undervisningen bör fokusera på. Detta tror vi skapar en 

trygghet hos läraren. I planeringen av den fortsatta undervisningen skulle en lärare i denna 

studie gå igenom ett moment som hon såg att många elever hade svårigheter med. En annan 

lärare nämnde att nu visste läraren att hon skulle ha lite bättre koll på en av eleverna. En 

tredje lärare hade en lärare efter bedömningsstödet kontakt med specialläraren för att lägga 

upp en plan. Att arbeta i en miljö där eleverna får snabb feedback och lugn och ro gynnar 

SUM-elever då läraren kan snabbt upptäcka eventuella missuppfattningar och kan då ge 

eleven stöd och hjälp omedelbart (Butterworth & Yeo, 2010; Lundberg & Sterner, 2009; 

Lunde, 2011; Sjöberg, 2006). Enskild undervisning i sig kan stå för ett kategoriskt perspektiv 

om läraren anser att det är eleven som skall förändras (Ahlberg, 2013). Vår tolkning är inte 

att de intervjuade lärarna ser anpassningarna på det viset utan att lärarna har ett relationellt 

perspektiv på den fortsatt undervisningen då de försöker undanröja de hinder för elever som 

är i matematiksvårigheter. 
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Enligt skolförordningen (2011:185) ska huvudmannen, i sitt systematiska kvalitetsarbete, 

använda de nationella bedömningsstöden men också ha rutiner för att följa upp resultatet. För 

att alla elever ska få en likvärdig utbildning av hög kvalitet kan nationella bedömningsstöden 

bidra till att ge huvudman och rektor ökade möjligheter att planera och följa upp 

resursfördelningen så att adekvat stöd sätts in vid behov. Bedömningsstödet är enligt lärarna 

ett bra kartläggningsmaterial för identifiering av matematiksvårigheter. För att det ska bli 

givande och inte en belastning för lärarna behöver de få tid avsatt för att genomföra 

bedömningsstödet. Vi tolkar det därför som att bedömningsstödet bör ses över organisatoriskt 

med handlingsplaner kring bedömningsstödet där det ingår genomförande, 

resultatgenomgång samt resursfördelning. Enligt Skolverket (2014) ska undervisningen vara 

tillgänglig för alla. För att detta ska bli möjligt och skolan ska kunna dra nytta av resultatet 

som organisation bör skolan ha ett relationellt perspektiv på matematiksvårigheter. Först då 

tror vi att bedömningsstödet kan bidra med att upptäcka och hjälpa elever i 

matematiksvårigheter.  

9 Slutsats och vidare forskning  

Syftet med denna studie var att undersöka på vilket sätt några lärare upplever att de får stöd i 

att identifiera elever i matematiksvårigheter med hjälp av Skolverkets nationella 

bedömningsstöd och hur de sedan använder resultatet från bedömningsstödet för att planera 

den fortsatta undervisningen.  

Det vi kom fram till var att de intervjuade lärarna tycker att bedömningsstödet från 

Skolverket är ett bra verktyg för identifiering av matematiksvårigheter inom taluppfattning. 

Intervjupersonerna hade varierande lång yrkeserfarenhet vilket gjorde att de hade olika 

förförståelse för elevens svårigheter. Därmed blev bedömningsstödets hjälp till identifiering 

av elever i matematiksvårigheter olika. Studien visar att lärarna använder resultatet av 

bedömningsstödet i den fortsatta undervisningen för elever i matematiksvårigheter men på 

många olika sätt beroende på elevens svårigheter men framförallt efter resurser. Det som 

också kom fram var att genomförandet av bedömningsstödet såg väldigt olika ut på skolorna. 

Främst gällde det den muntliga delen som  tog tid att genomföra och därför var den 

organisatoriska frågan en stor faktor som de flesta lärare ansåg var avgörande för att 

bedömningsstödet skulle kunna genomföras samt följas upp på ett meningsfullt sätt. Vår 

analys visar att lärarna erfar bedömningsstödet ur ett kategoriskt perspektiv då det är ett test 

för att hitta elevens svårigheter i taluppfattning. Analysen visar vidare att lärarna har ett 
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relationellt perspektiv då de i den fortsatta undervisningen försöker undanröja de hinder för 

elever som är i matematiksvårigheter. Vi anser att vi i denna studie har bidragit med att 

förklara hur bedömningsstödet i taluppfattning är till hjälp för att hitta elever i behov av stöd i 

matematik i tidigt skede samt att det är en hjälp för lärarna i fortsatt undervisning i 

taluppfattning. Vi anser därför att vi har uppfyllt syftet med studien och besvarat 

frågeställningarna. 

