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Abstrakt 

 
Studie är baserad på Siegler & Ramani (2008) “Playing Linear Numerical Board 
Games Promotes Low-income Children´s Numerical Development”. Syfte är att 
undersöka om det med intensivträning (i form av ett linjärt tärningsspel) går att 
stimulera sexåriga barns förståelse för tallinjen inom talområdet 1-10. Metoderna som 
valts är fältexperiment och observation. Fältexperimentet påvisar att intensivträning 
med ett tärningsspel, utfört under 4 stycken 15 minuters lektioner under en tvåveckors 
period, tydligt kan förbättra barns förståelse för tallinjen 1-10, medan observationen 
visar att utfallet påverkas av pedagogens olika yrkesverktyg samt undervisningens 
organisation (en-till-en undervisning). Slutsatsen är att tidig pedagogisk matematik-
stimulans kan förbättra elevers förutsättningar inför skolstart.  
 

Nyckelord 
tidig matematisk stimulans, mental tallinje, intensivträning, en-till-en-undervisning, 
”time on task”, talförståelse 
 

Abstract 

This study is based on Siegler & Ramani (2008) “Playing Linear Numerical Board 
Games Promotes Low-income Children's Numerical Development.” The purpose is to 
examine to which extent intensive training of a linear boardgame may stimulate the 
number concept 1-10 among six-year-old´s and the factors conducive to such results. 
The chosen methods are experiment and observation. The experiment shows that 
intensive training with a linear boardgame, done during four 15-minute lessons over a 
two week period clearly can improve the children´s understanding of the number line 
1-10. The observation also indicates the importance of outcome of the teacher, her 
professional tools and the teaching organization (one-to-one teaching). The conclusion 
is that early maths teaching can improve the conditions for pupils beginning school. 
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1 Inledning  

 

1.1 Ämnesval 
 

I denna studie undersöks om det med intensivträning (i form av ett linjärt tärningsspel) finns 

möjlighet att stimulera sexåriga barns förståelse för tallinjen inom talområdet 1-10. Målet med 

försöket är att utreda om denna form av tidig matematisk stimulans, kan bidra till ett 

utjämnande av elevens vid skolstart olika grundförutsättningar, något som Duncan m.fl. 

(2007) menar har ett starkt samband med elevens fortsatta matematikutveckling.  

Svenska elevers matematikresultat måste förbättras! Det är en målsättning som legat högt 

upp på regeringens agenda, alltsedan de första negativa resultaten lanserades i en 

internationell kunskapsmätning. Att dessa resultat väckte starka reaktioner hos Sveriges 

styrande märktes tydligt på den ambition som regeringen lanserade 2002 (Utbildnings-

departementet, 2001). Denna skrivelse bl.a. innehållande en utvecklingsplan med tydlig fokus 

på kvalitet, kom att bli startskottet på ett intensivt förbättringsarbete i avseende på våra 

svenska elevers matematikresultat. Nu ett decennium senare ställer författarna till Skolverkets 

kunskapsöversikt (2009), sig den relevanta frågan; ”Hur har detta förbättringsarbete avlöpt? ”, 

vars svar blir en bitvis dyster redogörelse av de komponenter som enligt författarna påverkar 

resultaten i svensk grundskola. Men hur kan då den enskilda skolan och dess pedagoger tackla 

denna problematik? Är det möjligt att det finns enkla lösningar?   
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1.2 Bakgrund 
 

Som pedagog i skolan uppmärksammas man alltför ofta på hur olika elevers förutsättningar 

kan te sig och hur detta i sin tur påverkar deras slutgiltiga resultat i grundskolan.  I Skollagens 

portalparagraf går det att läsa; 

 

”Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt 

hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till 

utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. 

Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den 

anordnas i landet. I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av 

särskilt stöd.”            (Skollagen, 1998, 2 §) 

 

Kan man då komma tillrätta med detta problem? Går det att stimulera elevernas matematiska 

kunnande på ett sådant sätt att de verkligen kommer ifatt? För cirka ett år sedan bidrog Görel 

Sterner (Ljungby, 2009) med en mycket inspirerande föreläsning där hon bland annat 

poängterade talbegreppets roll. Sterner ville ”återinföra” tallinjen som pedagogiskt hjälp-

medel, samt hävdade att det visst går att vända den nedåtgående matematiktrenden. Detta 

menade Sterner gjordes bäst genom tidig matematisk stimulans, något som hon bland annat 

baserade på studier av Duncan m.fl. (2007) & Melhuish mfl. (2008). Båda forskargrupperna 

visar på att hög kvalitet under tidiga skolår kombinerat med en god och stimulerande 

hemmiljö har stor betydelse för senare skolprestationer i matematik. Sterner visade även på 

Siegler och Ramanis (2008) rapport ”som hävdar att man kan stimulera taluppfattningen 

redan hos förskolebarn så att de underprivilegierade kommer i kapp sina mer gynnade 

kamrater och därmed får en god start i räkneinlärningen i skolan” (Lundberg, 2009, s.4). 

En annan viktig inspirationskälla till detta arbete är Frost (2005) och Olofsson (1997) som 

båda forskat på små barns språk- och läsutveckling. Utifrån sina forskningsresultat menar de 

sig funnit belägg för ett starkt samband mellan förbättrade läs- och skrivresultat och tidig 

pedagogisk stimulans av den språkliga medvetenheten. Även om denna forskning är foku-

serad på barns läsutveckling väcker den intressanta frågor som t.ex. om det på ett liknande sätt 

även skulle kunna gå att förbättra det lilla barnets förutsättningar i matematik. 
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2 Syfte 

  
Syftet med denna studie är att med förskoleklasseleven i centrum undersöka om det med 

intensivträning under en kortare period går att förbättra elevens förståelse av tallinjen inom 

talområdet 1-10.  

 

Med intensivträning menas det fokuserade arbete med tallinjen, som under starkt samspel 

mellan elev och vuxen sker under en 15 minuters period. Med kortare period menas 4 

arbetstillfällen uppdelat på 2 veckor. Förbättrade resultat ses när elevens ”mentala tallinje” 

genomgått en tydlig förändring mot en mer linjär uppfattning av tallinjen (dvs. att eleven 

förstår att avståndet mellan intilliggande siffror är lika långt oberoende av hur långt från noll 

på en tallinje man kommer, vilket synliggörs med funktionen y = x). 
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3 Teoretisk bakgrund  
 

Upplägget av teoriavsnittet är inspirerat av Magnes (1998) ”faktor-samspills-modell”, enligt 

vilken matematisk kunskap byggs upp i ett samspel mellan det logiskt uppbyggda stoffet och 

den lärande individens mentala och sociala skaparkraft. På grund av detta tar litteratur-

genomgången sin början i det matematiska stoffet i form av begreppen taluppfattning och 

mental tallinje. Därefter belyses utifrån Duncans forskning (2007) sambandet mellan små 

barns förkunskaper i matematik och deras skolresultat i senare år. I det följande avsnittet 

presenteras därefter några enligt forskning grundläggande faktorer för lärande och teori-

avsnittet avslutas sedermera med en presentation av Siegler & Ramanis (2008) forsknings-

rapport, som behandlar tidig matematisk stimulans av förskolebarns taluppfattning.  

 

3.1 Matematiska begrepp 

 

3.1.1 Människans känsla för tal 

 

Varifrån kommer människans förmåga att handskas med de naturliga talen? Denna fråge-

ställning har kittlat människans fantasi i årtusenden. 1991 uppmärksammade Bishop ett flertal 

matematiska likheter mellan civilisationer, vilka varierade både tidsmässigt och geografiskt-

kulturellt. Dessa iakttagelser sammanfattas i sex matematiska aktiviteter, vilka tillsammans 

sannolikt ringa in vår utvecklingshistoria och bildar en slags ”symbolic technology” som i 

dagligt tal kallas för matematik. Den första av dessa idéer uppräkning (counting) innehåller 

den mest grundläggande kvantifieringen, vilket innebär människans förmåga att uppfatta 

egenskapen ”antal”.  

 

”Ett första steg var att para ihop t.ex. boskap med stenar eller streck-  

markeringar på föremål. Att para ihop objekt med räkneord, som sedan 

ersatte objekten är fundamental i uppräkningens idé”  

  (Emanuelsson, 2008, s.30) 

Troligtvis var det således människans behov av att på ett tydligt och strukturerat sätt 

kontrollera sitt ägande som la grunden för den första räkneramsan. Vygotskij menar att 

orsaken till denna utveckling med stor sannolikhet är att människan är en social varelse, 
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vilken använder sig av språket för att skapa kontakt. Tänkandet är i sin tur intimt förknippat 

med språket, vilket gör att kommunikation och socialt samspel utgör grunden för all utveck-

ling av språk och tänkande (Sterner, 2008). 

Genom detta samspel ges barnet möjlighet att lära sig den språkliga räkneramsan. Men att 

”ramsräkna” (dvs. att uppfatta talen som en odelbar sekvens av ord), betyder inte självklart att 

barnet klarar av att koppla samman ramsans räkneord med talsymbolerna (siffrorna). Denna 

svårighet kan bero på att de kulturer som använder sig av det arabiska talsystemet, förutom att 

de använder sig av olika talnamn även utnyttjar språkliga strukturer på räkneorden vilka 

skiljer sig från siffersystemets upplägg. Detta för med sig att barnet inte enbart står inför att 

lära sig en räkneramsa, utan i själva verket måste bli säker på två – en språklig och en 

matematisk (Sterner & Johansson, 2008).        

Hur långt kan då dagens sexåringar ramsräkna? Redan 1947 utredde Wigforss detta som en 

del i en omfattande undersökning av nybörjares räknefärdigheter, en underökning som rep-

likerades femtio år senare. Denna nutida studie där både sexåringar och sjuåringar ingick 

granskade bl.a. ramsräkning upp till 45. Resultaten visade att 80 % av ”dagens sjuåringar” 

räknar felfritt till 45, medan endast 40 % av ” Wigforss sjuåringar” klarade detta. Studien 

visade även på att resultaten från ”dagens sexåringar” nästan helt sammanföll med resultaten 

från ”Wigforss sjuåringar”. Slutsatsen som kan dras av detta är att dagens sexåring klarar att 

räkna till 45 lika bra som en sjuåring för femtio år sen. Dock är det viktigt att påpeka att även 

om större delen av dagens nybörjare klarade detta, fanns det i undersökningen ett fåtal som 

inte klarade längre än till 10. Många av barnen hade också svårigheter vid tiotalsövergångarna 

(Johansson & Wirth, 2007). 

För en god förståelse för tal krävs med andra ord kännedom om den språkliga räkneramsan 

och om siffrorna. Men denna kunskap är ingen garant för en god taluppfattning. Grunden för 

taluppfattningen vilken definieras som en inre känsla för mängder och tal, är snarare en 

medfödd ”intuitiv förmåga att med ett ögonkast dvs. utan att räkna, direkt uppfatta skillnaden 

mellan en, två, tre eller fyra enheter” (McIntosh, 2008, s.15). 

Redan år 1871 redovisade Jevons det allra första metodiskt genomförda experimentet av 

snabb antalsuppfattning, i en artikel i tidningen Nature. Genom en enkel men effektiv metod 

(snabb uppskattning av ett slumpmässigt utslängt antal bönor på en bricka), studerade han sin 

egen intuitiva förmåga att bearbeta slumpmässigt åstadkomna antalsmönster. Efter att ha 

upprepat experimentet 1000 gånger, kunde han konstatera att antalen 3 och 4 alltid blev 

korrekt angivna medan antalet 5 endast blev rätt i 95 % av fallen. Utifrån dessa iakttagelser 

drog han slutsatsens att hans kapacitet räckte till att säkert urskilja minst fyra ting. Denna 
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slutsats har verifierats i ett flertal experiment under årens lopp. Men om detta kunnande beror 

på en medfödd intuition eller om den är förvärvad genom erfarenhet, där går åsikterna isär 

(Ekeblad, 1990). 

Några som starkt ifrågasatte denna förmågas intuitiva karaktär var Kaufmann m.fl. (1949), 

som tillsammans startade ett avancerat experiment som med stor noggrannhet uppmätte den 

tid det tog för att uppfatta ett visst antal. De konstaterade att när det gällde antal mindre än sex 

svarade försökspersonerna näst intill direkt, men när presentationen innehöll större antal, blev 

det fler felaktiga svar samt en viss fördröjning på svaren. Utifrån dessa iakttagelser drogs 

slutsatsen att en vuxen person klarar av att med ett snabbt ögonkast göra en korrekt uppskatt-

ning av antal upp till 6. För att skilja denna förmåga ifrån gängse matematiska termer som de 

menade kunde missleda, skapades det helt nya begreppet subitize. Ordet är uppbyggt av 

”latinets adjektiv subitus som betyder plötslig och det medeltida latinets verb subitare som 

betyder att anlända plötsligt” (Ekeblad, 1990, s. 23). Detta begrepp har på senare tid för-

svenskats till subitisering. Ett tydligt exempel på denna förmåga är det snabba igenkännandet 

av antalet prickar på tärningen, vilket innebär att förhållandet mellan räkneord och någon 

form av talbild har automatiserats. Barnet ser nu helheten före delarna, något som påtagligt 

skiljer sig från antalsbegreppet i form av taluppräkning (Sterner & Johansson, 2008). 

