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Sammanfattning  

 
Vårt syfte med denna litteraturstudie var att undersöka vilka undervisningsmetoder som var gynnande för 
lågpresterande elevers grundläggande taluppfattning i årskurs F-3. Den grundläggande taluppfattningen är viktig för 
eleven för att kunna utvecklas vidare i sitt matematiska kunnande. Det är ingenting eleven kan utveckla själva utan 
det krävs tydlig vägledning av läraren och många möjligheter för eleven att praktisera kunskapen. I och med det ville 
vi se vilka metoder som var gynnande. Vi sökte artiklar på databaserna Eric och Unisearch och fick i resultatet fram 
fyra metoder som var gynnande. De metoderna var att jobba med konkret – abstrakt, laborativt material, lekfulla 
aktiviteter och ”tänka högt”. Tillsamman med metoderna framförs även betydelsen av att jobba i olika 
konstellationer.  
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1. Inledning 

Matematik är enligt Boaler (2011, s.23) “en mänsklig aktivitet, ett socialt fenomen, en 

uppsättning metoder som används som en hjälp för att göra världen mer begriplig.” Inom 

matematiken har elevers taluppfattning i de tidiga skolåren en stor roll då den är en 

förutsättning för att elever bland annat ska kunna lära sig räkna (ibid.). En god taluppfattning 

är enligt Löwing (2008) ingenting eleverna själva kan bygga upp. Det kräver välordnad 

planering av lärare och många möjligheter för eleverna att praktisera kunskapen (ibid.). 

Bergius & Emanuelsson (2008) är övertygade om att elevernas lärande och intresse ökar när 

de får möjlighet till varierad undervisning. Skolverket (2011) hävdar att eleverna ska 

utvecklas inom matematik genom en undervisning med varierande innehåll och i olika 

arbetsformer, vilket även Grevholm (2014) hävdar är viktigt för elevens förståelse för 

matematiken. Skolverket (2011) hävdar vidare att eleverna dessutom ska få möjlighet att 

kunna använda matematik i olika sammanhang och situationer i vardagen. 

Enligt Bergius och Emanuelsson (2008) kan elevens förståelse och utveckling stödjas genom 

att eleven får använda sig av matematikens olika uttrycksformer, exempelvis manipulativt 

material och bilder. Lundberg och Sterner (2009) menar att matematikundervisning med 

utforskande aktiviteter, användande av olika uttrycksformer och i olika konstellationer 

underlättar för de lågpresterande eleverna. Grevholm (2014) poängterar att om eleven inte får 

den möjligheten finns en risk att matematiken blir för abstrakt, vilket i sin tur kan leda till 

matematiksvårigheter. Detta väckte vårt intresse för att fokusera på lågpresterande elever i 

vårt arbete.  

En internationell undersökning som gjordes på kunskaper i matematik i årskurs 4 och 8 visar 

att svenska elevers resultat förbättrats i matematik från 2011. Svenska elever ligger dock 

under genomsnittet i EU (Skolverket 2016). Undersökningen heter TIMSS (Trends in 

international mathematics and science study) och undersöker elevers kunskaper i matematik 

och naturvetenskap (ibid.). Andel provuppgifter som behandlade området taluppfattning och 

aritmetik, enligt ramverket i TIMSS 2015, var 50 procent. Man vet inte exakt vad framstegen 

beror på, men då undervisningen är en bidragande faktor till de höjda resultaten är det viktigt 

att fortsätta förbättra undervisningen för att uppnå ännu bättre resultat (ibid.). 
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Eftersom undervisningen är en av faktorerna till att resultaten i TIMSS har höjts, är det därför 

viktigt att man redan i de tidiga skolåren använder sig av bra undervisningsmetoder som kan 

gynna elevers grundläggande taluppfattning. Om eleverna får möjlighet till en god 

taluppfattning redan i lågstadiet kan det vara en, av många, faktorer till ett ännu högre resultat 

i TIMSS och även färre lågpresterande elever. 

Vi som lärarstuderande vill därför i detta arbete se vad forskning förespråkar för metoder i 

undervisningen om taluppfattning för årskurs F-3. Taluppfattning är ett väldigt brett område 

så vi har valt att inom ämnet fokusera på tals egenskaper och grundläggande addition och 

subtraktion då det tillhör de grundläggande kunskaperna för en god taluppfattning (Löwing, 

2008 & Solem, 2011). Eftersom vi som framtida lärare vill ge våra elever en stadig grund att 

stå på inom matematikämnet vill vi därför med detta arbete ge oss, och även andra lärare, 

förutsättningarna för att lyckas med det. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med det här arbetet är att se vad forskning förespråkar för undervisningsmetoder 

för hur lågpresterande elever i årskurs F-3 kan tillgodogöra sig en god taluppfattning. Vi har 

valt att fokusera på den grundläggande taluppfattningen som omfattar tals egenskaper och 

grundläggande addition och subtraktion. Anledningen till att det blev just de områdena var för 

att eleverna ska få en stadig grund att stå på inför sin vidare matematikundervisning i skolan.  

För att få svar på detta har vi utgått från dessa frågeställningar: 

• Vilka undervisningsmetoder gynnar lågpresterande elevers förståelse för tals 

egenskaper? 

• Vilka undervisningsmetoder gynnar lågpresterande elevers förståelse för 

grundläggande addition och subtraktion? 
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3. Bakgrund 

I den här delen av arbetet kommer vi ta upp centrala begrepp som berör arbetet. De begrepp vi 

anser relevanta är taluppfattning, grundläggande taluppfattning, tals egenskaper, 

grundläggande addition och subtraktion, undervisningsmetoder och lågt presterande elever. 

3.1 Taluppfattning  

Taluppfattning är ett stort område. Berch (2005) avslöjar några stora skillnader mellan 

definitioner av taluppfattning i den matematiska litteraturen.  Han hävdar att det är 

definitionen av taluppfattning som avgör om taluppfattningen är läraktig. I relation till detta 

noterar Dunphy (2007) att trots taluppfattning är ett holistiskt koncept, är det ändå viktigt att 

försöka dela upp det i bestående aspekter så att den kan tas upp i läroplanen. I Lgr 11 är 

taluppfattning och tals användning indelade i sju huvudområden, de vi kommer beröra är: 

 

• Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas 

för att ange antal och ordning. 

• Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och 

symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien. 

• De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer. 

 

(Skolverket, 2011, s. 56). 

Eftersom taluppfattning är ett brett område ska vi försöka definiera och specificera begreppet. 

Grevholm (2014, s.86) hävdar att “taluppfattning handlar om förståelse av tals betydelse, 

relationer och storlek, om hur tal tolkas och används”. Medan Löwing (2008, s. 40) hävdar att 

“taluppfattning handlar om att ha en sådan känsla för hur talen är uppbyggda att man direkt, 

utan att reflektera över detta, kan operera med talen”. Taluppfattning är viktigt för att kunna ta 

beslut och att utveckla användbara och effektiva strategier för att använda tal och operationer 

(Skolverket, 2016). 

Jordan et al. (2012) hävdar att taluppfattning följer en utvecklingsprogression. Det vill säga 

att de flesta barn börjar lära sig de grundläggande kunskaperna såsom att räkna till fem, sedan 

relationer mellan tal exempelvis att tre kommer efter två. I fortsättningen lär de sig 

räkneoperationer där progressionen repeteras och barn lär sig större tal (ibid.). Forskning har 

visat att barn i mycket tidig ålder kan skilja mellan ett, två och tre föremål. Denna förmåga 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Naturliga_tal_och_deras_egenskaper_samt_hur_talen_kan_delas_upp_och_hur_de_kan_användas_för_att_ange_antal_och_ordning
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Naturliga_tal_och_deras_egenskaper_samt_hur_talen_kan_delas_upp_och_hur_de_kan_användas_för_att_ange_antal_och_ordning
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Hur_positionssystemet_kan_användas_för_att_beskriva_naturliga_tal
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Symboler_för_tal_och_symbolernas_utveckling_i_några_olika_kulturer_genom_historien
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Symboler_för_tal_och_symbolernas_utveckling_i_några_olika_kulturer_genom_historien
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#De_fyra_räknesättens_egenskaper_och_samband_samt_användning_i_olika_situationer
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som man föds med kallas för subitisering (“subitizing” på engelska). Subitisering lägger 

grunden för att förstå likheter och skillnader mellan antal (McIntosh, 2008). I samband med 

detta hävdar även Grevholm (2014) att subitisering anses vara en grundläggande förmåga för 

utveckling av aritmetiska färdigheter. Grevholm (2014)  berättar vidare att i treårsåldern 

möter subitisering, tillsammans med andra medfödda förmågor, de inlärda strategierna såsom 

uppräkning (ibid.). Barn i 3 till 7 års ålder lär sig mycket om tal genom vardagliga 

erfarenheter, till exempel att räkna trapporna (Solem, 2011). Pedagogens ansvar är sedan att 

bygga på barnens vardagliga erfarenhet (ibid.). Taluppfattning förvärvas främst genom en 

välplanerad undervisning (Löwing, 2008). 