PISA-mätningarna har under många år visat dåliga resultat i matematik men i den senaste 

mätningen har resultatet förbättrats. En av insatserna som kan ha påverkat denna förbättring 

är Skolverkets insats med det nationella matematiklyftet för lärarna. Vi undrar därför om 

detta bedömningsstöd kan på lång sikt ge ännu bättre matematikkunskaperna bland svenska 

elever då insatserna för att minska svårigheter kan sättas in mycket tidigare. I vår studie har 

vi kommit fram till att bedömningsstödet är ett bra verktyg för att identifiera 

matematiksvårigheter. Det ser dock väldigt olika ut hur skolorna hanterar resultat och 

eventuella åtgärder vilket kan påverka elevernas matematikutveckling. Hur kan uppföljningen 

av resultaten på ett organisatoriskt plan bidra till att elever i matematiksvårigheter får mera 

stöd i sin matematikutveckling? Vi ser detta som ett intressant område för fortsatt forskning.  
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Bilaga 1  

 

Missivbrev 

Förfrågan angående deltagande i vår studie 

 

Hej! 

Vi är två studenter på Mälardalens högskola i Västerås som läser till speciallärare i 

matematik. Vi läser vår sista termin och skriver vårt examensarbete på avancerad nivå som är 

en del av vår utbildning. 

 

Syftet med detta arbete är att undersöka på vilket sätt ni lärare anser att bedömningsstödet i 

matematik är en hjälp för er att upptäcka elever i matematiksvårigheter samt om det är ett 

stöd för fortsatt undervisning av elever som inte har uppnått tillräcklig kunskapsutveckling 

inom området taluppfattning. 

 

Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet, men har också i avsikt 

att ta hjälp av verksamma grundskolelärare genom intervjuer. Därmed vill vi intervjua dig, 

som har kunskap, utbildning och erfarenheter med bedömningsstödet som är värdefulla för 

oss och vårt arbete. Intervjun kommer att pågå mellan 20-30 minuter och vi hoppas att du har 

möjlighet att delta i en ostörd miljö, på en tid och plats som du bestämmer. Din medverkan är 

avidentifierad, det betyder att du är anonym och att inga personuppgifter, namn på skola eller 

kommun kommer att skrivas. Det inspelade materialet kommer under arbetets gång att 

förvaras på ett säkert sätt och omedelbart efter arbetets avslutande raderas. Deltagandet är 

frivilligt och om du så skulle vilja kan du avbryta intervjun när som helst och därmed ditt 

deltagande utan närmare motivering. Du som medverkat har möjlighet att ta del av vårt 

arbete. 
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Vi hoppas att du vill deltaga i vår studie och ser fram emot ditt deltagande. Vill du delta är vi 

tacksamma om du så snart det är möjligt mejlar Karin eller Anna så att vi kan bestämma när 

intervjun kan äga rum. 

  

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare för mer information. 

 

Hoppas att vi ses! 

 

Med vänliga hälsningar 

Anna Noréen ann16029@student.mdh.se                                                             

Karin Ros kpn16013@student.mdh.se  

  

Handledare: 

Tuula Koljonen tuula.koljonen@mdh.se   
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Bilaga 2  

Intervjuguide 

1. Viktiga förberedelser 

● kolla inspelningsutrustning 2 st 

● ordna en plats att vara på 

 

Vid intervjun 

1. Inled med att presentera oss och berätta studiens syfte och planerad tid för intervju. 

2. Informera om etiska aspekter:  

- De kan när som helst avbryta sitt deltagande 

- Info om deras anonymitetsskydd 

- Informerar om hur dokumentationen går till 

3. Introducera vad som kommer att ske: - ni kommer att få tala fritt 

- Jag kommer att säga så lite som möjligt 

- Det är vad ni har att säga som är viktigt, vi är inga experter 

Frågor: 

1. Berätta om din yrkesväg 

* Vilken lärarutbildning har du? Hur länge har du arbetat som lärare? 

* Hur många år har du jobbat med elever i år 1? 

2. Vad innebär taluppfattning för dig?  

* Hur vet du om eleven har en god taluppfattning? 
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* På vilket sätt uppfattar du att taluppfattningen har betydelse för fortsatt matematiklärande? 

3. Kan du berätta om hur du gick tillväga rent praktiskt och hur du upplevde att det var att 

genomföra bedömningsstödet? 

* När under terminen genomförde du bedömningsstödet? 

* Varför valde du att genomföra det just vid den tidpunkten? 

* Fanns det något positivt eller negativt med att genomföra bedömningsstödet? 

4. Upplever du att du har fått en tydligare bild av elevernas taluppfattning efter att ha 

genomfört bedömningsstödet? Hur och på vilket sätt? 

* Hur gjorde du innan för att upptäcka eventuella brister i taluppfattningen hos eleven? 

5. Påverkade resultatet undervisningen för elever i matematiksvårigheter? Hur och på vilket 

sätt? 

* Har du fått hjälp sammanställningsblanketterna? Hur? 

* Har du använt undervisningstipsen i bedömningsstödet? Hur i så fall? (Om du inte har 

använt dem- varför inte?) 

6. Anser du att bedömningsstödet är ett bra hjälpmedel att identifiera elever i 

matematiksvårigheter? I så fall på vilket sätt? 

7. Vilka förklaringar anser du kan finnas till att eleven hamnar i matematiksvårigheter? 

8. Är det något du vill lägga till eller förtydliga? 

 

Tack för din medverkan! 

 