Under senare år har det även klarlagts att många spädbarn redan från första levnadsveckan, 

klarar av att skilja både visuellt och auditivt på antal upp till tre eller fyra objekt. Vidare är det 

konstaterat att spädbarnet i allmänhet redan vid sex månaders ålder har en känsla för, i vilken 

av två mängder som det finns flest föremål, men att de även reagerar för addition och 

subtraktion i form av förändringar av en känd mängd (Sterner & Johansson, 2008). Enligt 

detta föds vi människor således med en medfödd icke-verbal känsla för antal som benämns 

som core-systems of number (Feigenson m.fl., 2004).  
 

”Genom studier med hjälp av funktionell hjärnavbildning har det visat 

sig att den neurobiologiska motsvarigheten till denna förmåga, är 

nätverk lokaliserade till den del av hjässloben i båda hjärnhalvorna som 

kallas intraparietala sulcus eller IPS” (Lundberg, 2009, s.2). 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att människans känsla för tal med stor sannolikhet 

består av en kombination mellan den medfödda icke-verbal känsla för antal och 

en inlärd förmåga att språkligt och matematiskt uttrycka tal.   
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3.1.2 Hur utvecklas taluppfattningen hos små barn? 

 

Detta är en frågeställning som är svår att besvara enhälligt, då den berör många olika aspekter 

av barnet och dess utveckling. Trots detta har vissa antaganden gjorts om hur begreppsliga 

talstrukturer utvecklas hos barn, antaganden som huvudsakligen baseras på studier av 

samspelet mellan faktorer i miljön samt hjärnans kognitiva utveckling. En talutveck-

lingshypotes i form av ett undervisningsprogram presenteras här av Griffin (2004; 2007).  

Detta datoriserade program som går under namnet ”Number world” är riktat mot barn i 

förskola upp till årskurs 2 och är baserat på en omfattade kartläggning av taluppfattnings-

utvecklingen hos barn i åldrarna 3-11 år. Utifrån dessa resultat har sedan vissa antaganden 

gjorts om den generella utvecklingen av begreppsliga talstrukturer inom den aktuella 

åldersgruppen (a.a.). Här presenteras modellens fyra faser.  

Den första fasen tar upp subitiseringsförmågan hos små barn, vilken innebär att barn tidigt 

med hjälp av sin medfödda förmåga kan uppfatta antal och även avgöra i vilken mängd det 

finns ”flest” föremål. Under fas två behandlas den språkliga utvecklingen av taluppfattningen 

under vilken barnet i samspel med andra bygger upp sin erfarenhet av särskilda matematikord. 

Detta kan t.ex. vara begrepp som beskriver kvantiteter med vars hjälp barnet kan besvara 

frågan ”Hur många?”. Därefter följer den fas där barnets förståelse för de fem grundläggande 

räkneprinciper (Gelman & Gallistel, 1978) byggs upp. I den avslutande fasen lyfts den fort-

satta utvecklingen av talförståelsen som sker genom vardagliga erfarenheter och god peda-

gogisk undervisning (Griffin, 2004; 2007). Här nedan följer en kort redogörelse för de fem 

grundläggande räkneprinciper  
 

Abstraktionsprincipen vilken innebär att alla föremål som ingår i en väl avgränsad mängd kan 

räknas oavsett slag av föremål.    

Ett till ett – principen som går ut på att barnet jämför föremål i två mängder genom att para 

samman föremålen två och två (parbildning).  

Principen om bestämda räkneord vilken går ut på att räkneorden har en bestämd ordning 

(definierad av talraden). 

Principen om godtycklig ordning, vilken innebär att antalet föremål i en mängd inte är 

beroende av i vilken ordning uppräkningen sker eller hur föremålen är grupperade.  

Antalsprincipen (kardinalprincipen) vilken betyder att barnen förstår att det sist uppräknade 

räkneordet också anger antalet föremål i den uppräknande mängden.  

                   (Gelman & Gallistel, 1978) 
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Forskningen visar även att barnets kognitiva utveckling genomgår en betydande omorganisa-

tion vid fem års ålder. Den inlärda språkliga talramsan integreras då med den matematiska 

förståelsen för antal och utgör på så sätt grunden för en ökad abstraktion. Enligt 

forskningsresultaten sker dessa viktiga kognitiva förändringar till synes med ungefär två års 

mellanrum (Griffin, 2004; 2007). 

Ett mer teoretiskt sätt att se på utvecklingen av talbegreppet presenterar i Aster och Shalevs 

(2007) flerdimensionella modell.  

 

Modellen ”tar upp den kognitiva representationen av kvantiteter, de 

hjärnområden som är involverade samt de förmågor som är möjliga på 

olika utvecklingsnivåer. Därutöver markeras arbetsminnets utveckling.” 

                                                              (Lundberg & Sterner, 2009, s. 10)  

 

Även i denna tankemodell lyfts spädbarnets subitiseringsförmåga upp som steg 1. Denna 

medfödda förmåga benämnd som ”core systems” är en nödvändig förutsättning för att barnet 

ska klara av att koppla samman ett uppfattat antal objekt, med räkneorden (steg 2) och de 

arabiska siffrorna (steg 3). För det fjärde steget som är en väl utvecklad mental tallinje krävs 

det även att barnet har utvecklat en god uppfattning om ordningsrelationerna mellan talen.  

Med denna modell kan sen barnets matematiska situation problematiseras beroende på om ett 

eller flera steg fattas och på så sätt kan ett flertal olika matematiksvårigheter ringas in (Aster 

& Shalev, 2007).  

Sammanfattningsvis utvecklas sannolikt taluppfattningen hos små barn utifrån vissa 

generella steg, där subitiseringsförmågan och den språkliga och matematiska förmågan utgör 

delar av denna utveckling.  
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3.1.3 Barns förståelse av tallinjen 

 

Vad är då en mental tallinje? En mental tallinje är ”en spatialt utspridd tallinje, som man har i 

huvudet” med vars hjälp människan hanterar och manipulerar tal (Lundberg, 2009, s.2).  

 

”Utvecklingen av den mentala tallinjen sker när uppfattningen av mängd 

kopplas samman med räkneord, de matematiska symbolerna för tal samt 

de ordningsmässiga relationerna mellan tal.”     

                                                          (Lundberg & Sterner, 2009, s. 62) 

 

I försök att påvisa den mentala tallinjen har ett flertal forskare gjort undersökningar av den så 

kallade SNARC-effekten (spatial numeric association of response codes). Undersökningen 

som analyserar vilket tal som försökspersonen anser vara störst, sker genom olika knapp-

tryckningar. Resultaten visar att vid stora tal är försökspersonens reaktionstid kortast med 

höger hand medan den vänstra handen är snabbast vid små tal. Slutsatserna av denna effekt 

ger stöd för en linjär föreställning av en mental tallinje, där talen är ordnade från vänster till 

höger. Enligt forskningen märks inte SNARC- effekten hos barn förrän de kommit upp i 8-

årsåldern. Detta tror forskare troligtvis beror på att det först är då som tallinjen etablerar sig 

(Gevers m.fl., 2006). 

Med utgångspunkt från SNARC-effektens horisontella tallinje har forskare även studerat 

hur små barns går tillväga när de placerar ut tal på en ”tom tallinje” (d.v.s. en linje där enbart 

ändpunkterna är markerade). Till skillnad från den vuxnes mer linjärt formade mentala tallinje 

visar det lilla barnets uppskattningar av tals placering, på ett mer logaritmiskt tänkande 

(Siegler & Ramani, 2008). Detta påstående synliggörs genom följande citat; 

 

               ”Avståndet mellan exempelvis talet 3 och 4 och talet 8 och 9 uppfattas lineärt 

 dvs. avståndet mellan talen är lika stort, medan avståndet mellan t.ex. 23 

och 24 eller 88 och 89 uppfattas som mindre”                    

 (Lundberg & Sterner, 2009, s.57)  
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Figur 3.1: En linjär tallinje som övergår till en logaritmisk tallinje. Efter Lundberg & Sterner 

(2009, s. 57) 

 

 

Allt eftersom barnet blir äldre och dess kognitiva förmågor utvecklas anser forskning att 

barnets ”mentala tallinje” även förändras till att bli mer och mer linjär. I en forsknings-

undersökning av femåriga barns förmåga att uppskatta tals storlek (på en tallinje 1-100), 

konstaterades det att förskolebarnen i undersökningen överlag placerar talet femton på talets 

sextios plats, medan de flesta av elever i årskurs 2 klarade av en korrekt placering av talen på 

tallinjen. Slutsatsen som forskarna drar av dessa iakttagelser är att det med stor sannolikt 

händer något i barnets kognitiva utveckling under dessa år. En liknande förändring har 

iakttagits bland elever i årskurs 4 när det gäller tallinjen 0-1000 (Siegler & Booth, 2004; 

Booth & Siegler, 2006). 

Sammanfattningsvis är det sannolikt att en ”väl utvecklad mental tallinje” har betydelse för 

barnets utvecklande av en god talförståelse. Det är dock viktigt att påpeka att den mentala 

tallinjen liksom all övrig inlärd matematisk kunskap inte är statisk, utan att den förändras med 

ålder och erfarenhet.  
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3.2 Vikten av tidigt lärande i matematik  
 

Det finns ett starkt samband mellan förskolebarns matematiska kunnande och senare färdig-

heter i skolan. Det visar en studie som genomfördes i Kanada, USA och England bland barn i 

åldrarna 5-14 år (Duncan m.fl., 2007).  

I denna longitudinella studie undersöktes sambandet mellan nyckelfaktorerna: uppmärk-

samhet, socioemotionella färdigheter och kommande skolprestationer i form av läsförmåga 

och matematiskt kunnande. Metaanalysen av dessa resultat påvisar att tidiga matematik-

färdigheter uppvisar det starkaste sambandet följt av läsförmågan och uppmärksamhets-

förmågan. Som motsats visade det sig att barnens socioemotionella beteende och sociala 

färdigheter överlag var oviktiga indikatorer för senare skolfärdigheter, även när det gällde 

barn med relativt stora beteendeproblem. Dessa sambandsmönster var likartade för både 

pojkar och flickor samt för barn från hög och låg inkomstbakgrund (a.a.). 

Studien lyfter även förskolebarnets kunskap om siffror och ordningstal som en möjlig 

indikator på fortsatt god kunskapsinhämtning. Resultaten visade dessutom på att förskole-

barnens språkliga medvetenhet om bokstäver, fonem och ord var färdigheter som påverkade 

barnets fortsatta studier, men att sambandet inte var lika tydligt som för det grundläggande 

matematiska kunnandet. Ett resultat som förvånade forskarna var att förskolebarnens kun-

skaper i matematik påverkade deras senare läsfärdighet mer än, vad de tidiga kunskaperna i 

läsning påverkade deras färdigheter i matematik (a.a.). Studien hävdar att det finns så starka 

samband mellan förskolebarnets matematiska kunnande och deras senare färdigheter i skolan 

att man rentav kan ”med viss säkerhet förutsäga hur det skall gå i matematiken på högstadiet 

och gymnasiet” (Lundberg, 2009, s 4). 

En liknade studie har även gjorts i Europa (EU, 2006) och dessa resultat visar på lång-

siktiga effekter av tidiga insatser, yttringar som kvarstår även uppe i vuxen ålder. I denna 

studie påvisas att insatser har särskild betydelse bland barn från socioekonomiskt utsatta 

familjer och bland barn som riskerar att utveckla skolsvårigheter. 

Sammanfattningsvis är det tydligt att de erfarenheter som det lilla barnet hunnit erövra före 

skolstart har betydelse för dennes kommande skolprestationer. Detta antyder i sin tur vikten 

av det tidiga lärandet i matematik.  
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3.3 Faktorer som verkar för inlärning  
 

I ett försök att ringa in vad som påverkar inlärning följer här några inlärningsteorier och 

därefter behandlas betydelsen av undervisningens organisation och pedagogens roll för 

elevens lärande. 

 

3.3.1 Några teorier om lärande 
 
Inlärningsteorier med kognitiv inriktning koncentrerar sig närmast på hur elevens kunskaper 

utvecklas. Piagets genetiska epistemologi behandlar både kunskapens struktur och hur kuns-

kapen steg för steg byggs upp i hjärnan, för att bilda allt fullständigare kunskapsstrukturer. 

Utifrån denna teori ses inlärning som en aktiv process, där eleven bygger upp sin egen kun-

skapsstruktur i växelverkan med omgivningen (Stensmo, 2007). 

     Enligt konstruktivismen är inlärning en omformning av kunskap, vilken eleven aktivt kons-

truerar utifrån sin personliga erfarenhet. Den konstruktivistiska inlärningssynen skiljer sig 

från Piagets uppfattning, då inlärning enligt konstruktivismen förutom att den sker i elevens 

hjärna (Piaget) starkt påverkas av kontexten och situationen (a.a.). 

Enligt Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande tar all intellektuell verksamhet sin 

utgångspunkt i den sociala aktiviteten, där språket bestämmer hur man tänker och hur man 

skall uppfatta världen. Denna teori betonar den sociala växelverkan i samband med att elev-

erna bygger upp kunskap och kunskapsstrukturer. I denna inriktning betonas lärarens roll både 

som organisatör av inlärningsmiljön och som samspelspartner. Genom att studera läraren, 

eleven, kontexten och växelverkan mellan dessa tre kan man förstå inlärningen bättre (a.a.). 