3.2 Grundläggande taluppfattning 

Enlig Löwing (2008) är en grundläggande taluppfattning att eleven kan behärska talens 

egenskaper och kunna operera med dem. Den grundläggande taluppfattningen är ingenting 

eleven själv kan bygga upp, utan behöver vägledning av läraren (ibid.). 

3.2.1 Tals egenskaper 

Löwing och Kilborn (2003) har tagit upp vilka delar de anser ingår i den grundläggande 

taluppfattningen. De delarna är talens ordning och namn, tal, antal och siffra, uppräkning från 

godtycklig ordning, talens grannar och talens uppdelning i termer. 

• Talens ordning och namn handlar om ett - till – ett-principen, att koppla räkneord till 

objekt. Eleven behöver vara medveten om antalsprincipen, förstå att det sist räknade 

objekten anger antalet. Det handlar även om att behärska talraden, talnamnen och dess 

ordning och till sist att ha förståelse för positionssystemet. Med det menas att ha 

förståelse för en siffras betydelse i ett tal beroende på var i talet den finns. Exempelvis 

att i talet 18 står siffran 1 för talet 10 och siffran 8 för entalet 8 (ibid., s. 25-27). 

• Tal, antal och siffra handlar om att kunna skilja på dessa tre delar, tal, antal och siffra 

(ibid., s.28). 

• Uppräkning från godtycklig ordning handlar om att eleven ska ha förståelse för hur 

man räknar upp från ett givet tal. Exempelvis när man ska utföra en beräkning av talet 

5+3, eleven ska då veta att den ska börja räkna upp tre steg från talet 5 genom att börja 

på talet 6 (ibid., s. 29-30). 
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• Talens grannar handlar om att veta talens grannar i talraden. Det i sin tur underlättar 

addition- och subtraktionsuppgifter med talet 1 som en term (ibid., s.31). 

• Talens uppdelning i termer handlar om att eleven ska ha förståelse för att ett tal kan 

delas upp, exempelvis att talet 5 kan delas upp till 2+3 och 4+1. Att ha den förståelsen 

underlättar för eleven vid addition- och subtraktionsuppgifter (ibid., s.35) 

3.2.2 Grundläggande addition och subtraktion 

Med grundläggande addition och subtraktion menas operationer med talen 1-19. Med de talen 

kan man få ihop 190 olika kombinationer som eleven ska lära sig med flyt (Löwing & Kilborn 

2003). För att lära sig dessa kombinationer har eleven hjälp av additions- och 

subtraktionstabeller (ibid.). En viktig del i lärandet av tabellkunskaperna är att eleven inte 

bara memorerar dem utan även förstår dem för att kunna göra beräkningar på egen hand 

(McIntosh, 2008). Enligt Löwing (2008) bygger all addition och subtraktion på ett antal enkla 

regler. Om eleverna kan dessa regler blir det enklare för dem att förstå matematiken (ibid.). 

Löwing (2008) hävdar vidare att elever måste ha en god taluppfattning för att kunna utföra 

beräkningar skriftligt eller i huvudet. Löwing (2008) menar att en viktig del i taluppfattningen 

är att eleverna kan behärska de grundläggande additions och subtraktions operationer med 

flyt. Även McIntosh (2008) framhåller vikten av att kunna de grundläggande 

tabellkunskaperna. McIntosh (2008) menar att de grundläggande kunskaperna inom addition- 

och subtraktionstabellerna, tillsammans med positionssystemet och räkneoperationer, är 

grunden till att kunna utveckla sin matematiska förmåga till att räkna med flersiffriga tal. 

3.3 Undervisningsmetoder 

Elever ska enligt Skolverket (2011) få varierad undervisning inom både innehåll och 

arbetsformer. Det ska i sin tur leda till att ge eleverna en så välbalanserad utbildning som 

möjligt. Marton (2000) poängterar vidare att när det handlar om undervisningsmetoder i 

klassrummet kan man beskriva det som “vilka -gör-vad-med-hjälp-av-vilket”, ett slags 

arrangemang av undervisningen. Det handlar om lärares och elevers handlingar med hjälp av 

artefakter (ibid.). Ernest (1991) och Engwall (2013) anser att metoder som lärarna använder i 

matematikundervisningen beror på vilken syn de har på undervisningen. Ernest (1991) 

framhåller vidare att förutom läroplanens påverkan på lärarens val av undervisningsinnehåll 

så har även lärarens personliga syn om matematik en stark inverkan på hur matematik lärs ut. 

Lärarens kunskapssyn har ursprung i fem undervisningsideologier som ges av Ernest (se 
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Engwall, 2013). Undervisningsideologierna förklarar bland annat lärarens och elevernas roll 

samt vilka hjälpmedel/verktyg som används i undervisningen (Engwall, 2013). De fem 

ideologierna är industrial trainer, technological pragmatist, old humanist, progressive educator 

och public educator.  

 

• Industrial trainor: Läraren presenterar fakta och regler, eleverna memorerar och övar 

mekaniskt. Hjälpmedel och laborativt material används inte för att det anses distrahera 

eleverna (ibid.). 

• Technological pragmatist: Läraren instruerar och illustrerar med hjälp av relevant 

material. Eleverna lär sig den kunskap som är nödvändig för arbetslivet. Matematikens 

fakta och färdigheter ska instrueras och illustreras för att sedan tillämpas i praktiken, 

alltså arbetslivet (ibid.). 

• Old humanist: Läraren föreläser och förklarar visuellt. Eleverna lyssnar och utövar 

teoretiskt. Hjälpmedel används bara för de lågpresterande eleverna (ibid.).  

• Progressive educator: Läraren planerar en varierad undervisning. Eleven är aktiv och 

undersökande (ibid.). 

• Public educator: Läraren använder praktiskt och autentiskt material och diskuterar 

med eleverna. Eleverna argumenterar, löser problem och jobbar i grupp (ibid.). 

Eftersom vårt syfte är att hitta undervisningsmetoder som gynnar lågpresterande elevers 

grundläggande taluppfattning, kommer dessa undervisningsideologier vara utgångspunkt i 

vårt arbete. Det eftersom ideologierna förklarar lärarens och elevernas roll samt vilka 

hjälpmedel/verktyg som ska användas i undervisningen (Engwall, 2013).  

3.4 Lågt presterande elever 

Låga prestationer i matematik handlar om elevens förutsättning för att lära sig ett givet 

matematikinnehåll, alltså relationen mellan eleven och matematiken (Engström, 2015). Enligt 

Engström (2015) kan låga prestationer liknas vid det man kallar matematiksvårigheter. 

Malmer (2002) menar att matematiksvårigheter är brist på förväntade matematikkunskaper 

från eleven, i förhållande till de uppställda målen. När det handlar om lågt presterande elever 

eller elever med svårigheter i matematik, kan man fokusera på olika delar hos eleven 
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(Engström, 2015). De delarna är elevens bristande kognitiva, psykologiska eller sociala 

förutsättningar för att lära matematik (ibid.). Fokus kan även riktas på matematikämnet som 

är krävande då det har en hierarkisk uppbyggnad med delar som bygger på varandra (ibid.). 

Boaler (2011) tar i sin bok upp passivt lärande där elever inte anser sig behöva tänka själva på 

matematiklektionerna, utan bara memorera och kopiera vad läraren säger och gör. Boaler 

(2011) poängterar vidare att en sådan undervisning leder till att eleverna inte skapar någon 

förståelse och kan därmed inte använda sina memorerade metoder och strategier i nya 

situationer.  