Inom metakognitiv teori menar man att yngre elever först gör, sedan vet och där efter 

förstår vad de har lärt sig. Det innebär att eleven utvecklar olika former av tankefunktioner för 

hanterandet av information. Elevens glädje över att klara av konkreta handlingar, kan 

förklaras med denna teori. Inom metakognition ingår sedan att eleven blir medveten om sitt 

eget och andras lärande samt förstår vad denne har lärt sig och varför (Skolverket, 2003).  

Enligt utvecklingspedagogisk teori handlar lärandet om att möta eleven i dess egen värld 

samtidigt som strävan måste ligga framåt. Detta gör läraren när denne riktar elevens 

uppmärksamhet mot t ex en matematisk aspekt, genom att be eleven att reflektera kring det 

som sker. Det är även viktigt för barnets lärande att miljön är tillåtande samt att läraren visar 

tillit till elevens sätt att formulera sig. En elev som uttrycker hur de själva och andra tänker, 

”blir bättre kunskapare” (Pramling & Asplund, 2003, s.206). 
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3.3.2 Nödvändig och effektiv ”time on task”   

 
            ”Tid är en viktig resurs som rätt utnyttjad och tillsammans med andra 

resurser – lärarkompetens i vid bemärkelse, organisering av undervis-

ningen utifrån elevers behov och nationella mål - kan skapa en god miljö 

för lärande”                                 (Skolverket, 2003, s. 34)  

 

Hur tiden dimensioneras och används för elevernas lärande har med andra ord betydelse för 

vilka resultat som nås. Men hur kan då en effektiv undervisning se ut? Ett intressant begrepp 

som lyfts inom forskning är TOT- principen (Time on task) som innebär ”att desto med tid 

som läggs på en uppgift desto bättre blir resultatet” (Lundberg & Sterner, 2009, s.44). För att 

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

återkoppling behövs tid, något som inte alltid kan tillhandhållas i den normala klassrums-

situationen. Detta påverkar rimligtvis resultaten för våra elever då den effektiva tiden för 

färdighetsutveckling i matematik i vissa fall blir för kort (Sjöberg, 2006). Men för eleven i 

matematiksvårigheter kan konsekvenserna dock bli än större, då dessa elever för att nå en 

framgångsrik utveckling ofta behöver förses med en stor mängd övningar kombinerat med 

mycket repetition (Butterworth & Yeo, 2010).  

Hur kan man då uppnå en förbättrad TOT? Här lyfter forskning upp fördelarna med en-till-

en undervisning (d.v.s. en lärare undervisar en elev). Detta är en undervisningsform som 

enligt forskning anses vara särledes effektiv om den används under en tidsbegränsad period, 

då det finns goda möjligheter att uppnå nödvändig och effektiv ”time on task”. Detta sker när 

pedagogen lyckas ”fånga elevens uppmärksamhet och finner de rätta ögonblicken då bered-

skapen för lärande är på topp” (Lundberg & Sterner, 2009, s. 44). Enligt dialogpedagogiken 

(vilken är en undervisningsform som syftar till inlärning genom samtal mellan lärare och 

elever) utvecklas elevens tankeutveckling i en en-till–en-relation (Pramling & Asplund, 

2003).  

    En studie som analyserat ”en-till-en undervisningens” roll för en förbättrad måluppfyllelse i 

matematik är DCSF (2008), vilken är en brittisk pilotstudie med syfte att höja landets utbild-

ningsnivån. Ett av de många områden som studerats i rapporten är one-to-one tuition (en-till-

en-undervisning) med vars hjälp forskarna menar sig kunna förbättra självbilden och förståel-

sen hos elever med svårigheter i engelska och matematik.  
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I denna studie har de flesta träningspass utförts av elevens ordinarie lärare efter avslutad 

skoldag. Förutom förbättrade resultat visar studien även på en utveckling av andra kvaliteter. 

 

”One-to-one relationship between pupil and the tutor appears to bebringing 

added benefits around building pupil confidence and selfesteem and 

developing basic learning skills” (DCSF, 2008 s. 12). 

 

Sammanfattningsvis är det alltså troligt att det med en tidsbegränsad “en-till-en-undervisning” 

går att förbättra baskunskaper i matematik. Dessa framsteg beror sannolikt på undervisnings-

formens möjligheter att verka för nödvändig och effektiv TOT (time on task).  

 

3.3.3 Pedagogens roll för elevens lärande  

 

Inom forskning är man ense om att läraren spelar en viktig roll i lärandeprocessen, men den 

påpekar också dess komplexitet. En pedagog med förutsättningar att klara detta sammansatta 

uppdrag har utvecklat självkännedom, empatisk förmåga samt kunnande (Persson, 2008). 

Detta kan visa sig i uttryck som att läraren förmår att skapa en pedagogisk miljö som främjar 

god inlärning, att denne förstår att möta elever utifrån deras förutsättningar samt behärskar en 

varierade undervisningsrepertoar. Även lärarens egen motivation och inställning till sin 

undervisning kan medverka till goda elevresultat i svenska och matematik. Dessa ”inre fram-

gångsfaktorer” anses särskilt betydelsefulla för lågpresterande elever (Skolverket, 2009).  

Detta är också något som eleverna i Skolverket (2003) Lusten att lära - med fokus på 

matematik efterfrågar. Enligt denna rapport vill eleverna mötas av en ämneskunnig lärare som 

visar tilltro till elevernas egen kapacitet, men också en pedagog som har förmåga att visa 

lyhördhet för vad eleverna har svårt för och som äger den pedagogiska skicklighet som krävs 

för att kunna förklara bra. Det mest centrala är emellertid pedagogens förmåga att förmedla att 

det är kul att lära!(a.a.)  

Vilka faktorer (utförda av pedagogen) skulle då kunna vara verksamma för elevens 

lärande? Här följer en presentation av fyra enligt forskning relevanta faktorer. Den första som 

är motivationens roll för undervisningen, lyfter pedagogens möjlighet att väcka elevens 

engagemang för sitt lärande. För detta behövs motivation något som beskrivs som ”en följd av 

de erfarenheter man gjort och det bemötande man får” (Jenner, 2004, s.15) Motivationen 

påverkas av den inre faktorn (drivkraften) vilken innebär att något sätter igång ett handlande 
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och den yttre faktorn (målet). Samverkan mellan drivkraften och målet är den tredje faktorn 

som inverkar på motivationen (a.a.). 

Genom att göra undervisningen intressant för eleven stärker läraren den inre motivationen. 

Detta sker när pedagogen utgår ifrån elevens perspektiv och ger uppgifter som är tillräckligt 

utmanande och engagerande. Här spelar även lärarens förmåga att förankra den nya kun-

skapen i elevens verklighet en viktig roll (Jenner, 2004; McIntosh, 2008). Forskningen är 

även ense om de effekter som våra förväntningar/bristande förväntningar kan frammana och 

bekräftar dess påverkan på elevernas prestationer. Men det råder osäkerhet om orsaks-

sambandet. Är det så att ”lärares förväntningar på elever styrs av en på förhand given 

uppfattning eller styrs läraren av de erfarenheter han eller hon gör i det pågående samspelet 

med eleverna”? (Skolverket, 2009, s.19). 

     Den andra forskningsbaserade faktorn som kan antas verka för inlärning är pedagogen 

förmåga att ringa in elevens kunskapsnivå. Som tidigare sagts spelar det nåbara målet en 

viktig roll i Jenners motivationsarbetet. En annan känd teoretiker som också hävdar det 

uppnåeliga målets värde är Vygotskij, som inför begreppet ”den proximala utvecklingszonen” 

som ett uttryck för kunskapsspannet mellan känd kunskap, ny kunskap och erövrad kunskap. 

Vygotskij lägger stor tyngdpunkt på utmanandet av eleven, vilket innebär att inlärningen sker 

på nivån strax över elevens nuvarande kunskapsnivå. Den proximala utvecklingszonen 

beskrivs som den zon inom vilket eleven lär sig med hjälp av andra, motiverat av nyfikenhet 

eller intresse, som eleven inte klarar på egen hand. För att ta reda på vad en elev behärskar 

inom ett visst område (zonens nedre gräns) och vad eleven borde kunna lära sig med hjälp av 

”andra”, läraren eller mer försigkomna kamrater (zonens övre gräns) krävs någon form av 

diagnos (Stensmo, 2007). 

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

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

det gäller att öka måluppfyllelsen” (Fredriksson, 2009, s.7). Då den formativa bedömningen 

gett goda effekter på utbildningskvalitén, förordar Fredriksson ett diagnostiskt arbetssätt redan 

så tidigt som inför skolstart! 

Även McIntosh (2008) påpekar vikten av ett diagnostiskt arbetssätt som en del i det före-

byggande arbetet. Han skriver att en avgörande faktor för att kunna planera undervisningen 

för den enskilde eleven och bedriva en individualiserad undervisning, är god kännedom om 

varje enskild elevs utgångsläge. Att detta upplägg kan ha en hierarkisk förkunskapsstruktur är 

något som är motiverat utifrån ämnesdidaktisk teori om hur barn bygger upp sin kunskap i 

matematik samt forskning om deras förmåga att abstrahera. Dock finns det anledning till 
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försiktighet med denna kunskapsstruktur då, ”inlärning inte är isomorf med det matematiska 

byggnadsverk som är föremål för lärandet" (Fredriksson, 2009, s. 35). De två avslutande 

inlärningsfaktorerna som även är omtalade inom aktuell forskning, är vikten av att kom-

municera matematik och att utnyttja ett konkret arbetssätt. Ett rimligt antagande är att dessa 

två metodiska inriktningar går hand i hand i en matematisk undervisningssituation, då båda tar 

utgångspunkt i språkets betydelse för begreppsbildningen (Høines, 2000). 

     Enligt Vygotskij är det mänskliga samspelet grunden för allt lärande. Genom den sociala 

interaktionen förses barnet med språk som först bildar en kommunikativ och social funktion 

som sen tar formen av en individuell och intellektuell funktion. När vi ”pratar” skapas 

råmateriel som vi i dagligt tal kallar tänkande. Detta växelspel mellan yttre och inre aktivitet 

är lärandets grund. Ju fler spännande interaktioner vi har desto fler spännande tankar kan vi 

utveckla (Strandberg, 2006).  

     Genom att använda språket utvidgas det matematiska begreppsinnehållet och begrepps-

uttrycket. Begreppsinnehållet (BI) kan vara de tankar och uppfattningar vi har om omvärlden 

medan begreppsuttryck (BU) är det språk med vilket vi uttrycker dessa tankar. Att uttrycka 

sig språkligt blir på så sätt en viktig del av begreppsutvecklingen (Høines, 2000). Ett samspel 

som främjar denna utveckling sker när eleven löser problem tillsammans med andra elever 

eller med en vuxen. I samtalet konfronteras elevens uppfattningar och dess förståelse kan på 

så sätt utvecklas och fördjupas (Sterner & Lundberg, 2002).   

     En av de stora utmaningar som pedagogen står inför i en matematisk undervisnings-

situation är att hjälpa eleven att överföra sina konkreta erfarenheter till mentala represen-

tationer. Genom att genomföra ett konkret arbete med åskådlig materiel kan pedagogen 

introducera det nya momentet. När sen eleven sätter egna ord på det som synliggörs samman-

binds språket med själva handlingen. Med andra ord förstärker de muntliga formuleringarna, 

förståelsen av de laborativa undersökningarna och eleverna använder fler sinnen för sitt 

lärande, vilket i sin tur stärker uppbyggandet av hållbara kunskapsstrukturer. Genom att sen 

samtala om sina konkreta erfarenheter utvidgas elevens begreppsinnehåll vilket tillslut efter 

återkommande träningstillfällen utgöra grunden för mentala föreställningar (Sterner & 

Lundberg, 2002). 

     Ett undervisningsupplägg som handfast rör sig från det mer konkreta till det abstrakta är 

Minskoffs och Allsopps (2003) fyra undervisningsfaser. De inleds med den konkreta fasen 

(där laborativt material används), fortsätta i den representativa fasen (där eleven ritar enkla 

bilder och förklarar innebörden i matematiska begrepp) för att sen gå vidare till den abstrakta 

fasen (där eleven använder det matematiska symbolspråket som uttrycksform). Den 
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avslutande återkopplingsfasen innebär ett befästande och ett återkopplande av kunskapen 

vilket i sin tur sedan står som grund för fortsatt lärande.  

Sammanfattningsvis belyser detta avsnitt pedagogens yrkesroll som grund för lärandet. 

Förutom pedagogens personliga egenskaper som självkännedom och empatisk förmåga, har 

lärarens förmåga till samspel med eleverna en trolig betydelse för inlärningen. Detta gäller 

också pedagogens ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunnande. 
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3.4 Siegler & Ramanis studie (2008) 
 

Den främsta inspirationskällan till denna forskningsrapport har varit Siegler och Ramanis 

(2008) amerikanska studie Playing linear numerical board games promotes low-income 

children´s numerical development. Denna studie tar sin utgångspunkt i den amerikanske 

utvecklingspsykologen David C Gearys (1994) slutsats att;  

 

”The matemathical understanding of children from low-income  

families trails far behind that of peers from middle-income families.”       