3.5 Teoretiskt perspektiv 

Vårt syfte med det här arbetet är att hitta olika undervisningsmetoder som gynnar den 

grundläggande taluppfattningen i matematikundervisningen för lågpresterande elever. I de 

kognitiva teoriernas väsen finns det olika forskare som har idéer om hur barn utvecklar och 

lär sig, exempelvis Piaget (1896-1980) och Vygotskij (1896-1943). Vi har valt att fokuserar 

främst på Piaget men också Vygotskij. Det beror på att det finns både fördelar och nackdelar 

med Piagets teori. Hwang och Nilsson (2011) hävdar att de kognitiva teoriernas fokus är på 

uppbyggnaden och utvecklingen av människans tankeprocesser. Dessutom på hur de 

tankeprocesserna påverkar människans förståelse av omvärlden. ”Människan ses som en 

tänkande, rationell och medveten varelse som konstruerar sin bild av världen utifrån sina 

erfarenheter. ”(ibid., s.61). 

 Två pionjärer i den kognitiva teorin är Piaget och Vygotskij. Piaget menar att barns tidigare 

erfarenheter utvecklas genom möte med nya erfarenheter. Han menade också att barn lär sig 

bäst genom att aktivt få prova sig fram. I samband med denna teori finns även Deweys 

berömda uttryck ”Learning by doing”, att till exempel jobba med klossar i matematik (ibid.). 

Piaget beskriver fyra åldersrelaterade utvecklingsstadier i den kognitiva utvecklingen 

nämligen det sensomotoriska, preoperationella, konkret - operationella, och det formellt 

operationella. En kritik av Piagets slutsatser är att de fyra stadierna inte är samma för alla 

barn. Piagets slutsatser, trots olika kritik, har bekräftas av forskning, samt tillämpats i 

matematikundervisningen (ibid.). 

Piaget och Vygotskij är överens om att ”barnet utifrån sina erfarenheter aktivt bygger upp sin 

kunskap om världen ”(ibid., s.66). Vygotskij i jämförelse med Piaget lade mycket vikt vid det 

sociala och kulturella samspelet mellan barnet och omgivningen. Dessutom fokuserade 
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Vygotskij bland annat på barnens samspel med vuxna och de mer kunniga. Vygotskij pratar 

om en ”proximal utveckling”, det vill säga en utveckling som ligger steget före men inte 

alltför långt från barnets nuvarande punkt i utvecklingen. Begreppet den proximala 

utvecklingszonen (ZPD) handlar enligt Vygotskij om vad barn klarar av på egen hand och vad 

barnet kan uppnå med hjälp. Barn måste ges möjlighet att utmanas, samt stödjas för att kunna 

nå nya mål med hjälp av en mer erfaren individ (ibid.). 

I undervisning har Piagets och Vygotskijs teorier blivit grund till olika 

undervisningsideologier som vi kort beskrev tidigare. En ideologi som grundades i Piagets 

teori var “progressive educator”. Enligt Ernest (1991) är eleverna i centrum i denna ideologi. 

Läraren planerar en varierad undervisning där eleverna är aktiva, undersökande och förstår 

matematiska strukturer (Engwall, 2013). Ideologin “Progressive educator” har utvecklat en 

rad olika material och spel för att lära ut matematik, inklusive konkretisering av tal, logik och 

algebra. (Ernest, 1991). En annan ideologi som baseras på Vygotskijs teori är “public 

educator” (Engwall, 2013), vilken är nära kopplad till den tidigare ideologin (Ernest, 

1991).  Skillnaden mellan de två ideologierna är att i “public educator” läggs det mycket 

fokus på det sociala och kulturella sammanhanget där matematik undervisas och används 

(Engwall, 2013). Lärare använder praktiskt och autentiskt material, utmanar och diskuterar 

med eleverna. Eleverna argumenterar, löser problem och jobbar i grupp. 

Med denna bakgrund fokuserar vi på den kognitiva teorin där fokus i lärandet är på elevens 

tänkande (Woolfolk & Karlberg, 2015).  Piagets idéer blir grund till undervisningsmetoder 

där barn ges möjlighet till varierad undervisning och erfarenhet. Lärarens mål är att hjälpa 

elever lära sig hur man lär och inte bara fylla på elevens tänkande (ibid.). Genom att vara 

uppmärksam och lyssna på hur elever löser problem kan läraren ta reda på hur eleven tänker. 

Det leder till att lärare lättare kan anpassa undervisningsmetoder som passar till olika elever 

utifrån deras kunskaper och förmågor. När det handlar om matematikundervisningen hävdar 

Piaget att lärare måste börja med det konkreta. De flesta barn i förskoleålder kan även 

beskriva hur de har löst ett problem men de behöver den konkreta verkligheten framför sig.   

Dessutom tyder Vygotskijs ZPD på att lärare har ansvar för att stödja och vägleda eleven. 

Vygotskij ansåg även att både direkt instruktion och grupparbete gynnar lärandet (ibid.).  
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4. Metod 

I den här delen av arbetet kommer vi beskriva hur vi har gått tillväga när vi sökt och valt ut 

artiklar som ligger till grund för studien. 

4.1 Litteratursökning 

Det här arbetet är en systematisk litteraturstudie. En systematisk litteraturstudie kännetecknas 

av att man granskat flera studier av god kvalité som sedan använts som underlag för 

bedömning och slutsatser (Eriksson Barajas, K., Forsberg, C. & Wengström, Y., 2013). 

Torgerson (se, Eriksson Barajas, K., Forsberg, C. & Wengström, Y., 2013) framhåller vidare 

att en systematisk litteraturstudie, till skillnad från en allmän litteraturstudie, tydligt visar 

vilka metoder man använt sig av och att de är öppna för granskning (ibid.). I vårt arbete har vi 

använt oss av både databassökning och manuell sökning till att leta vetenskapliga artiklar. De 

databaser vi använt oss av är Unisearch och ERIC. Unisearch är en söktjänst från Linköpings 

universitets bibliotek som behandlar olika söktjänster. ERIC (Educational Resources 

Information Center) är en databas som bland annat behandlar olika slags artiklar och rapporter 

inom ämnet pedagogik och psykologi (Eriksson Barajas, K., Forsberg, C. & Wengström, Y., 

2013). När man gör en manuell sökning, enligt Eriksson Barajas et al. (2013), kollar man i 

referenslistan i exempelvis en artikel som är relevant för ett specifikt område. I den 

referenslistan kan man i sin tur hitta flera artiklar som tar upp information om just det område 

och som man kan ha användning av i sitt fortsatta arbete (ibid.). 

4.2 Avgränsning och urval av artiklar 

När vi skulle leta artiklar till vårt arbete fick vi göra några avgränsningar för att hitta artiklar 

som var väsentliga för vårt område, men även för att det inte skulle bli för många träffar då vi 

sökte. De avgränsningarna vi gjorde berörde eleven, artikelns ålder och vårt ämne. Det som 

berörde eleven var att vi ville inrikta oss på lågpresterande elever i årskurs F-3. Vi höll oss till 

artiklar som inte var mer än 15 år gamla då vi vill använda av oss av aktuell forskning. 

Dessutom höll vi oss till artiklar som berörde den grundläggande taluppfattningen. Vi gjorde 

även en begränsning att inte fokusera på artiklar som handlade om digitala verktyg. Digitala 

verktyg har ökat de senast åren och tar redan en stor plats i undervisningen (Skolverket, 

2016). Därför valde vi att istället lägga vårt fokus på undervisningsmetoder där digitala 

hjälpmedel inte förekom. Vårt arbete skulle även bli väldigt omfattande om vi även fokuserat 

på digitala hjälpmedel. Alla artiklar vi valde ut var kritiskt granskade, även kallat “peer 

reviewed” (Eriksson Barajas, K., Forsberg, C. & Wengström, Y., 2013). 
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Vid artikelsökningen använde vi oss av olika sökord som vi ansåg vara relevanta för vårt 

arbete. De sökord vi använde var bland annat “number sense”,” method”, “mathematics” och 

“low achievement”. När vi sökte använde vi oss av citattecken vid några av våra sökord som 

exempelvis “number sense”, det för att hela den frasen skulle finnas med i artikeln. Vi 

använde oss även av databasernas avancerade sökning. På så sätt kunde vi specificera vad vi 

ville ha med i artiklarna. På de artiklar vi fick fram med hjälp av våra sökord valde vi att först 

fokusera på rubrik och det abstrakta. När vi gjort det hade vi slutligen ett 30 tal artiklar. Det vi 

fokuserade på sedan var artiklarnas metod och resultat för att se om det var relevanta artiklar 

för oss. Efter det urvalet hade vi 18 stycken artiklar kvar som vi läste mer noggrant. Slutligen 

hade vi 12 stycken artiklar som vi valde att använda i vårt arbete. De andra artiklarna togs 

bort för att de inte behandlade lågpresterande elever, den rätta åldern på eleverna eller den 

grundläggande taluppfattningen. 