                                                         (Siegler och Ramani, 2008, s. 655) 

 

Forskarna antar att denna kunskapslucka är en följd av barnens skiftande erfarenheter av 

informella aktiviteter, där barnet bland annat i lekens form får undersöka, upptäcka och förstå 

den matematik de möter i sin vardag. Att dessa skillnader mellan barns förutsättningar även 

påverkar deras fortsatta skolgång är en annan aspekt som också tas upp i studien. (Duncans 

m.fl., 2007).  Dessa tankar åskådliggörs i Siegler & Ramanis studie av att hälften av de 124 

barnen i åldern 4-5,5 år valdes ifrån låginkomstfamiljer medan den andra hälften kom från 

medelklassfamiljer. 

Det matematiska stoff som forskarna väljer att undersöka är utvecklingen av barns 

talbegrepp, dvs. är det sätt barn ser på eller uppfattar tal (Butterworth & Yeo, 2010). Här tar 

de fasta på den aktuella forskningsdiskussion som råder kring en hållbar ”mental tallinjen” 

och ställer sig frågan om hur ett pedagogiskt stöd som just främjar detta skulle kunna se ut.  

Studien som har som målsättning,  

 

”att undersöka effekten av att spela spel, kopplade till; linjär represen-

tationen av tallinjen inom talområdet 1-10, att kunna jämföra tals 

storlek, att kunna räkna från 1 till 10, känna igen skrivna siffror 1-10.”   

            (Lundberg & Sterner, 2009, s. 59) 

 

Det är alltså utifrån tidigare upptäckter om människans olika sätt att se på tallinjen (avsnitt 

3.1.3) som Siegler & Ramani grundar sina antaganden. Enligt tidigare beskriven forskning 

bedöms erfarenheter av räkneramsan och räknandet av antalet föremål i olika situationer 

kunna bidra till en ökad förståelse för tallinjen, men de anses knappast vara tillräckliga för att 
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kunna skapa linjära representationer av tals storleksförhållanden (Lundberg & Sterner, 2009). 

Det är med andra ord här som Siegler & Ramanis brädspel med en markerad tallinje 1-10 

kommer in. Detta enkla tävlingsspel som går ut på komma först till mål, sker med hjälp av en 

tärning (enbart markerad med antalet 1 och 2). En sak som skiljer detta spel från vanligt 

brädspelande är att när barnet för fram sin spelpjäs, även uttrycker muntligt vad som händer 

på tallinjen. Detta sker exempelvis när barnet som står på 3:a och ska gå fram två steg, säger 

fyra, fem istället för ett, två. För att kunna urskilja eventuella skillnader fick även kontroll-

gruppen spela ett likartat spel, men i vilket siffrorna var utbytta mot färger. Forskarna kunde 

emellertid inte notera någon effekt av detta brädspelande.  

Sifferspelets positiva resultat antas däremot uppkomma ur spelet upplägg i vilket barnet 

ges en konkret upplevelse av bl.a. sambandet; ”desto större tal – desto större avstånd”. Men 

spelets upplägg konkretiserar inte enbart en fysisk rörelse utan forskarna menar även att: 

 

The greater the number a token reaches, the greater the 

Distance that the child has moved the token  

Number of discrete hand movements the child has made 

Number of number names the child has spoken 

Time spent by the child playing the game   (Siegler, 2009, s 21) 

 

Ett annat sätt att se på de positiva resultaten är att det troligtvis är det multisensoriska 

utövandet som utgör grunden i uppbyggandet den mentala tallinjen.  

 

”De linjära relationerna mellan tals storlek och barns visuospatiala 

(synen och rumsliga utspridningen) kinestetiska (rörelse) auditiva 

(hörsel) och temporala (tidsomfång) erfarenheter bildar en bred 

multisensorisk bas för förmågan att utveckla en inre linjär 

representation av tal, en mental tallinje”  

                                                           (Lundberg & Sterner, 2009, s.57) 

 

Metoddelen i studien består av två kvantitativa fältexperiment. I fältexperiment 1 undersöks 

barnens talförståelse när de uppskattar var på en tallinje talen 1-10 ska placeras. Detta försök 

har som ansats att påvisa, att barn från låginkomstfamiljer har svårare för denna uppskattning 

än de jämnåriga från mer gynnade familjeförhållanden. Denna ansats påverkar sedan syftet i 

experiment 2, som är att ta reda på om dessa skillnader kan minskas av fyra 15-minuters ”en-
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till-en” arbetspass, där barnet tillsammans med en vuxen spelar ett ”sifferspel” (konstruerad 

som en enkel tallinje).  

Den viktiga och inspirerande slutsatsen som Siegler & Ramani (2008) avslutningsvis drar 

av sin studie är ”att man kan stimulera taluppfattningen redan hos förskolebarn så att de 

underprivilegierade kommer i kapp sina mer gynnade kamrater och därmed får en god start i 

räkneinlärningen i skolan” (Lundberg, 2009, s.4). Men frågan är om dessa positiva effekter 

enbart är begränsade till en förbättrad förståelse av tallinjen? Här visar en annan studie av 

Ramani & Siegler (2008) att brädspelandet även stärkte räknandet, sifferigenkännandet, samt 

jämförandet av talens storlek. Enligt studiens slutsats kvarstod förbättringarna efter minst 9 

veckor. 
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4 Metod 
 
 
Denna studie har en kvantitativ ansats med sin replikerande undersökning baserad på Siegler 

& Ramani (2008) slutsats. För att uppnå en fördjupad information om orsaken till studiens 

kvantitativa resultat ingår även ett kvalitativt inslag i form av en observation. Till skillnad mot 

(a.a.) som bl.a. studerar hur barnens socioekonomiska bakgrund påverkar kunskaps-

utvecklingen, har denna studie valt att fokusera på elevgruppen som helhet.  Även valet av 

åldersgrupp skiljer sig, då denna studie valt att sätta förskoleklasseleven i centrum. Detta 

beror på att författarna anser det betydelsefullt att sexåringens grundläggande matematik-

förståelse lyfts inför skolstart på samma sätt som den språkliga utvecklingen, allt för en 

förbättrad måluppfyllelse i senare skolår. Studiens val att skaffa fördjupad förståelse av 

tallinjen inom området 1-10, stödjs av att svårigheter inom detta område ofta lyfts inom 

forskning som indikatorer på matematiksvårigheter som kan uppstå senare i grundskolan 

(Lundberg & Sterner, 2009).   

 

4.1 Fältexperimentet  
 

4.1.1 Teknik för insamlandet av information  

 
Undersökningsupplägget på studien är ett fältexperiment (en kvantitativ ansats). Enligt Patel 

& Davidsson (2003) innebär beteckningen ett upplägg, där forskaren studerar några enstaka 

variabler och för att nå en hög reliabilitet och validitet kräver detta undersökningsupplägg att 

försöksansvariga håller noggrann uppsikt på de faktorer som kan påverka dessa variabler. Två 

yttre faktorer som det var viktigt att styra upp var individfaktorer och situationsfaktorer.  

Beträffande individfaktorn gällde det att ”försäkra sig om att det inte finns speciella 

egenskaper hos individerna som samvarierar” (Patel & Davidsson, 2003, s. 55), vilket görs 

bäst genom en slumpmässig fördelning av de individer som ska ingå i experimentets olika 

grupper. Därför är individerna i studie utifrån urvalskriteriet slumpmässigt inordnade, i en 

experimentgrupp och en kontrollgrupp. 

Även situationsfaktorn kunde påverka resultatet, vilket gjorde att fältexperimentet utfördes 

på elevens hemmaplan (igenkänningsfaktorn) och då i en lugn lokal utan störningsmoment. 

För att sedan kunna jämföra försöksledarnas insatser, var det viktigt att båda noga följde 
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instruktionerna som medföljde varje fältexperiment. Denna mall visade tydligt vad som skulle 

sägas och hur det hela skulle utföras samt vilken hjälp eleven kunde få under experimentets 

gång. För att säkerställa reliabiliteten, utfördes som pilotprojekt en träningsperiod på 4 pass i 

vilken båda försöksledarna medverkade.  

 

4.1.2 Val av undersökningsgrupp 

 
Då syfte med arbetet var att med förskoleklasseleven i centrum, undersöka om det med ett 

strukturerat träningsprogram gick att förbättra elevens förståelse för tallinjen inom området 1-

10, blev följaktligen definitionen av den avsedda undervisningspopulationen; ”sexåringar, 

som ännu inte har utvecklat en linjär uppfattning av tallinjen inom talområdet 1-10”. 

 

Urval till Fältexperiment 1 

Stickprovet för denna studie utgick från ett bekvämlighetsurval då i första omgången 

(fältexperiment 1) alla förskoleklasselever i försöksledarnas två respektive rektorsområden (i 

två olika kommuner) deltog, vilket innebar fem olika förskoleklasser med ett total på 64 

elever.  

 

Urval till Fältexperiment 2 

Efter att ha sammanställt alla elevers resultat utifrån fältexperiment 1, gjordes följande urval 

utifrån den ovannämnda definitionen; ”sexåringar, som ännu inte har utvecklat en linjär 

uppfattning av tallinjen inom talområdet 1-10”. Med utgångspunkt ifrån de 30 lägsta 

resultaten gjordes ett systematiskt urval, vilket är en variant av det obundna slumpmässiga 

urvalet (Bryman, 2002), så att 12 av dessa elever kom att ingå i en experimentgrupp som i 

fortsättningen benämns som försökets träningsgrupp medan 12 andra eleverna kom att bilda 

kontrollgrupp.  

Återigen infann sig svårigheten med resultatets generaliseringsbarhet, då det inte var 

möjligt att säkerställa om de utvalda eleverna var representativa för alla sexåringar. Det 

systematiska urvalet av elever till experimentgrupp och kontrollgrupp ökade dock 

trovärdigheten.  
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4.1.3  Utarbetandet av instrumentet  
 

Idéerna till materialet kommer ifrån Siegler & Ramanis (2008) studie. Syftet med deras 

fältexperiment 1 är att undersöka skillnaderna mellan förskoleklasselevernas kunskaper och 

deras hemförhållanden, medan i denna studie använts fältexperiment 1 enbart för att särskilja 

eleverna utifrån deras förståelse av tallinjen. Detta skedde genom att eleven markerade med 

ett kryss var på en linje med ändpunkterna 0-10, var de uppskattade att en siffra skulle 

placeras. Materialet som användes var ett pappersark över vars mitt en 25 cm lång horisontell 

linje var markerad, ovanför vilket en siffra mellan 1-10 var placerad, ca 3 cm över sträckans 

mitt (bilaga A). Under försökets gång visades alla siffrorna mellan 1-10 två gånger vardera för 

eleven, vilket innebar att materialet som eleven skulle arbetar sig igenom innehöll 20 sidor. 

Fältexperiment 1 fungerade både som förtest och eftertest.  

     Fältexperiment 2 (figur 5.11) innehöll en tallinje över området 1-10, bestående av 11 exakt 

lika stora rutor, där ordet Start stod skrivet i rutan längst till vänster och ovanför tallinjen var 

en ”bilbild” med tre racerbilar placerad samt spelets namn ”Den stora racertävlingen”. Bilden 

och namnet var avsedda som inspiration för eleven, då spelet skulle spelas 10 gånger. Till 

detta fältexperiment förberedes även en specialtärning markerad enbart med en eller två 

prickar samt 2 spelpjäser. Fältexperiment 2 har använts helt enligt Siegler och Ramanis 

(2008) studie, både när det gäller syfte och metodiskt upplägg. Dock har vissa anpassningar 

gjorts av den specifika träningssituationen, när det gäller antal spelomgångar och 

fokuseringen på det matematiska samtalet, då sexåringen antas klara mer än förskolebarnet i 

(a.a.) studie. 

 

4.1.4   Fältexperiment 1 - Tillvägagångssätt vid datainsamlandet 
 

Under inledningen till fältexperiment 1 berättade försöksledaren att elevens uppgift var att 

försöka hitta talens plats på en linje med ändpunkterna 0 och 10 och i de fall det behövdes ett 

förtydligande gjordes även detta. Inför varje nytt papper lät försöksledaren eleven först iden-

tifiera talet överst på sidan (och gav även stöd om det behövdes).  Därefter frågade försöks-

ledaren under tiden som denne pekade ”Om 0 har sin plats här (pekade) och 10 har sin plats 

här (pekade), var har då N sin plats?”. Alla talen mellan 1 och 10 visades upp två gånger i 

slumpmässig ordning (dock så att alla tal hade visats en gång innan den andra visningen). 

Ingen feedback på uppgiften gavs, bara beröm och uppmuntran. Vid detta tillfälle ställde 

försöksledare även följande 5 matematiska uppgifter till eleven: I vilken mängd finns det flest 
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bilar? Hur många bilar finns det i högen? Räkna bilarna i mängden högt för mig. Hur långt 

kan du räkna? Visa mig. Ungefär hur många barn brukar vara ute på rast samtidigt? 

 

4.1.5  Fältexperiment 1 – Bearbetning 
 

Här jämfördes de 64 elevernas resultat (dvs. uppskattning av talens placering på tallinjen), 

med en “idealkurvan”, som i denna studie innebar den korrekta uppskattningen av den linjära 

tallinjen (markerad i diagrammen med funktionen y = x).  

Därefter plockades de 30 elever ut, vars resultat låg längst ifrån denna kurva. De flesta  av 

dessa elever valdes ut genom en direkt jämförelse av elevernas kurvor, då skillnaden mellan 

funktionerna var tydlig. Men för att få fram ytterligare ett riktmärke och på så sätt även en 

säkrare bedömning, räknandes skillnaden (variansen) ut mellan elevernas uppskattning av  

talets placering och “den ideala kurvan”, i form av ett medelvärde, vilket i denna text 

benämns som “medelavvikelsen”. 

De 30 elever med den största medelavvikelse från idealkurvan (utifrån diagramresultaten 

och den uträknande medelskillnaden) utgjorde sedan den urvalsgrupp ur vilken slumpmässigt 

12 elever plockades ut till en träningsgrupp och ytterligare 12 till en kontrollgrupp. Elevernas 

svar på de matematiska frågorna påverkade inte urvalet av elever till de olika grupperna. 

När det gäller testens reliabilitet kan denna anses vara hög, då testen kan utföras och 

bearbetas helt enligt metodavsnittet. Testens validitet kan också anses som tillförlitlig, då 

studiens resultat granskades mot en kontrollgrupp.  

 

4.1.6   Fältexperiment 2 - Tillvägagångssätt vid datainsamlandet och bearbetning 
 

Eleven träffade försöksledaren ”en-till-en” under 4 stycken 15-minuters pass under en period 

bestående av 2 veckor. Inför varje pass berättade försöksledaren att de skulle turas om att 

kasta tärning, flytta spelpjäsen det antal rutor som tärningen visade och den som kom först till 

sista rutan har vunnit. Försöksledaren berättade också att eleven skulle säga siffran under 

tiden som denne förflyttade sin spelpjäs. Sålunda skulle eleven som stod på en 3:a och slog en 

2:a säga 4, 5 när de flyttade spelpjäsen framåt. Om eleven sa fel, namngav försöksledaren 

siffrorna rätt och sedan fick eleven upprepa detta under tiden som denne flyttade fram sin 

spelpjäs. En spelomgång varade i ca 1 min, vilket innebar totalt 10 spelomgångar under 15 

min. När träningsperiodens alla fyra pass var avslutade, fick eleven återigen genomföra efter-

testet, vilket  tidigare beskrivits under avsnitt 4.1.3. 
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Träningspassens reliabilitet kan anses som hög, då arbetets struktur varit tydlig och möjligt att 

följa för de båda träningsledarna. För att eliminera de skillnader som dock alltid finns i olika 

personers agerande och bemötande utfördes pilotprojektet gemensamt. Trots detta kan 

resultatets validitet ändå ha påverkats av träningsledarens individuella agerande. 

 

4.1.7 Etiska åtagande  
 
För att uppfylla Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav informerades alla berörda, vilka i 

detta fall var rektorer, förskolepedagoger och föräldrar. Rektorer och förskolepedagoger 

kontaktades för en information om studiens syfte via mail/telefon eller personlig kontakt.  

Efter att ha fått ett medgivande från rektorerna kontaktades även alla berörda familjer 

brevledes i form av ett informationsblad som tydligt åskådliggjorde de etiska aspekter: 

informationskrav, samtyckeskrav och nyttjandekrav. Via missivet garanterades även det fjärde 

kravet, att respondenternas svar behandlas konfidentiellt. 
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4.2  Observation   
 

4.2.1 Teknik för insamlandet av information  

 
För att få svar på den kvalitativa frågeställning: ”Vilka orsaker kan ha påverkat utfallet av 

studie?” valdes en observation av ett träningstillfälle, då det med denna form av under-

sökningsmetod finns möjlighet att med ”nya ögon” uppfatta vad som påverkar inlärningen. 

Marcel Proust (Dimenäs, 2008, s. 31) uttrycker det så här:  

 

”The real voyage of discovery consists not in seeing new landscapes, 

but in having new eyes.”  

 

Syftet med observationen var att så detaljerat som möjligt, anteckna ”allt” som skedde vid 

observationstillfället för att på så sätt, utforska vad som verkligen sker under ett tränings-

tillfälle samt tydliggöra förhållandet mellan försöksledare och elev. Den valda undersöknings-

metoden bestod av en ickestrukturerad observation, då inga speciella beteenden var 

utplockade i förväg. Om observatören redan från start bestämt sig för vad han/hon ska studera 

är det lätt att händelser går obemärkt förbi som kan vara av betydelse vid bearbetningen av 

observationen (Patel & Davidsson, 2003). 

Även en icke strukturerad observation måste planeras i förväg vilket innebär att forskaren 

måste ta ställning till allt från vilken teori som ska användas till vem eller vilka det är som ska 

observeras. Det är genom att koppla observationen till aktuell forskning som ökad kunskap 

om elevens utveckling och lärande formas (Dimenäs, 2008).  

Fördelen med en observation är att den sker i deltagarens naturliga miljö och fångar på så 

sätt mer upp verkligheten. Under en observation kan man fånga skillnader mellan vad som 

sägs och vad som görs, vilket ökar både validiteten och reliabiliteten. Nackdelen med en 

observation kan vara att observatörens närvaro kan störa själva samspelet under träningspasset 

och på så sätt få deltagarna att handla annorlunda än om observatören inte varit närvarande, 

något som minskar både reliabiliteten och validiteten.  Enligt Bryman (2002, s.185) kallas 

detta för ”försökskanineffekten” vilket innebär att en undersökningsperson vill ”bete sig på ett 

visst sätt” så som de tror att de förväntas göra. Ett sätt att minska denna negativa effekt är att 

inte starta observationen förrän efter en stund då observatörens närvaro inte är lika 

uppmärksammad.  
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Den iakttagare som användes var en icke-deltagande observatör. Det innebär att denne var 

passiv under träningstillfället för att dennes närvaro inte skulle påverka och störa det naturliga 

beteendet under träningstillfället. För att ytterligare öka reliabiliteten var observatören känd 

av deltagaren, så att denne på så sätt kunde känna sig trygg samt att observationen skulle 

efterlikna ett ”vanligt” träningstillfälle så mycket som möjligt (Patel & Davidsson, 2003 

 

Val av undersökningsgrupp 

 
Då studiens kvantitativa del var den som utfördes först, kom självklart erfarenheterna från 

denna att påverka urvalet till observationen.  Då observationens syfte var att synliggöra vilka 

faktorer i inlärningssituationen som påverkade resultatet, kom valet att stå mellan att göra 

observationen med en helt ”ny” elev eller med en elev som redan genomgått tränings-

periodens 4 pass. Då detta åskådliggör olika faser i träningen, ansågs validiteten högre vid 

valet av den mer rutinerade eleven, eftersom observationen då i högre grad fokuseras på själva 

spelandet av ”Den stora racertävlingen”.  

Utifrån ett slumpmässigt urval valdes därefter en av träningsgruppens 12 sexåringar ut till att 

representera resten av gruppen. Validiteten i att enbart utgå ifrån en elevs arbete kan klart 

ifrågasättas men då träningspassen varit hårt uppstyrda, samt att analysen av observation även 

kommer att baseras på träningsledarnas egna beprövade erfarenhet av ca 50 träningspass, kan 

detta urval ändå anses trovärdigt.  

 

4.2.2 Genomförande 

 
Observationen genomfördes under ett ordinärt träningspass (för eleven i fråga det femte i 

ordningen). Träningspasset varade i 15 minuter under vilket eleven och träningsledaren hann 

spela tärningsspelet tio gånger. Under spelets gång samtalade försöksledare och sexåringen 

om själva spelet samt om talfakta 1-10. 

Då man som observatör, varken kan eller hinner se allt som sker under en observation samt 

även lätt påverkas av egna förutfattade meningar om vad som kommer att ske, påverkas 

observationens validitet. För att undvika detta filmades hela träningstillfället, vilket 

möjliggjorde ett återupprepande av händelseförloppet, när teori och praktik skulle kopplas 

samman.  
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Filmningen gjordes med hjälp av en digital videokamera på stativ. Den icke-deltagande 

observatören skötte filmkameran och förde för att öka validiteten även egna anteckningar.  

Bearbetningen av observationen resultat försvårades något då flera av de undersökta 

faktorerna samspelar i den aktuella träningssituationen. Då studiens träningssituation är 

specifik kan resultatsammanställning inte heller räknas som generaliseringsbar, men den kan 

ändå bidra till några allmängiltiga slutsatser om vad det är som gör matematikinlärning i en 

en-till-en situation verksam. 

 

4.2.4 Etiska åtagande  
 

För att observationen, skulle uppfylla Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska krav, informerades 

elevens föräldrar om observationens syfte och medgivande gavs. Även rektor och förskol-

lärarna blev informerade om observationen och även de medgav sitt samtycke. För att 

uppfylla konfidentialitetskravet avslöjas inte elevens identitet under filmningen, i och med att 

enbart elevens händer och röst filmades under träningstillfället (Dimenäs, 2008). 
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5 Resultat och Analys  
 

5.1 Kvantitativ studie  
 

I följande avsnitt redovisas såväl resultat som analys av studiens kvantitativa del, vars syfte är 

att undersöka om det genom intensivträning går att förbättra förskoleklasselevens förståelse 

av tallinjen inom området 1-10. Avsnittens innehåll är följande; Resultatet från förtest, 

Jämförelse mellan resultaten på förtest och eftertest, Frågorna i fältexperiment 1, samt En 

tolkning av elevernas sifferigenkännande via resultaten. Den kvantitativa studien är inspirerad 

av Siegler & Ramani (2008). Studien består av två fältexperiment där för- och eftertest ingår 

(bilaga A). I fältexperiment 1 deltog 64 förskoleklasselever och i fältexperiment 2 deltog 24 

förskoleklasselever indelade i en träningsgrupp respektive kontrollgrupp. Av de 12 eleverna i 

träningsgruppen blev det ett bortfall, då en elev blev sjuk under träningsperioden.  

 

5.1.1 Resultat från förtest 
 

I denna studie representeras ”idealkurvan” med hjälp av den linjära funktionen y = x, 

markerad i alla diagram med mörk färg. Det innebär att de resultat från fältexperimentet 1 

som sammanfaller med denna kurva, anses visa på en god förståelse av den linjära tallinjen. I 

följande diagram anger x-koordinaten siffrorna 1-10 medan y-koordinaten anger avståndet till 

den position på tallinjen som eleven uppskattar är siffrans plats. I figur 5.1 åskådliggör den 

ljusare linjen resultatet från en sexåring med en förmodad god förståelse för den linjära 

tallinjen. Sexåringen har lyckats uppskatta den korrekta placeringen på siffrorna 5 och 10, 

medan de övriga siffrorna hamnat lite vid sidan om dess rätta placering på tallinjen.  

Utseendet på sexåringarnas tallinjer varierar mycket och diagrammet i figur 5.2 visar 

resultatet från en sexåring som har förståelse för talraden men som ännu inte har förmågan att 

använda sina kunskaper i relation till tallinjen i för- och eftertest (bilaga A).  

Resultatet i figur 5.3 – 5.4 kommer i sin tur ifrån en elev som löst uppgiften på ett avvikan-

de sätt. Eleven vars resultat visas i figur 5.3, verkar ha placerat ut siffrorna slumpmässigt, 

vilket medverkar till kurvans sicksackiga utseende. Resultatet i figur 5.4 visar däremot på en 

elev som valt att placera alla siffror på femmans korrekta plats på tallinjen.  
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Figur 5.1   Resultatet från en sexåring som uppvisar god förståelse för en den linjära 

tallinjen. 
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Figur 5.2   Resultatet från en elev vars förståelse för tallinjen är på väg mot idealkurvan. 

 

 



 

31 

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

x

y

idealkurva

elevens kurva

 

Figur 5.3 Resultat från en elev som slumpmässigt markerat siffrorna på tallinjen.
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Figur 5.4   Resultat från en elev som markerat alla siffrorna på femmans plats på tallinjen.  
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Nedan följer en sammanställning av förtestet i fältexperiment 1, som åskådliggör 64 

förskoleklasselevers skilda förståelse av tallinjen 1-10.  

 

Tabell 5.1   Resultat av förskoleklasselevernas förståelse av tallinjen vid förtest.  

Tallinje Antal elever 

God linjär förståelse av tallinjen 22 

På väg mot linjär förståelse av tallinjen 32 

Avvikande lösning 10 
 

 

Analys 

Resultatet på förtestet visar att de flesta förskoleklasseleverna i studien är på väg mot en linjär 

förståelse av tallinjen, helt i enlighet med vad forskare kommit fram till (Siegler & Booth, 

2004; Siegler & Ramani 2008). Det är positivt att så många som ungefär en tredjedel av de 

deltagande sexåringarna har en god linjär förståelse av tallinjen. Det stora antalet avvikande 

lösningar skulle kunna vara en följd av testets upplägg, i vilket de presenterade siffrorna 

placerats några centimeter över linjens mitt (bilaga A), vilket också är den plats som eleverna 

valde att placera alla testets siffror. Även uppgiftens höga abstraktionsnivå kan ha påverkat 

dessa resultat. 