 

4.3 Artikeltabell 

I den här tabellen redovisas de artiklar vi använt oss av. Artiklarna presenteras i 

bokstavsordning utifrån författarna.  

 
Författare/år Titel Land Databas Sökord Metod 

Bruce, Catherine 

D.; Flynn, Tara 

C.; Bennett, 

Sarah/2016 

A focus on 

exploratory tasks in 

lesson study: the 

Canadian ‘math for 

young children’ 

project 

Kanada Manuell  

Eric 

 Observationsstudie 

Bryant, Diane 

Pedrotty; Bryant, 

Brian R.; Gersten, 

Russell; 

Scammacca, 

Nancy; Chavez, 

Melissa M. /2008 

Mathematics 

Intervention for First- 

and Second-Grade 

Students with 

Mathematics 

Difficulties: The 

Effects of Tier 2 

Intervention Delivered 

as Booster Lessons 

USA  Unisearch Mathematics, 

difficulties, teaching 

methods 

Kvasi Experimentell 

studie  

Calder 

Stegemann, Kim; 

Grünke, 

Matthias/2014  

 

Revisiting an Old 

Methodology for 

Teaching Counting, 

Computation, and 

Place Value: The 

Effectiveness of the 

Finger Calculation 

Method for At-Risk 

Children 

Kanada Eric Mathematics, 

number sense, 

primary school, 

methods 

Kvasi Experimentell 

studie 
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Dyson, Nancy., 

Jordan, Nancy C., 

Glutting, 

Joseph/2013 

A Number Sense 

Intervention for Low-

Income 

Kindergartners at Risk 

for Mathematics 

Difficulties 

USA Eric Mathematics, 

number sense, 

primary school 

Randomiserad studie 

Fuchs, Lynn S.; 

Compton, Donald 

L.; Fuchs, 

Douglas; Paulsen, 

Kimberly; Bryant, 

Joan D.; Hamlett, 

Carol L 

/2005 

The Prevention, 

Identification, and 

Cognitive 

Determinants of Math 

Difficulty 

USA Manuell 

Eric 

 Randomiserad studie 

 

Fyfe, Emily R.; 

McNeil, Nicole M.; 

Borjas, Stephanie 

/2015 

Benefits of 

“concreteness fading” 

for children's 

mathematics 

understanding 

USA Unisearch  Mathematics,  

CRA, 

Primary school 

Kvasi Experimentell 

studie  

Hassinger-Das, 

Brenna., Jordan, 

Nancy C., 

Dyson,Nancy. 

/2015 

 

Reading stories to 

learn math. 

Mathematics 

Vocabulary 

Instruction for 

Children with Early 

Numeracy Difficulties  

USA Eric Number sense in 

primary school, 

learning methods, at-

risk, mathematics 

Randomiserad studie 

 

Lewis Presser, 

Ashley; Clements, 

Margaret; 

Ginsburg, 

Herbert; Ertle, 

Barbrina/ 2015 

Big Math for Little 

Kids: The 

Effectiveness of a 

Preschool and 

Kindergarten 

Mathematics 

Curriculum 

USA Manuell 

Eric 

 Randomiserad studie 

Mildenhall 

Paula/2014 

Number sense 

development in the 

pre-primary classroom 

How is it 

communicated? 

Australien Unisearch Mathematics, 

number sense, 

methods, primary 

school 

Observationsstudie 

Neumann, 

Maureen D. /2014 

 

Mathematics 

Teaching: Listening, 
Probing, Interpreting 

and Responding to 

Children's Thinking 

USA Unisearch Mathematics, 

number sense, 
teaching 

Observationsstudie 

Sood, Sheeta., 

Jitendra, K Asha. / 

2011 

An Exploratory Study 

of a Number Sense 

Program to Develop 

Kindergarten 

Students’ Number 

Proficiency  

USA Unisearch Mathematics, at-risk, 

number sense, 

methods 

Kvasi Experimentell 

studie 
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Tournaki, Nelly; 

Young Seh Bae; 

Kerekes, Judit  

/2008 

Rekenrek: A 

Manipulative Used to 

Teach Addition and 

Subtraction to 

Students with 

Learning Disabilities. 

USA Unisearch Teaching methods 

Number sense 

benefits  

Kvasi Experimentell 

studie 

4.4 Metoddiskussion 

I det här arbetet valde vi att fokusera på undervisningsmetoder som enligt Skolverket (2011) 

ska vara varierande när det gäller både innehåll och arbetssätt. Vi valde att fokusera på 

metoder som skulle gynna lågpresterande elevers grundläggande taluppfattning. Det valde vi 

för att taluppfattning är en viktig grund att ha för att klara matematiken i skolan (Löwing, 

2008). När det handlar om undervisningsmetoder var det många artiklar som tog upp appar 

och datorprogram som bra metoder i undervisningen. Vi hade gjort en avgränsning att inte 

fokusera på några digitala hjälpmedel eftersom vårt intresse riktade sig mot andra metoder 

och även för att arbetet hade blivit för omfattande. Avgränsningen i sin tur ledde till att vi fick 

mer utrymme att lyfta fram och betona andra undervisningsmetoder som inte var digitala. Vid 

sökning av taluppfattningen kunde man hitta många artiklar. Det var dock svårt att hitta de 

delar i taluppfattningen som vi ville titta på tillsammans med de andra kriterierna. Vi kollade 

därför i artiklar som undersökt olika aspekter i taluppfattningen och därigenom plockat ut och 

använt de delar som berörde oss. Utifrån våra kriterier lyckades vi heller inte hitta någon 

nationell artikel som vi kunde använda i vårt arbete. Därför kommer vårt resultat baseras på 

internationell forskning. Taluppfattning är något barn utvecklar redan i förskolan (Löwing, 

2008) så vi fick många träffar som berörde förskolan i vår sökning. Vi valde därför att även 

använda oss av artiklar som berörde barn i den senare förskolan. Eftersom taluppfattning är 

ett stort forskningsfält är det viktigt att nämna att vårt resultat baseras på de fynd vi funnit i 

artiklarna.    
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5. Resultat 

Våra frågeställningar handlade om gynnande undervisningsmetoder i tals egenskaper och 

grundläggande addition och subtraktion vilket båda ingår i den grundläggande 

taluppfattningen. Vi kommer presentera artiklarna utifrån deras undervisningsmetoder vilka är 

konkret till abstrakt, laborativt material, lekfulla aktiviteter och “tänka högt”. 

5.1 Konkret till abstrakt 

Att jobba från det konkreta till det abstrakta kan bland annat benämnas som CRA (concrete-

representational-abstract). Det handlar om användning av konkret material för att främja den 

abstrakta delen. Användningen av det konkreta materialet är gynnande om den abstrakta delen 

tas upp i samband med den konkreta. 

Bryant et al. (2008) har i sin studie syftet till att undersöka effekterna av en Tier 21 

intervention i årskurs 1 och 2 på taluppfattning och operationer. Elever som deltog klassades 

som elever med matematiksvårigheter (at-risk). Deltagarna var 126 elever från årskurs 1, och 

140 elever från årskurs 2 i en grundskola i Texas. Utifrån resultatet av ett förtest fick 26 

elever i årskurs 1 och 25 elever i årskurs 2 delta i interventionen. Under år 2005-2006 togs tre 

eftertester på elevernas grundläggande taluppfattning. Interventionen pågick i 18 veckor där 

eleverna fick 15-minuters lektioner tre till fyra dagar i veckan. Eleverna fick undervisning i 

små grupper av en utbildad handledare. Interventionen bestod av tre delar, explicit och 

övergripande instruktion, booster-lektioner och CSA, ( concrete- semiconcrete-abstract) 

metoden. Booster-lektionerna fokuserar på kompetens och färdigheter relaterade till 

antalsbegrepp. CSA metoden användes för att jobba med tals egenskaper, addition och 

subtraktion. Tallinjen och 100 tabellen är exempel på semi-konkret. Den abstrakta delen 

fokuserade på laborering av siffror, exempelvis att elever använde 10-bas modeller för att 

kunna göra, läsa och skriva tal. 

Resultaten visade att interventionen inte hade märkvärdig påverkan på Tier 2 elevernas 

prestation i årskurs 1. Dock hade den en stor påverkan på Tier 2 elevernas prestation i årskurs 

2. Enligt Bryant et al.(2008) kan anledningarna bland annat vara att eleverna i årskurs 1 

behöver mer tid och längre intervention för att lära sig taluppfattning. En annan slutsats var att 

experimentgruppernas resultat fortfarande var lägre än eleverna som inte hade 

matematiksvårigheter. Därför behöver interventionen utvecklas. 

                                                      
1 Om eleverna inte klarar läroplanens kunskapskrav planerar lärare extra aktiviteter för att hjälpa eleverna nå målen (Tier 2) 

(Bryant et al. 2008). 
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En annan artikel som behandlar metoden att jobba från det konkreta till det abstrakta är Fuchs 

et al. (2005). Fuchs et al. (2005) ville se effekten av en intervention på olika delar av 

matematik i läroplanen nämligen tals egenskaper, operationer och problemlösning. I början av 

årskurs 1 identifierades 139 barn med risk för att utveckla matematiksvårigheter (at-risk 

children) baserat på deras låga prestationer i matematik. Dessa elever blev slumpmässigt 

indelade och deltog i antingen en kontrollgrupp eller i en interventionsgrupp som varade i 16 

veckor, tre gånger varje vecka i små grupper.  Varje lektion bestod av två aktiviteter och 

baserades på CRA modellen. Den första aktiveteten var en 30-minuters handledarledd lektion 

med specifik, interaktiv undervisning på 17 områden inom taluppfattning, operationer och 

problemlösning.  Lärare använde sig av både arbetsblad, och laborativt material exempelvis 

10-basklossar för positionssystemet. Varje lektion fokuserade på relevanta begrepp och 

problemlösning på dagens specifika ämne, samtidigt som den innehöll laborativa aktiviteter 

och övningar. Den andra aktiviteten var de slutliga 10 minuterna av varje lektion, där eleverna 

använde ett datorprogram (MathFlash) som var avsett att träna långtidsminnet genom 

repetition. Baserat på tester som gavs före och efter interventionen visades det att den 

matematiska utvecklingen i årskurs 1 var väsentligt bättre för interventionsgruppen än för 

kontrollgruppen på alla delar. Resultaten var även jämförliga med icke lågpresterande elever, 

men de lågpresterande eleverna låg fortfarande steget under kunskapsmässigt. Därför 

konstaterar Fuchs et al.(2005) att interventionen hade en stor positiv påverkan på 

lågpresterande elevers prestation, men den måste utvecklas. De lågpresterande elevernas 

automatisering blev inte märkvärdigt bättre än kontrollgruppen. En anledning kan vara att 

dataspelet inte var gynnande. 

Jämfört med Bryant et al. (2008)  och Fuchs et al. (2005) använde Fyfe et al. (2015) 

experiment istället för interventionen för att undersöka effekten av konkret-abstrakt metoden. 

Fyfe et al. (2015) arbete bestod av tre experiment. Vi fokuserade på det första experimentet 

för att det var lämplig för vårt arbete. I deras första experiment jämförde Fyfe et al. (2015) 

“konkret minsknings-metoden”2 med tre andra metoder nämligen konkret, abstrakt och 

konkret introduktion. 179 elever i årskurs 1 och 2 testades om de kunde lösa ekvationer, varav 

63 elever (7-9 år gamla) inte kunde lösa uppgifterna. Dessa elever klassades som elever med 

låga förkunskaper. Eleverna delades slumpmässigt in i de fyra metodernas 

undervisning.  Undervisningen varade i 30 minuter.  Undervisningsområdet handlade om 

                                                      
2 I “konkret minsknings-metoden” börjar undervisningen med konkreta exempel, sedan tonas den bort och ersätts av 

abstrakta symboler (Fyfes et al. 2015). 
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likhetstecknets betydelse. Detta är en av de grundläggande kunskaperna för att kunna lyckas 

med att göra addition- och subtraktion operationer. I början fick alla elever en-till-

en instruktion om likhetstecknets betydelse i en ekvation. I den konkreta metoden användes 

konkret material såsom balansvåg. I den abstrakta metoden användes sex symboliska 

ekvationer på papper. I “konkret minsknings-metoden”, använde man sig av konkret material. 

Sedan visade man uppgifter med bilder på det konkreta materialet, exempelvis våg, och på 

samma papper fanns en ekvationen (_+_=_+_). Till sist använder man bara de abstrakta 

symbolerna i övningen. I den konkreta introduktions-metoden hade man samma princip som 

förra modellen fast tvärtom. Man började med den abstrakta delen och gick vidare till den 

konkreta. Ett test i slutet av experimentet visade att elever i “konkret minsknings-gruppen” 

klarat fler problem korrekt än elever i de andra grupperna. 

5.2 Laborativt material  

Laborativt material kan ses som fysiska material som kan plockas isär och ihop, vridas, 

omfördelas och ordnas. Det handlar om att använda sig av flera sinnen och att jobba praktiskt. 

Dyson, N.I., Jordan, N.C., & Glutting, J. (2013) har i sin artikel redovisat ett resultat av en 

intervention som gjorts på 121 förskolebarn i USA. Alla barnen klassades som lågpresterande. 

Interventionen varade under 8 veckor, genom 24 lektioner med 30 minuter per lektion. Fokus 

på studien låg på att räkna, jämföra och manipulera hela tal. Eleverna delades slumpmässigt in 

i två grupper, interventionsgrupp och kontrollgrupp. Eleverna fick först göra ett förtest som 

mätte elevernas kunskaper i taluppfattning. Direkt efter sista lektionen fick de göra ett 

eftertest och 6 veckor efter det fick de göra samma test igen för att se om kunskaperna bestod. 

Hela interventionen utgick från 11 aktiviteter. I aktiviteterna använde man konkret material 

som exempelvis sifferkort (10-tal och en-tal), 100-rutan, talraden, parkort, magneter och 

brädspel. Det var hjälpmedel som eleverna fick använda sig av i interventionsgruppen. 

Resultatet visade att interventionsgruppen låg lägre kunskapsmässigt i förtestet i förhållande 

till kontrollgruppen. Men i både eftertestet och det senare eftertestet låg interventionsgruppen 

högre än kontrollgruppen.  

Att använda sig av laborativt och konkret material har även Sood och Jitendra (2011) i sin 

artikel visat vara gynnande för matematikundervisningen. De har gjort en kvasi-experimentell 

studie där syftet var att se hur ett taluppfattningsprogram kan utveckla förskolebarns 

antalsfärdighet. Studien utgick från 101 barn där man jämförde grupper som inte var “at risk” 
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och grupper som var “at risk”. Vi har fokuserat på grupperna som handlar om eleverna som är 

“at risk”, alltså i riskzonen för matematiksvårigheter. Eleverna som deltog i studien hade 

medelåldern 5 år och delades in i olika grupper, kontrollgrupp och taluppfattnings-instruktion 

(NSI). Eleverna fick under experimentet gör ett förtest, eftertest och ett senare eftertest. Det 

testerna mätte var elevernas ramsräkning, nummerigenkänning, räkna från given siffra, 

rumsliga förhållanden, mer eller mindre relationer, fem och tio riktmärken och icke verbal 

räkning. NSI fokuserade på att utveckla elevernas antalsfärdighet genom att använda sig av 

varierande representationsformer exempelvis, “dot cards”, räknekuber, fem och 10 ramar och 

aktiviteter som kopplade antal och mängder till verkliga situationer. Lärarens roll var att 

under varje lektion börja med att presentera nyckelbegreppen och modellera 

undervisningsstegen, sedan vägleda eleven vid behov. Resultaten visade att eleverna i 

interventionsgruppen hade på de flesta förtesten lägre resultat än kontrollgruppen. På 

eftertesten hade interventionsgruppen högre resultat på alla delar i jämförelse med 

kontrollgruppen. Det slutgiltiga testet som var tre veckor efter eftertestet visade även det att 

eleverna i interventionsgruppen hade högre resultat än kontrollgruppen.  