Enligt forskning tros en omorganisering av barnets kognitiva utveckling ske vid cirka 5-års 

ålder, då den språkliga talramsan integreras med den matematiska förståelsen för antal. Detta 

utgör grunden för en ökad abstraktion hos barnet (Griffin 2004; 2007). Det kan vara denna 

omorganisation som visar sig i resultaten gällande linjär talförståelse. 

5.1.2 Jämförelse mellan resultaten på förtest och eftertest 
 
Syftet med fältexperimenten har varit att undersöka om det går att förbättra sexåringars 

förståelse av tallinjen, med hjälp av en kort men intensiv period av sifferspelande. I följande 

diagram synliggörs resultaten från fältexperimenten, där förskoleklasselevers uppskattning av 

tallinjen 1-10 granskats.  Diagrammen är uppdelade i förtest och eftertest samt träningsgrupp 

och kontrollgrupp. Varje kurva representerar en specifik elevs uppskattade placering av 

siffrorna på tallinjen. X-axeln anger siffrorna 1-10 medan y-axeln anger avståndet till den 

plats där eleven uppskattat att siffran ska vara placerad på tallinjen. I figur 5.5 och 5.6 

redovisas resultaten från träningsgruppens för- och eftertest (11 stycken pga. ett bortfall), 

medan kontrollgruppens resultat redovisas i figur 5.7 respektive figur 5.8. 
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  Figur 5.5 Träningsgrupp – resultat från förtest  

 

 

Eftertest Träningsgrupp
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  Figur 5.6  Träningsgrupp – resultat från eftertest  
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  Figur 5.7 Kontrollgrupp– resultat från förtest 

 

 

Eftertest Kontrollgrupp
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Figur 5.8 Kontrollgrupp – resultat från eftertest 
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Analys 

Vid en jämförelse av träningsgruppens resultat i figurerna 5.5 och 5.6 går det tydligt att 

urskilja att elevernas förmåga att uppskatta tals storlek på en tallinje blivit mer linjär mellan 

för- och eftertest. Resultatet från förtestet visar en stor variation av kurvor men det går att 

uttolka tre olika varianter av kurvor (figur 5.1-5.4).  

I diagrammet över resultaten från eftertestet (figur 5.6) samlas de allra flesta resultaten 

kring ”idealkurvan” (figur 5.1), vilket kan tolkas som att de intensiva träningstillfällena då 

eleverna fått en-till-en undervisning gett resultat (Lundberg & Sterner, 2009). Två elever i 

träningsgruppen uppvisar emellertid inte något förbättrat resultat på eftertestet. Den ena av 

dessa elever uppvisar förståelse för talraden men kan ännu inte generalisera kunskaperna 

(figur 5.2). Resultatet från den andra eleven uppvisar en avvikande kurva (figur 5.3). 

Förmodligen behöver båda eleverna fler träningstillfällen med mycket repetition innan deras 

förståelse av tallinjen blir mer linjär och generaliserbar (Butterworth & Yeo, 2010).  

Förändringen i kontrollgruppens resultat (figurer 5.7 och 5.8) visar däremot inte på en lika 

dramatisk förändring mellan förtest och eftertest som träningsgruppens resultat visar. 

Variationen av kurvor som påvisas i träningsgruppen återfinns även hos kontrollgruppen ( jmf 

figur 5.1-5.4). Kontrollgruppens elever som inte fått några träningstillfällen visar att effektiv 

tid för färdighetsutveckling har betydelse för resultaten (Sjöberg, 2006). Intressant är dock att 

några av elevernas resultat förbättrats mellan testtillfällena, även om detta inte syns lika 

tydligt på diagrammet.  

Utifrån resultaten skulle en rimlig tolkning kunna vara att träningsgruppens utvecklingen 

av en linjär förståelse av tallinjen påverkats av intensivträningen och därmed har elevernas 

”mentala tallinje” stärkts. Däremot har kontrollgruppens resultat inte påverkats i samma grad 

(Lundberg & Sterner, 2009).  

 

5.1.3 Frågorna i fältexperiment 1 

 
För att öka försöksledarnas kunskap om förskoleklasselevens matematiska kunnande ställde 

försöksledarna fem matematiska frågor till eleverna under fältexperiment 1. Frågorna var 

sammanställda med utgångspunkt från Griffins (2004; 2007) talutvecklingshypotes om hur 

taluppfattning utvecklas hos små barn bestående av: subitiseringsförmåga, språklig utveckling 

av taluppfattning, de fem grundläggande räkneprinciperna (Gelman & Gallistel, 1978) och 

vardagliga erfarenheter och god pedagogisk undervisning.  
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Elevernas resultat på de olika frågorna påverkade inte urvalet av elever till träningsgrupp 

respektive kontrollgrupp. Frågorna är sammanställda i tabell 5.2. 

 

 

Tabell 5.2   Frågor på förtestet 

Frågor Utgångspunkt från 

Griffin (2004; 2007) 

Antal 

godkända 

svar 

I vilken mängd finns det flest bilar? 

 

Subitiseringsförmåga 63 

Hur många bilar finns det i högen? 

Försöksledaren räknar högt. 

Kardinalprincipen 63 

Räkna bilarna i mängden högt för mig. Språklig utveckling av 

taluppfattning 

61 

Hur långt kan du räkna? Visa mig.  

(Kunna räkna korrekt till 32) 

Räkneramsa 42 

Ungefär hur många barn brukar vara ute på rast 

samtidigt? 

Vardagliga erfarenheter  43 

 

 

Analys 

Elevernas subitiseringsförmåga dvs. förmågan att uppfatta antal och kunna avgöra i vilken 

mängd det fanns flest bilar, var god och det klarade nästan alla elever (Ekeblad, 1990; Griffin 

2004; 2007, Sterner & Johansson, 2008). Nästan alla elever klarade även att säga hur många 

bilar det fanns i en mängd som försöksledaren räknade upp (kardinalprincipen). Av eleverna i 

undersökningen klarade de flesta av att räkneramsa till 20 och många även till 29. Eleverna 

som inte klarade uppgiften kunde antingen inte räkna så långt som till 20 eller så svarade de 

tjugotio, tjugoelva vid tiotalövergången till 30, 31 vilket visats vara en svårighet som många 

sexåriga och sjuåriga elever uppvisar (Johansson & Wirth, 2007). Den sista frågan om 

vardagliga erfarenheter var en mycket svårbedömd uppgift och då försöksledarna löste 

uppgiften på skilda sätt är svaret på denna fråga inte tillförlitligt.  
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5.1.4 En tolkning av elevernas sifferigenkännande via resultaten 
 

Genom att studera vilka siffror eleverna kunnat placera nästintill korrekt på tallinjen kan man 

se skillnader mellan förtest och eftertest men även skillnader mellan träningsgrupp och 

kontrollgrupp. 

    

TRÄNINGSGRUPP 

Förtest Träningsgrupp

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Siffrorna 1-10

A
n

ta
l 

rä
tt

 p
la

c
e

ra
d

e
 s

if
fr

o
r

Antal rätt placerade siffror

 

Eftertest Träningsgrupp

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Siffrorna 1-10

A
n

ta
l 

rä
tt

 p
la

c
e

ra
d

e
 s

if
fr

o
r

Antal rätt placerade siffror

 

Figur 5.9 De siffror som träningsgruppen placerade rätt på tallinje i förtest resp. eftertest. 
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KONTROLLGRUPP 
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Figur 5.10 De siffror som kontrollgruppen placerade rätt på tallinjen i förtest resp. eftertest. 

 

Analys 

Träningstillfällena har påverkat träningsgruppen så att de i högre grad än kontrollgruppen har 

ökat antalet rätt placerade siffror på tallinjen. Det syns ett tydligt mönster hos dessa elever då 

de verkar ha placerat ut siffrorna med stöd av siffrorna 0, 5 och 10. Diagrammen i figur 5.9 

stärker också intrycket av att man kan påverka elevernas säkerhet vad gäller att jämföra tals 

storlek och känna igen de skrivna siffrorna mellan 1-10 (Lundberg & Sterner, 2009). 
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5.2 Kvalitativ studie 
 

I följande avsnitt redovisas såväl resultat som analys av studiens kvalitativa del, vars syfte är 

att synliggöra några troliga faktorer till de kvalitativa resultaten. Detta görs utifrån en 

observation av ett representativt träningstillfälle, dokumenterad med en videoinspelning. 

Analysen baseras även på försöksledarnas verifierade erfarenhet av ca 50 likadana 

träningstillfällen (fältexperiment 2).  

Avsnitt 5.2.1 omfattar såväl en sammanfattning av observationens inledning som en analys 

utifrån begreppet ”Time on task”. Därefter synliggörs ytterligare fyra infallsvinklar under 

rubrikerna; Att kommunicera matematik, Ett konkret arbetssätt, Att ringa in elevens kunskaps-

nivå, samt Motivationsarbetets roll för inlärningen. 

 

5.2.1 Time on task  
 

Observation 1 

I följande textavsnitt återfinns en noggrann redogörelse av träningstillfällets inledning rörande 

tid, plats, aktörer och handling samt den första av tio spelomgångar av ”Den stora racer-

tävlingen” (figur 5.10). Denna observation varade ca 2 min. 

Observationen äger rum på elevens skola, en tisdag morgon mellan kl. 8.35 – 8.50. Platsen 

på vilket observationen utförs är ett mindre rum med 2 fönster och två dörrar, varav den ena 

är en glasdörr med utsikt mot kapprummet. Rummet är ljust och inger lugn och ro. Det är 

möblerat med två runda bord, ett mindre och ett lite större, varav det större står närmast 

glasdörren. Under träningspasset placeras eleven vid det stora bordet med ryggen vänd mot 

den glasade dörren och träningsledaren sitter på elevens högra sida. 

På bordet ligger en liten svart påse innehållande 20 små färgglada träbilar, en tärning 

(numrerad med antalet 1 och 2), en spelplan (se figur 5.11) samt ett A4-ark med den ”tomma 

linje” där enbart ändpunkterna är markerad (se bilaga A). 
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Den stora racertävlingen   

  

 

 

 

 

     Figur: 5.11 Spelplanen till ”Den stora racertävlingen” 

 

Träningspasset inleds med att träningsledaren hälsar eleven välkommen och båda sätter sig 

ner på sina platser under småprat. Träningsledaren börjar med att hälla ut innehållet i den 

svarta påsen på bordet och lägga bilarna i två olika stora högar. Efter att ha svarat på frågan i 

vilken hög som det finns ”flest” bilar, räknar eleven upp på uppmaning av träningsledaren tio 

bilar. Dessa placeras ovanför sifferraden på spelplanen (till vänster om ”bilbilden”), under det 

att eleven förklarar att bilarna föreställer antalet spelomgångar som ska spelas. Därefter väljer 

eleven och träningsledaren var sin spelpjäs (träbilar) och spelet tar sin början. 

Eleven slår tärningen, ser direkt att den visar 2 och flyttar därmed sin spelpjäs två rutor 

framåt på spelplanen, under det att eleven räknar högt ”ett, två”. Därefter slår träningsledaren 

en 2:a och räknar högt ”ett, två” under det att hon flyttar sin spelpjäs. Eleven slår på nytt en 

2:a och räknar nu högt ”ett, två”. Träningsledaren rättar eleven med kommentaren: ”Vad var 

det nu vi skulle säga?”. Eleven ändrar sig snabbt och säger nu istället ” tre, fyr”, och 

överlämnar tärningen till träningsledaren som slår en 1:a och räknade högt ” tre”.  

Eleven slår återigen en 2:a och räknar ” fem, sex” och flyttar fram sin bil lika många steg. 

När det åter är träningsledarens tur slår hon tärningen, som nu visar en 2:a och flyttar fram sin 

spelpjäs, medan hon säger ” fyra, fem”. Efter uppmaningen ”Nu är det din tur”, gör eleven sitt 

nästa kast, en 2:a  och säger ”sju, åtta”. Eleven är koncentrerad och flyttar leende fram sin bil 

rätt antal steg. Träningsledaren får återigen en 1:a och säger högt ”sju”. Eleven som är tydligt 

intresserad av hur spelet ska avlöpa, tar tärningen utan tillsägelse och slår en 1:a,  flyttar fram 

sin bil och säger ”nio”. Försöksledare slår en 2:a på träningen och flyttar så sin bil två steg 

framåt, medan hon högt säger ” åtta, nio”. Återigen tar eleven snabbt tärningen, för att se hur 

utgången ska bli, slår en 1:a och utropar ned ett glatt ansiktsuttryck ”tio”!  

           

START 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Försöksledaren uppmuntrar med orden” Bravo, det gjorde du bra ”och fortsätter sen spelet 

med kommentaren ” Nu ska vi se om även jag kommer i mål” och avslutar därmed spelet med 

att slå en 1:a och säger ”tio”. 