Mildenhall (2014) har även hon undersökt hur laborativt material används i 

matematikundervisningen.  Hon har i sin artikel fokuserat på hur lärare engagerar sina elever i 

undervisningen med hjälp av laborativt material, men lyfter även fram semiotiska resurser, 

som exempelvis är gester, språk och symboler. Det för att se om det kan utveckla flexibla 

räknestrategier för yngre barn. Studien utfördes i Australien i en förskoleklass där eleverna 

var inhemska, ekonomiskt missgynnade eller hade engelska som andraspråk. Projektet bestod 

av nio lektioner som var uppdelade i tre lektionsserier. Under lektionerna fick eleverna jobba 

med att representera svar på olika sätt med hjälp av exempelvis 10-brickor och tallinjen. De 

fick även jobba i par vilket höll dem fokuserade. Läraren var tydlig i sitt kroppsspråk och i 

sina gester, exempelvis när hon pekade på olika objekt och räknade. När läraren visade att 10-

brickan var uppdelad i två rader där varje rad symboliserade talet 5 svepte hon med handen 

över raden för att tydligt visa linjen. Eleverna fick sedan jobba vidare med det givna talet 5 

och lägga till ett annat tal med hjälp av markörer. På detta sätt introducerades “räkna upp” 

strategin för addition. För att introducera subtraktion uppmärksammade läraren eleverna på 

tomrummen i 10-brickan istället för på markörerna. Under lektionerna ifrågasätter och tänker 

läraren högt tillsammans med eleverna. Lärarens tydliga gester bland annat vid pekande och 

svepande gjorde intryck på eleverna som tog efter och förstärkte deras lärande.  Användande 

av semiotiska resurser, praktiska aktiviteter, tallinjen och 10-brickan i samband med tydliga 
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gester, kroppsspråk och språk tycktes utveckla elevernas beräkningsstrategier. Lärare behöver 

vara medvetna om de semiotiska resurser de använder för att utveckla barns lärande i 

taluppfattning, och att de även planerar noggrant hur de bör genomföras. 

I Calder Stegemann och Grunkes (2014) artikel, i jämförelse med föregående artiklar, är 

fokus på en aktivitet istället för flera aktiviteter nämligen en gammal fingerräkningsmetod 

(Chisanbop)3. Metoden utfördes på 37 elever i årskurs 2 och 42 elever i årskurs 5. Påverkan 

av metoden testades på olika områden nämligen taluppfattning, beräkningar, kvantitativa 

begrepp, och problemlösningsförmåga, likaväl som attityder mot matematik. Denna ettåriga 

studie gjordes på “at-risk” elever som delades in i experimentgrupp och kontrollgrupp. Calder 

Stegemann och Grunke (2014) tar upp olika studier som beskriver fördelar med Chisanbop. 

Till exempel att den kan främja en permanent, visuell avbild av ett - till - ett - principen, vilket 

leder till förståelse av storlek, avstånd och tals förhållande till varandra. I denna metod har 

alla fingrar ett värde. Varje finger på den högra handen räknas som ett, med undantag för 

tummen, som representerar värdet av fem. Varje finger på vänster hand räknas som tio, med 

undantag för tummen, som representerar värdet av femtio. Räkningen görs genom att röra 

bordet med fingrarna. Till exempel representeras talet sex genom att trycka höger tumme (för 

fem) och det högra pekfingret (för ett) på bordet. Experimentet pågick under 10 månader. Det 

gjordes för- och eftertest på alla elever inom områdena beräkningar, tillämpade problem och 

kvantitativa begrepp. Calder Stegemann och Grunke (2014) har även observerat eleverna, 

deras arbete och lärarens dokumentation om eleverna. Resultaten visade att 

experimentgruppen gjorde stora framsteg i tillämpade problem och mot attityder i matematik. 

Stegemann och Grunke (2014) noterar att elevernas attityder har blivit mycket bättre för att de 

börja känna att de har blivit duktigare på att räkna. 

Tournaki et al. (2008) har även hon fokuserat på ett specifikt laborativt hjälpmedel nämligen 

”The Rekenrek”. Tournaki et al. (2008) har kollat på användningen av ”the Rekenrek” och 

dess påverkan på elevernas förståelse och prestation av grundläggande tabellkunskaper. 

Tournaki et al. (2008)  testar effekten av “The Rekenrek4” på elever i årskurs 1 med 

matematiksvårigheter.  Tournaki et al. (2008) noterar att “The Rekenreks” fem-bas struktur 

stimulerar elevernas grundläggande taluppfattning. Dessutom uppmuntrar “The Rekenrek” 

elever att använda addition- och subtraktionsstrategier. Subitisering gynnas när de började 

                                                      
3 Chisanbop är en koreansk metod som används vid bland annat räkning (Calder Stegemann och Grunke, 2014). 
4 The Rekenrek har 20 kulor i två rader med tio kulor i varje. Varje rad består av fem röda och fem vita kulor (Tournaki et al. 

2008). 
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göra operationer med tal större än 10. Baserat på elevernas resultat valdes 45 utav 75 ut för att 

delta i studien. Testens poäng rangordnades från högsta till lägsta och placerades sedan i tre 

grupper i följd. När de tre grupperna bildats, delades de slumpmässigt in som Grupp 1, Grupp 

2 och Grupp 3. Grupp 1 fick instruktioner och “The Rekenrek” som tillägg till de vanliga 

lektionerna. Grupp 2 fick instruktion men inte “The Rekenrek” som tillägg till de vanliga 

lektionerna. Grupp 3 fick inga ytterligare instruktioner utan fortsatte sin vanliga undervisning. 

Annat material för grupp 1 och 2 var papper och penna, för att rita och skriva 

problemlösningsstrategier och laminerade 5, 10 och dubbel-tio rutor. Aktiviteterna var 

baserade på konstruktivismen som ger eleverna en möjlighet att utveckla unika strategier 

genom att vara i varierande och stimulerande miljöer. Resultatet av eftertestet visade att 

eleverna i grupp 1 presterade mycket bättre i addition och subtraktion med tal från 0 till 

20.  “The Rekenrek” hjälpte eleverna att förstå taluppfattning och att omstrukturera sina 

räknestrategier till förmån för bättre genvägar. Automatisering och flexibilitet förstärktes. Det 

visade ytterligare att “The Rekenrek” är ett bra verktyg när det gäller övergången mellan det 

konkreta och abstrakta (symboler) i matematikundervisningen. 

5.3 Lekfulla aktiviteter 

Lekfulla aktiviteter handlar om att lärandet är en kreativ och lekfull process där man även 

kopplar lärandet till vardagssituationer. 

Lewis Presser et al. (2015) studerar effekten av Big Math for Little Kids programme på 762 

barn i förskolan (4 och 5 åringar). Big Math for Little Kids programme konstrueras på 

principer att små barn redan är engagerade i lärande matematik och har en känsla för 

matematik när de bygger, exempelvis ett högre torn med klossar.  Barns tänkande är abstrakt, 

exempelvis när de räknar olika föremål på samma sätt som stenar och dockor. Men detta 

tänkande är begränsat. Lek är en viktig del av matematikundervisning men inte 

tillräcklig.  Studien genomfördes under två år. Barnen var från fattiga eller lågutbildade 

familjer i New York City. En grupp med barn fick Big Math for Little Kids programme- 

undervisning och en grupp fick vanlig undervisning. Skillnaden mellan vanlig undervisning 

och Big Math for Little Kids programme är bland annat att vanlig undervisning fokuserar mer 

på själva leken medan Big Math for Little Kids programme ser lek som ett redskap att 

engagera barn i komplexa former av matematiklärande. Lärare i Big Math for Little Kids 

programme -gruppen deltog i en professionell utvecklingskurs utformad för att hjälpa dem att 

genomföra läroplanen. I Big Math for Little Kids programme -gruppen undervisades barnen 
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med hjälp av en utmanande och omfattande matematisk läroplan. Lärarens främsta roll var att 

observera och sedan planera undervisning i olika konstellationer för att hjälpa varje barn att 

nå nästa steg i utvecklingen. Barn kan lära sig mycket om matematik när det ges möjlighet att 

utforska matematiska idéer i rika utbildningsmiljöer med vuxenvägledning. Det togs två tester 

för att jämföra Big Math for Little Kids programme - och vanlig undervisning -gruppen. Det 

första var ett test som bestod av 5 delar, grundläggande taluppfattning, mätning, geometri, 

statistik och algebra. Det andra testet handlade om matematiskt språk. Testerna togs fyra 

gånger per år. Resultaten av testet visade att Big Math for Little Kids programme - gruppen 

lärt sig mer matematik än vad barn i vanlig undervisning - gruppen. En högre andel av barnen 

i Big Math for Little Kids programme - gruppen än i vanlig undervisning -gruppen använde 

rätt språk, och ännu viktigare, kunde motivera sina svar. 

Bruce et al. (2016) ser också leken som ett redskap i matematiklärandet. De fokuserar på 

effekten av M4YC5, där lärare och 37 stycken elever mellan 4 och 7 år gamla är engagerade i 

tre utmanande och lekfulla uppgifter. En utmanande uppgift ska vara i den proximala 

utvecklingszonen det vill säga inte för lätt och inte för svår. Uppgiften ska uppfylla den 

kognitiva teorin som anses vara en kreativ och lekfull process. Uppgiften ska även ha flera 

svar och kunna tillämpas på barn i olika nivåer. Lektionerna handlar om visuellt och rumsligt 

tillvägagångssätt i området linjär- och areamätning. Eleverna valdes från en lågpresterande 

skola. Lärare genomförde tre utmanande uppgifter. Uppgift ett var att barnen skulle jämföra 

två figurers area med hjälp av en liten kvadrat. Uppgift två var att barnen skulle mäta längden 

på ett rep som hängde från ett skepp. Uppgift tre var att eleverna skulle beställa en matta till 

klassrummet, och behövde skicka mått till säljaren. Alla uppgifter hade flera utmanande 

moment som ledde till diskussion och nyfikenhet. Läraren gav tydliga instruktioner och 

ytterligare vid behov, frågade och utmanade eleverna och använde matematiska begrepp. 

Läraren tog bilder på barnens arbete och visade dem nästa lektion och diskuterade med dem. 

Eleverna jobbade i grupper, diskuterade och lärde sig av varandra. Lärare vågade ge svårare 

utmaningar när de såg att eleverna var intresserade och kunde. Jämförelse mellan förtestet och 

eftertestet, samt lärarens observationer, visade att barnen inte bara utvecklats i mätning utan 

även i taluppfattning. Testerna innehöll frågor gällande att identifiera tal, representera antal, 

jämföra tal, avrunda tal, positionssystemet och decimaltal. 

                                                      
5 M4YC i Kanada var ett intensiv professionell utvecklingsprojekt där lärare och forskare samarbetade för att identifiera ett 

problemområde, planerade en lektion för att hantera problemet, genomförde lektionen och bedömde effekterna. Projektet 

genomfördes under fyra år och ledde till en serie av lekfulla och utmanandeuppgifter (Bruce et al., 2016). 
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Hassinger-Das et al. (2015) integrerar också leken i sin undervisning men i samband med 

högläsning. Studien handlar om en interventionsgrupp med fokus på skönlitterära barnböcker. 

I studien deltog 124 barn från 17 olika förskolor i USA. Barnen som deltog hade tidigt visat 

svårigheter med räknekunskaper. Barnen blev slumpmässigt indelade i tre olika grupper, ” 

matematiskt ordförråd (interventionsgrupp)” (SNC), ”taluppfattning (interventionsgrupp)” 

och ” lektion som vanligt (kontrollgrupp)”. Interventionerna pågick i åtta veckor. Det hölls 

lektion tre gånger i veckan och varje lektion var 30 minuter lång.  Barnen fick göra ett förtest, 

direkt eftertest och åtta veckor senare ännu ett eftertest.  Det som mättes i testerna var barnens 

matematiska ordförråd, taluppfattning och matematiska prestationer. Innehållet i SNC-

gruppen var att man introducerade begrepp för att förstärka barnens antalsbegrepp relaterat till 

räkning, antalsrelationer och antalsoperationer.  Alla lektioner innehöll högläsning, 

instruktion av begrepp och lekfulla aktiviteter där begreppen skulle tillämpas.  Resultaten 

visade att SNC gruppen hade gjort mycket stora framsteg till skillnad från de andra grupperna 

när det handlade om det matematiska ordförrådet. De visade att de fått en större förståelse för 

vad de matematiska begreppen stod för och kunde även tillämpa dem i olika sammanhang. I 

delen om taluppfattning och matematiska prestationer visade SNC barnen inga större 

skillnader resultatmässigt i jämförelse med de andra två grupperna. Taluppfattnings-gruppen 

överträffade i denna del kontrollgruppen i eftertestet. De hade även högre resultat i jämförelse 

med SNC gruppen, dock inte överträffande. Tidigare sagoboks interventioner visar ändå på 

vinster i barns tidiga matematiska kunskap enligt Hong, Jennings et al, och Young-Loveridge, 

(se Hassinger-Das, Jordan & Dyson 2015). 

5.4  “Tänka högt” (Thinking aloud) 

“Tänka högt” handlar om att muntligt berätta hur man tänker när man utför en uppgift. 

Neumann (2014) har i sin artikel gjort en fältstudie där hon följt, observerat och intervjuat en 

lågstadielärare, BethAnne. BethAnne jobbar på en skola i ett distrikt där mer än 60 procent av 

eleverna inte uppfyller kunskapsmålen för matematik. För att höja resultaten fick lärare ta del 

av ett utvecklingsprogram där de skulle få mer förståelse för hur elever lär sig matematik. 

Utifrån det ändrade BethAnne sin undervisning. Fokus låg mest på hur elever använder sig av 

olika strategier när de räknar i matematik. På BethAnnes lektioner fick eleverna jobba i 

grupper om fyra. Under lektionens gång gick BethAnne runt i klassrummet och frågade 

eleverna om det de jobbade med. I slutet av lektionen fick eleverna berätta hur de löst 

uppgiften och vilka strategier de använt. Lektionen avslutades med en diskussion om vilka 
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begrepp de lärt sig. BethAnne jobbade mycket med att ”dela, lyssna och pusha”. Elever som 

delar med sig av sina strategier, till sin lärare eller klasskamrater, ger en tydlig bild i vad 

eleven kan och inte kan. Läraren kan då ställa frågor till eleven för att pusha elevens tänkande 

framåt. Det är även viktigt att man lyssnar på eleven och ställer frågor som vidare belyser vad 

eleven förstår. Att eleverna får dela med sig av sina strategier ger även möjlighet för dem att 

ta till sig nya av andra. När eleverna får berätta om sina strategier, vare sig de är effektiva 

eller mindre effektiva, pushar hon dem till att tänka på hur och varför det löste problemet. På 

så vis blir eleverna mer medvetna om sina strategier och matematiska idéer.  

 

5.5 Sammanfattning av resultatet 

Utifrån våra artiklar kan vi konstatera att fyra undervisningsmetoder lyftes fram som 

gynnande undervisningsmetoder för lågpresterande elever i matematiken. De metoderna var 

att jobba från det konkreta till det abstrakta, med laborativt material, med lekfulla aktiviteter 

och att ”tänka högt”. De två första metoderna länkas samman då båda delarna använder sig av 

laborativt och konkret material. Men att man i den första undervisningsmetoden har fokus på 

att jobba från det konkreta till abstrakta. Resultaten visade att jobba från det konkreta till det 

abstrakta och laborativt var gynnande för elevens förståelse för tals egenskaper och 

grundläggande addition- och subtraktions operationer. Lekfulla aktiviteter visade sig också 

vara gynnande för elevens grundläggande taluppfattning i kombination med andra aktiviteter 

exempelvis högläsning och mätning, men även som en egen aktivitet. Den sista 

undervisningsmetoden handlade om att ”tänka högt” där elever får berätta hur de tänker och 

på så sätt dela med sig av sina kunskaper till både lärare och andra elever. Det i sin tur stärkte 

elevernas prestationer och förståelse för räknestrategier. 
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6. Resultatdiskussion 

Här kommer vi diskutera våra resultat utifrån artiklarna och koppla till vår bakgrund. Vi 

kommer presentera vårt resultat utifrån våra frågeställningar. Eftersom både tals egenskaper 

och grundläggande addition och subtraktion ingår i den grundläggande taluppfattningen 

kommer därför vissa artiklar beröra båda delarna. 

6.1 Tals egenskaper 

Ett gemensamt drag i alla artiklar som fokuserar på inlärningen av tals egenskaper är 

varierande arbetsform vilket Skolverket (2011) även framhåller. Detta kan även koppla 

samman med vad “progressive educator” planerar alltså en varierande undervisning och 

användet av olika material, inklusive konkretisering (Ernest, 1991). De bekräftar även Piagets 

teori om att matematikundervisning måste börja med det konkreta och gå vidare till det 

abstrakta.  