     Eleven flyttar nu tillbaka bilarna till spelets Startruta, tar en av de tidigare utplacerade 

bilarna och ställer den till höger om ”bilbilden” på spelplanen. På träningsledarens fråga ” Hur 

många gånger har vi kört”, tittar eleven på de två högarna med bilar och svarar ”en gång” och 

på träningsledaren andra fråga ”Hur många gånger har vi kvar” kommer svaret ”nio” utan 

någon betänketid. Därefter ber träningsledaren eleven att peka på siffran 1 och siffran 9 på 

spelplanen vilket eleven utför snabbt. Därefter tar spelet åter sin början och eleven inleder 

med samma koncentration som innan, en ny kapplöpning om att komma först till 10.  

 

Analys 

På ytterst kort tid och med små medel fångar här pedagogen elevens intresse och 

koncentration. Vid detta träningstillfälle (det 5: e i ordningen) är det troligtvis elevens tidigare 

erfarenheter av liknande situationer som får eleven att engagera sig men även ”lekens 

upplägg” (att komma först till 10 och kanske rent av att komma före den vuxne i mål) som 

attraherar eleven till engagemang. 

Denna sekvens synliggör ett av de tillfällen då pedagogen lyckas fånga elevens uppmärk-

samhet och finna det rätta ögonblicket då beredskapen för lärande är på topp, något som 

Lundberg & Sterner (2009) hävdar är en grundförutsättning för en effektiv ”time on task”. Då 

pedagogen redan tidigare har anpassat uppgiftens upplägg efter elevens behov och kunskaps-

nivå kan nu träningsledaren rikta in sin pedagogiska kompetens på elevens inlärning, vilket 

under träningstillfällets 15 minuter, innebär ett utmanade av elevens begreppsliga tal-

strukturer. Enligt tidigare beskriven forskning sker inlärning huvudsakligen genom ett sam-

spel mellan hjärnas kognitiva utvecklingen och faktorer i miljön, vilket är något som denna 

observation med stor sannolikt påvisar (Magne, 1998; Griffin, 2004; 2007) 
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5.2.2 Att kommunicera matematik 
 
Observation 2  

Efter att ha nått målet en femte gång och därefter flyttat tillbaka bilarna till Startrutan, tittar 

eleven återigen på bilraden till vänster om ”bilbilden”. Eleven tar en av bilarna från radens 

sex bilar och placerade den tillsammans med de fyra övriga som står uppställda till höger om 

spelplanens ”bilbild”. På träningsledarens fråga ”Hur många gånger har vi kört?”, tittar eleven 

på den vänstra raden med bilar och svarade direkt ”fem gånger”. Träningsledaren frågar 

därefter ”Hur många gånger har vi då kvar?”. Efter en kort stund intensivt tittande på den 

högra raden svarar eleven;  

 

E: ”Fem gånger.” 

T: ”Hur vet du hur många gånger vi kört?” 

E: ”Jag kom ihåg att vi hade kört fyra gånger och då måste detta vara femte gången” 

T: ”Hur vet du då hur många gånger vi har kvar?” 

E: ”Jag räknade bilarna!” 

T: ”Om vi har spelat fem gånger och har fem gånger kvar, hur många gånger har vi då 

spelat?” 

E: ”Hälften!”, svarar eleven raskt! 

 

Analys 

I denna sekvens ”pratas” det matematik i form av frågor och svar. Enligt forskning är det av 

stor vikt för elevens utveckling av matematiska tankeprocesser att denne ges rika möjligheter 

till att formulera sina tankar i ord, vilket i denna sekvens synliggörs genom träningsledarens 

följdfrågor som här kombinerat med konkret arbete (Sterner & Lundberg, 2002).   

Elevens tankeprocess synliggörs när han försöker förklara hur han tänker och det är tydligt 

att han har använder sig av två olika strategier när han kommer fram till såväl de antal gånger 

de spelat som antalet gånger de har kvar. Vid ena tillfället vet eleven svaret direkt utifrån sin 

tidigare kunskap, medan i det andra fallet ”räknar” han sig fram till svaret.  Elevens olika 

räknestrategier visar sannolikt på olika faser av denna talstrukturs-utveckling (Griffin, 2004; 

2007; Aster & Shalev, 2007) 
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5.2.3 Ett konkret arbetssätt 
 

Observation 3 

Eleven slår tärningen, ser direkt att den visar 2 och flyttar därmed sin spelpjäs två rutor framåt 

på spelplanen, under det att han högt räknar ”ett, två”. Därefter slår träningsledaren en 2:a och 

räknar högt ”ett, två” under det att hon flyttar sin spelpjäs. Eleven slår på nytt en 2:a och 

räknar nu högt ”tre, fyra.”, innan tärningen överlämnas till träningsledaren som nu slår en 1:a 

och högt räknar ”tre”. Utan uppehåll slår eleven återigen en 2:a och räknar ” fem, sex” medan 

han flyttar fram sin bil lika många steg. När det åter är träningsledarens tur, slår hon 

tärningen, som nu visar en 2:a och flyttar fram sin spelpjäs, medan hon säger ” fyra, fem. 

 

Analys: 

Denna sekvens synliggör flera olika sätt att konkretisera talbegreppet 1-10. Förutom att se det 

som sker på talraden när eleven handfast flyttar sin spelpjäs framåt, uttrycker och hör han 

även denna förändring. Utifrån det konkreta spelet ges eleven med andra ord en möjlighet till 

upplevelsen av att desto större tal på tallinjen desto större blir den multisensoriska 

förändringen. Genom detta ges eleven möjlighet att med flera olika sinnen bygga upp sina 

erfarenheter av talraden, vilket i sin tur sannolikt utgör grunden för ett uppbyggande av en 

inre linjär representation av tal, här i form av ”en mental tallinje” (Siegler & Ramani, 2008; 

Lundberg & Sterner, 2009). 

 
5.2.4 Att ringa in elevens kunskapsnivå 
 

Observation 4 

Efter ca 13 min då de tio spelomgångarna är avklarade, frågar träningsledaren om eleven kan 

peka ut siffran 3 respektive siffran 7 på spelplanens talrad, något som han snabbt gör. Därefter 

tar hon fram ”den tomma linjen” (bilaga A) och låter eleven försöka peka ut några siffrors 

plats även på denna. Då spelplanen fortfarande ligger kvar på bordet, syns det tydligt att 

eleven jämför de båda linjerna och kan på så sätt korrekt peka ut siffrornas plats även på den 

”tomma linjen”.  

Som en avslutning tar träningsledaren bort spelplanen och frågar återigen eleven om han 

kan peka ut sexans plats på den ”tomma linjen”. Efter att ha konstaterat att han inte kan ta 

hjälp av spelplanen, börjar han under stor koncentration med start ifrån nollan ta små korta 

hopp med pekfingret, samtidigt som han högt räknande ” ett, två, tre, fyra, fem, sex ” och 

därefter peka på 4:ans plats på den ”tomma” linjen, som svar på frågan. 
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Analys 

Aktivitetens svårighetsnivå ligger på en lagom svår nivå för eleven då han genomgående 

lyckas väl med uppgifterna, samtidigt som han vid några tillfällen påtagligt utmanas i sitt 

abstrakta tänkande. Slutsekvensen uttrycker med stor sannolikhet Vygotskijs proximala 

utvecklingszon vilken innebär ”kunskapsspannet mellan känd kunskap, ny kunskap och 

erövrad kunskap”. Så länge som eleven löser uppgifterna konkret utifrån spelplanens linjära 

talrad klarar eleven att peka på de efterfrågade siffrornas plats, men när träningsledaren 

utmanar elevens abstrakta tänkande genom att enbart visa den ”tomma linjen”, blir det med 

ens för svårt. En trolig tolkning av detta är att eleven förståelse för tallinjen ännu inte är helt 

automatiserad, vilket gör att han har svårigheter att generalisera sin nyvunna kunskap i ett nytt 

sammanhang.  Detta skulle kunna tolkas som om eleven inte helt ”knäck den matematiska 

koden” och även visa på hur viktig den konkreta undervisningen är för uppbyggandet av den 

abstrakta förståelsen (Sterner & Lundberg, 2002; Minskoff och Allsopp, 2003).   

 

5.2.5 Motivationsarbetets roll för inlärningen 
 

Observation 5 

Efter tillsägelsen ” Nu är det din tur!”, gör eleven sitt nästa kast, en 2:a  och säger ”sju, åtta”. 

Eleven visar stor koncentration när han leende flyttade fram sin bil. Träningsledaren får en 1:a 

och säger högt ”sju”. Eleven som är tydligt intresserad av hur spelet ska avlöpa, tar träningen 

utan någon tillsägelse och slår en 1:a,  under det att han flyttar fram sin bil sägande ”nio”. 

Försöksledare slår återigen en 2:a och flyttar så sin bil två steg framåt, medan hon högt säger 

” åtta, nio”. På nytt tar eleven snabbt tärningen, för att se hur utgången bli och slår då en 1:a, 

slirar in i mål med bilen och utropar ”tio”!! 

 

Analys 

Denna sekvens synliggör hur elevens egen drivkraft (dennes motivation), visar sig i hans 

ansiktsuttryck samt i hans vilja att driva spelet framåt, då han är intresserad av att se hur 

spelet ska sluta. Denna ”inre drivkraft” ökar sannolikt när läraren lyckas göra uppgiften 

tillräckligt utmanande och intressant, vilket uppgiftens svårighetsnivå, upplägg och utförande 

bidrar med (Jenner, 2004; McIntosh, 2008). 
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6 Diskussion och slutsatser  
 

6.1 Resultatdiskussion 
 

Resultaten visar att det med intensivträning (i form av ett linjärt tärningsspel) sannolikt går att 

förbättra och utveckla sexåriga barns förståelse för tallinjen inom talområdet 1-10, något som 

Siegler & Ramanis (2008) studie också visar på.  

Men vad är det då som sker med barnets förståelse under fältexperimentets gång? I teori-

avsnittet redovisas vissa antaganden om hur utvecklingen av begreppsliga talstrukturer sker 

hos små barn. Enligt dessa antagande förmodas en kognitiv omorganisation inträffa hos barn i 

ca 5 års ålder, under vilken den språkliga talramsan integreras med den matematiska för-

ståelsen för antal (Griffin, 2004; 2007). Vidare menar forskningen att utvecklingen av barnets 

mentala tallinje antas gå från en logaritmisk till en mer linjär representation.  

Dessa påståenden tog författarna fasta på vid analysen av resultaten. Men vid en närmare 

granskning av elevkurvorna (figur 5.1-5.8) är det tveksamt om det kognitiva skifte som 

synliggörs, verkligen går från ett logaritmiskt till ett linjärt tänkande. Denna slutsats baserar 

författarna på sin tolkning av ett logaritmiskt tänkande, vilket förmodas innebära att barnet 

har kännedom om räkneramsan men ännu inte full förståelse för den linjära tallinjen struktur 

(dvs. lika stora avstånd mellan alla tal). På frågan varför elevkurvorna inte uppvisar en 

logaritmisk representation drar författarna slutsatsen att detta sannolikt beror på att studies 

fokus (talområdet 1-10), redan ligger inom barnets begreppsinnehåll. Detta påstående baseras 

på resultaten som visar att samtliga sexåringar i studien klarar att ”ramsräkna” till 10 samt 

känner igen alla siffrorna. Vilket skulle innebära att fältexperimentets träning snarare befäster 

befintlig kunskap och bidrar till en mer generaliserad förståelse för tallinjen än gynnar ett 

kognitivt skifte mellan logaritmiskt och linjärt tänk. 

Med andra ord anser författarna att resultaten i avsnitt 5.1.1 -5.1.2 åskådliggör olika försök 

till linjära representationer vilka i sin tur kan tolkas till att det finns en spännvidd i förståelsen 

för tallinjen 1-10. Detta synliggörs av att elevkurvorna går ifrån att helt sammanfalla med 

”idealkurvan” till att helt avvika från en den linjära tallinje 1-10. Där emellan återfinns ett 

flertal olika representationer som sannolikt påvisar olika grad av förståelse för den linjära 

tallinjen. Vid en tolkning av dessa resultat kan det bland elevkurvorna skönjas en slags 

progression i elevernas sätt att ta sig an uppskattningen av tals placering på tallinjen. Ett första 

steg i denna progression skulle kunna vara att barnet enbart utgår från startpunkten 
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kombinerat med talramsan, vilket exemplifieras av att eleven uppskattar siffrans placering på 

tallinjen genom att med pekfingret ”räkna upp” rätt antal lika stora steg. Nästa steg skulle 

kunna vara att barnet vid sin uppskattning av siffrans placering även tar hjälp av tallinjens 

ändpunkt (10) och i det sammanhanget passande talfakta (ex. nian placeras ett steg till vänster 

om 10:an). Det tredje steget som kan urskiljas är när barnet också tar hjälp av passande 

talfakta kring mittpunkten (5) för att lokalisera talens placering (ex. sjuan placeras två steg till 

höger om 5:an). Barnets användande av ”hållpunkter” kombinerat med talfakta skulle med 

andra ord kunna visa på olika kognitiva steg mot en mer generaliserad förståelse av tallinjen.  

Var befinner sig då de elever som inte påvisar någon form av linjär representation? Här 

visar vid en jämförelse av resultaten på förtest och eftertest att några av dessa barn snarare 

missförstått uppgiften än uppvisar bristande förståelse för tallinje. Denna slutsats baseras på 

jämförelse av elevkurvor som efter genomgången träningsperiod påvisar en tydlig förbättring. 