Både Bryant et al. (2008) och Fuchs et al. (2005) fokuserade på CRA/CSA-metoden vilket 

visade sig vara gynnande i matematikundervisningen. Övergången från den konkreta till den 

abstrakta är i fokus i dessa metoder. Fuchs et al. (2005) framhåller vidare att skriftliga 

uppgifter och repetition också anses vara gynnande. Dessutom betonar Bryant et al. (2008) 

vikten av övergripande- och specifika instruktioner vilket visat sig öka elevernas prestation 

inom tals egenskaper. I sina studier visar både Dyson et al. (2013), och Sood och Jitendra 

(2011) att användningen av laborativt och konkret material är gynnande, vilket Piaget också 

är ense om att matematiskundervisningen måste vara konkret representerad och inte 

formuleras enbart verbalt (Hwang & Nilsson, 2011). Dyson et al. (2013) visar att användning 

av till exempel parkort och brädspel gynnar elevernas förståelse för tals egenskaper. Sood och 

Jitendra (2011) fokuserar också på varierande representationsformer och systematiska 

aktiviteter vilka är målinriktade. Lekfulla aktiviteter visade sig vara gynnande speciellt för 

förskolebarn där leken kommer väl till användning (Hassinger-Das, B., Jordan, N.C., & 

Dyson, N. 2015; Lewis Presser, A.,Clements, M.,Ginsburg, H., & Ertle, B. 2015 & Bruce, C. 

D., Fluynn, T. C., & Bennett, S., 2016). Hassinger-Das et al. (2015) fokuserar på 

ämnesspecifikt språk genom användningen av barnlitteratur. Barnlitteratur kan vara en 

utgångspunkt till lekfulla aktiviteter som leder till bättre förståelse av matematik (ibid.). 

Lekfulla aktiviteter betonas också i Bruces et al. (2016) artikel som utgår från utmanande, 

vardagsnära och utforskande uppgifter. Detta kan kopplas med Vygotskijs teori om den 

proximala utvecklingszonen. Synen som Lewis Presser et al. (2015) har på undervisning har 
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rötter i Piagets teori om att barn ”konstruera sin egen förståelse av världen” (Hwang & 

Nilsson, 2011, s. 61). Dessutom hävdar Lewis Presser et al. (2015) att vuxen vägledning kan 

hjälpa barn att engagera sig i komplexa former av matematik lärande och att förverkliga sitt 

lärande potential. Detta tillhör till Vygotskijs teori om att barn behöver vägledning för att 

kunna nå målet (Hwang & Nilsson, 2011).  En viktig del i matematikundervisningen är att 

eleverna ska få jobba i grupp, det för att de bland annat ska kunna spela spel och diskutera, 

det visar både Bryant et al. (2008), Hassinger-Das et al. (2015) och Dyson et al. (2013). Detta 

ingår i Vygotskijs syn på den sociokulturella delen av undervisningen, vilket även är 

sammankopplad med “ public educator” (Hwang & Nilsson, 2011). Det vill säga att barn som 

jobbar i grupp och diskuterar lär sig bäst.   

6.2 Grundläggande addition och subtraktion 

Bryant et al. (2008), Fuchs et al. (2005), och Fyfe et al. (2015) visade i sina studier att CRA-

metoden är gynnande för eleverna när det handlar om additions- och subtraktions uppgifter. 

Genom att jobba från det konkreta till det abstrakta, med hjälp av varierat material och 

laborativa aktiviteter, resulterade det i att höja de lågpresterande elevernas kunskaper. 

Grevholm (2014) framhåller även vikten av att inte jobba mot det abstrakta för fort. I Fuchs et 

al. (2005) artikel var de lågpresterande eleverna jämförliga med de icke lågpresterande 

eleverna i slutet av studien. I samma studie nämns datorprogrammet “Matflash”. Delen där 

Matflash var med var dock en liten del i interventionen och var till för att repetera kunskapen. 

Enligt resultatet i Fuchs et al. (2005) artikel visade de sig att Matflash inte hade en så stor 

inverkan ändå. Dyson et al. (2013) och Mildenhall (2014) använde sig av flera olika 

aktiviteter i sina studier där fokus låg på laborativt material, olika representationsformer och 

att få använda flera sinnen. Det visade sig vara gynnande för elevernas förståelse. Enligt 

Piagets teori lär sig barn bäst genom varierad undervisning och att aktivt prova sig fram 

(Hwang & Nilsson, 2011), vilket även är sammankopplat med Ernets (1991) ideologi “ 

progressiv educator”.  I Dysons et al. (2013) studie verkade kunskaperna bestå då 

interventionsgruppen även låg högre än kontrollgruppen kunskapsmässigt vid det senare 

eftertestet. Genom att arbeta med aktiviteterna i grupp eller i par stärktes även elevernas 

fokus. Det framhåller Vygotskij i sin teori som en främjande del till lärandet (Hwang & 

Nilsson, 2011), och som även är en del i Ernest (1991) ideologi “public educator”. Tournaki 

et al. (2008) använde också laborativt material i form av en kulram, vilket inte bara 

resulterade i bättre prestation av addition och subtraktion utan även automatisering och 

flexibilitet. McIntosh (2008) säger att det är viktigt att eleverna utvecklar automatisering för 
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att kunna räkna med flyt. Calder Stegemann och Grunkes (2014) Chisanbop resulterade inte i 

att deras prestationer höjts anmärkningsvärt men däremot deras attityder mot matematik. 

Anledningen till det var för att eleverna kände att de blivit duktigare på att räkna. Det visar 

ändå på en bra början till bättre prestationer.  Neumanns (2014) artikel framhåller vikten av 

att använda sig av ”tänka högt” metoden, att man delar med sig av sina strategier muntligt 

genom exempelvis diskussion. Genom att som lärare jobba med att “tänka högt” gör man 

eleverna mer medvetna om sina räknestrategier. Det i sin tur visar enligt Skolverket (2016) att 

eleven har en bra grund i taluppfattningen. Utifrån artiklarna som handlar om grundläggande 

addition och subtraktion kan man även framhålla att läraren är mest aktiv i början av 

lektionerna för att sedan bli mer passiv och låta eleverna jobba själva. När läraren hjälper 

eleverna, vägleder hen dem genom att ställa ledande frågor och låter eleverna berätta hur de 

tänker för att bygga på deras kunskap och vägleda dem fram i sitt tänkande. Enligt Piagets 

teori ska fokus vara på elevens tänkande, och att tidigare kunskap utvecklas genom möte med 

ny kunskap (Hwang & Nilsson, 2011). En tydlig vägledning av läraren behövs för att elever 

ska kunna utveckla en grundläggande taluppfattning (Löwing, 2008). Även Vygotskijs idéer 

framhåller vikten av att barn måste få stöd och utmanas för att nå nya mål (Hwang & Nilsson, 

2011). 

6.3 Avslutning  

Vårt fokus var att se vad forskning förespråkar för undervisningsmetoder för lågpresterande 

elever i dess grundläggande taluppfattning. Utifrån tals egenskaper och grundläggande 

addition och subtraktion kan vi konstatera att ungefär samma metoder används i de båda 

delarna. De som skiljer dem åt är att lekfulla aktiviteter främst används vid tals egenskaper än 

vid grundläggande addition och subtraktion utifrån våra resultat. Eftersom vi utgått från 

förskolan upp till årskurs tre i vårt arbete kan vi utifrån vårt resultat även se att samma 

metoder kan användas både i förskola och skola. Utifrån de tolkar vi det som att metoderna är 

anpassningsbara för olika åldrar och även utifrån olika svårighetsgrader. För att en metod ska 

fungera så spelar läraren en stor roll genom att vara tydlig med sina instruktioner och vid 

vägledning. Vårt slutresultat visar att undervisning som baseras på “progressive educator” 

och “public educator” är gynnande. I ideologin ”progressiv educator” planerar läraren en 

varierad undervisning där eleven är aktiv och undersökande. I ideologin ”publik educator” 

använder läraren praktisk och autentisk material, samt diskuterar med eleverna. Eleverna 

argumenterar, löser problem och jobbar i grupp. Dessa ideologier har även visat sig ligga nära 

Piaget och Vygostkijs teorier om hur undervisning borde bedrivas. I samband med detta är det 
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därför gynnande att använda sig av metoder där man jobbar från det konkreta till det 

abstrakta, använder laborativt material, lekfulla aktiviteter och “tänka högt” i olika 

konstellationer.  

Framtida forskning som vi skulle finna intressant är att undersöka digitala hjälpmedel i 

matematikundervisningen eftersom vi i detta arbete valt att bortse från det. Genom att även 

undersöka det skulle vi få ett mer omfattande resultat av vilka undervisningsmetoder i 

matematiken som är gynnande. 
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Marton, F. (2000). Om konsten att lära alla allt. Pedagogisk forskning i Sverige, 5, 151-154. 
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