Elevkurvans avvikande utseende skulle då snarare kunna vara en konsekvens av uppgiftens 

abstraktionsnivå och de sparsamma förklaringarna i introduktionen av förtestet. Däremot 

återfinns även resultat där eftertest enbart visar på smärre förbättringar i jämförelse med 

förtestet, något som i sin tur skulle kunna tolkas som att barnets svårigheter mer beror på 

bristande stimulans än av förståelsen av tallinjen (Griffin, 2004; 2007). 

En intressant fråga är emellertid om resultaten skulle ha uppvisat en mer logaritmisk 

representation om studiens matematiska fokus istället hade legat på talområdet 0-100. Detta är 

ett talområde som enligt forskning inte anses fullt utvecklat förrän i grundskolans år 2 

(Griffin, 2004; 2007; Siegler & Booth, 2004). Slutsatsen som emellertid kan dras av studiens 

resultat är att många barn vid sex års ålder sannolikt har påbörjat sin kognitiva utveckling av 

mental tallinje för talområdet 1-10 samt att sifferspelandet bidrar till ett stärkande av denna 

kognitiva utveckling.  

Men vad är det då i fältexperimentets upplägg som verkar för dessa resultat? Detta är en 

ytterst komplex frågeställning som det inte går att besvara enhälligt på, med likväl gör 

författarna ett försök att utifrån studiens resultat utkristallisera några faktorer för elevens 

lärande. 

Sifferspelets positiva resultat antas i teoriavsnittet bero på den konkreta upplevelsen av 

talraden, vilken utvecklas utifrån barnets erfarenheter av talordningen (uppbyggd i sekvenser) 

samt av tals storleksförhållanden (Lundberg & Sterner, 2009; Siegler, 2009). Utifrån 

observationens resultat är detta ett troligt antagande och det synliggörs när barnet för att t.ex. 

nå siffran 8 på spelplanen utför ett antal konkreta handlingar. I studien påvisas detta bl.a. av 
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det faktiska förflyttandet av spelpjäsen, vilken innebär att under en viss tid förflyttas 

spelpjäsen ett specifikt avstånd (uppbyggt på en sekvens av förflyttningar). Resultaten visar 

även att barnet under samma tidsintervall uttalar muntligt ett antal sifferord samt uppfattar 

dessa också auditivt. Det är alltså med stor sannolikhet så att elevens lärande stärks av de 

olika multisensoriska konkretiseringsformerna (a.a.). Förutom detta konkreta arbetssätt här 

kombinerat med en enkel form av matematisk kommunikation, påverkas elevens lärande 

troligtvis också av den stora mängd övningar som utförs under en relativt kort tidsperiod. 

Sifferspelets upplägg där målet med varje träningspass är att hinna utföra 10 

tävlingsomgångar innebär att vid träningsperiodens slut hade totalt 40 spelomgångar 

genomförts. Detta medför stora möjligheter till befästande av aktuell kunskap vilket rimligtvis 

har effekter på elevens lärande. 

I teoriavsnittet har även pedagogens roll för inlärningen behandlats, något som även 

framträder i observationens resultat. Trots att denna dokumentation belyser ett kort tidsinter-

vall (15 min) anser författarna sig ändå kunna identifiera några av faktorerna i den komplexa 

väv av kunnande som pedagogen enligt forskning dagligen utövar. Med hjälp av följande 

figur görs här ett försök till ett förtydligande över, vad det är som sker och vad det är som 

samverkar i den specifika inlärningssituationen och varför detta i sin tur påverkar elevens 

inlärning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figur 6.1 Samverkansfaktorer i den aktuella inlärningssituationen. 
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Går det då att dra några slutsatser från denna sammanställning? För att inlärning ska komma 

till stånd synliggör figuren först och främst den viktiga samverkan som måste råda mellan 

elev och pedagog (åskådliggjord av en bred pil mellan barnet och den vuxne). För att uppnå 

denna samverkan har pedagogen ett antal förmågor till sitt förfogande, vilka åskådliggörs i 

figurens olika rutor. Under de tre huvudrubrikerna samspel, kunskap och organisation, 

återfinns de aspekter som tidigare tydliggjorts i avsnitt 5.2.1 – 5.2.5, vilka är motivation, rätt 

kunskapsnivå, konkret arbetssätt, ”att kommunicera matematik”, en-till-en undervisning samt 

”time on task”. Länkarna mellan rutorna visar i sin tur på hur dessa områden samverkar och 

tillsammans bildar ett ”nätverk”.   

    Förutom samspelsförmåga och kunnande i form av goda ämnes- och didaktikkunskaper 

ansvarar läraren även för organiseringen av undervisningen, som i detta fall sker i ”en-till-en 

undervisning”, något som enligt dialogpedagogiken befrämjar samspelet vuxen – barn och 

utgör grunden för det lilla barnets tankeutveckling. Enligt forskningen är även denna under-

visningsform använd under en tidsbegränsad period särledes effektiv, då det finns goda 

möjligheter att uppnå nödvändig och effektiv ”time on task. Detta synliggörs sannolikt i 

observationen genom att den allra största delen av träningstillfällets 15 min, används till 

koncentrerad undervisning (DCSF, 2008; Lundberg & Sterner, 2009). 

Träningstillfällets ”time on task” som i detta fall innebär att en stor mängd övningar 

genomförs (i denna studie i form av 10 spelomgångar samt samtal om matematik) skulle 

också kunna utgöra en av orsakerna till elevens lärande. Att pedagogen sen knyter samman 

inlärningen genom att öka elevens motivation (bl.a. i studien genom att barnet upplever 

uppgiften som engagerande), kan också antas ha betydelse för elevens lärande (Jenner, 2004). 

Efter ovannämnda granskning av träningstillfällets olika komponenter, kommer författarna 

att här göra ett försök att utmana studiens resultat gentemot beprövade erfarenhet. I 

sammanställningen i figur 6.1 synliggörs tre av lärarens ”yrkesverktyg” i denna studie 

kategoriserade som samspel, kunskap och organisation. Dessa utgör grundkonstruktionen i 

följande lilla tankeexperiment, vars syfte är att göra ett försök att tydliggöra hur dess 

”yrkesverktyg” tillsammans kan påverka den aktuella situations ”time on task” här förkortat 

som TOT.  Med utgångspunkt ifrån observationens träningstillfälle, följer här fyra scenarion 

med avsikt att åskådliggöra hur TOT:en förändras utifrån vilka av de tre yrkesverktygen 

Samspel (S), Kunskap (K) och Organisation (O) som läraren behärskar.  

    I det första scenariot äger lärare stort yrkeskunnande inom samtliga av de tre områden, 

vilket skulle kunna innebära att arbetssituationen innehåller en hög TOT. Detta skulle kunna 

sammanfattas på följande sätt. 
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   S + K + O = Hög TOT 
 

Men vad händer då om lärarens behärskar Samspel och Organisation, men inte har en till-

räckligt Kunskap? Det skulle troligtvis innebära att läraren ha svårt att veta vilka kunskaper 

som ska läras ut samt på vilket sätt detta bör göras för bästa resultat. Träningstillfället skulle 

innebära en trevlig stund för eleven, men någon större kunskapsinhämtning skulle inte ske. 

Det otydliga målet skulle troligtvis innebära en låg TOT (Fredriksson, 2009). 
 

                                                      S + O = Låg TOT  
 

Men hur skulle det se ut om läraren äger en god yrkesskicklighet gällande Samspel och 

Kunskap men det inte finns några möjligheter till Organisation (i form av en-till-en 

undervisning). Då skulle vi troligtvis ha en fungerade klass/gruppundervisning, men resultatet 

skulle även denna gång kunna innebära en låg TOT för eleven, då läraren står inför den svåra 

uppgiften att frambringa fullständigt engagemang hos alla elever samtidigt (Sjöberg, 2006). 
                                                      

           S + K = Låg TOT   
 

Om det istället var lärarens förmåga till Samspelet som togs bort, skulle TOT:en även denna 

gång sannolikt bli låg, då den positiva atmosfären som krävs för att barnet ska känna sig trygg 

saknas (Jenner, 2004). 

                                                     K + O = Låg TOT   
 

Detta är givetvis ett förenklat sätt att se på det som sker i undervisningssituationen, men det 

skulle kunna synliggöra ett troligt samband mellan barnets resultat och pedagogens 

skicklighet. Men vad skulle då krävas för att en optimal TOT ska uppnås?  En rimlig slutsats 

som kan dras ifrån detta tankeexperiment skulle kunna vara att en optimal TOT uppnås när 

barnets egen ”lust att lära” (L) väckts! (Skolverket, 2003) Detta skulle kunna åskådliggöras på 

följande sätt:  

                                        S + K + O + L= Optimal TOT 
 

 

Det anmärkningsvärda i detta tankeexperiment är emellertid den spännvidd på mängden ”time 

on task” som uppläggen synliggör. Beroende på vilka av pedagogens ”yrkesverktyg” som 

används vid det specifika träningstillfället, ändras på ett påfallande sätt förutsättningarna för 

den nödvändiga TOT:en. Detta innebär att författarna med stor sannolikhet kan anta att 

pedagogens och dennes yrkesverktyg har en verklig betydelse för elevens lärande liksom de 

tidigare redovisade faktorerna; ett strukturerat och konkret arbetssätt, matematisk 

kommunikation och repetitionens betydelse för inlärningen (Lundberg & Sterner, 2009).  
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6.2 Metoddiskussion 
 

För att kunna besvara studiens frågeställningar har två olika metoder valts, en kvantitativ i 

form av ett fältexperiment samt en kvalitativ observation. Syftets ambition att med 

förskoleklasseleven i centrum undersöka om det med intensivträning under en kortare period 

går att förbättra barns förståelse av tallinjen inom området 1-10 har med dessa två metoder 

uppfyllts. Fältexperimentets test (bilaga A) har haft hög reliabilitet och validitet, då det tydligt 

går att särskilja barnens olika tänkande med hjälp av testet. Den enkla utformningen av båda 

fältexperimenten har bidragit till att det varit lätt att utföra samt att de även bör kunna 

replikeras med liknande resultat.  

     Valet av observation som metod, bidrog till att inskaffa fördjupad kunskap om vad som 

orsakat studiens resultat.  Emellertid är det tveksamt om slutsatserna från observationen kan 

generaliseras, pga. av det ringa antalet observationer. Resultatens validitet skulle dock kunna 

stärkas med ett ökat antal observationer, där t.ex. olika infallsvinklar som barnets roll, lärarens 

roll och spelets roll skulle kunna belysas.   

     När det gäller bearbetningen av de kvalitativa resultaten är denna förankrad i litteraturen, 

vilket ger en hög validitet. Tolkningen av resultatsammanställningen kan anses trovärdig då 

den även baseras på träningsledarnas egna erfarenheter av 50 liknande träningstillfällen, alla 

utförda utifrån ett och samma upplägg (väl kontrollerat i pilotprojektet). Trots den svårighet 

som en generalisering av studiens ytterst specifika träningstillfälle innebär, kan studiens 

resultat bidra med några allmängiltiga slutsatser om vad det är som gör en specifik 

matematikundervisning verksam. 
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6.3  Implikationer för undervisningen 
 

Det är påvisat att hög kvalitet i förskoleverksamheter och i undervisning under tidiga skolår 

har betydelse för senare skolprestationer i matematik (Melhuish m.fl., 2008). Konsekvensen 

skulle följaktligen vara att det är en: 

 

”god pedagogisk hållning att satsa på förebyggande åtgärder i syfte att i så 

stor utsträckning som möjligt förhindra att svårigheter inom ett område 

uppstår” (Lundberg & Sterner, 2009, s.51). 

 

Siegel & Ramanis (2008) åsikt att den ökande kunskapsluckan hos barn skulle bero på 

skiftande erfarenheter av informella aktiviteter i hemmiljön, skulle nog även kunna stämma i 

Sverige med tanke på många föräldrars arbetssituation. Då skolan varken kan eller ska ta över 

föräldrarnas ansvar, kommer istället den pedagogiska hållningen i förskola och i förskoleklass 

att spela en viktig roll. Studiens resultat som påvisar att det med förhållandevis enkla medel 

går att förbättra grundläggande matematisk förståelse, ger en antydan om vikten av tidigt 

lärande i matematik. Genom att tidigt se och bemöta alla barn, skulle pedagogen snabbt kunna 

ge det stöd som saknas. En tidig, meningsfull och välstrukturerad matematikundervisning, 

skulle i detta sammanhang sannolikt kunna bidra till att ge barn möjlighet att komma i fatt och 

därmed i förlängningen förbättra deras förutsättningar inför skolstart. Om skolan verkligen 

har för avsikt att dra lärdom av det inom forskning hävdade sambandet mellan förskolebarns 

matematiska kunnande och senare färdigheter i skolan, kommer skolorganisationen inom kort 

att uppvisa en reviderad användning av resurserna, där den tidiga pedagogiska stimulansen 

fått högsta prioritet! (Duncan m.fl., 2007; Melhuish m.fl., 2008; Siegler & Ramanis, 2008). 

 

6.4 Fortsatt forskning 
 

En intressant aspekt till fortsatt forskning vore att ta reda på om studiens positiva resultat 

enbart är begränsade till en förbättrad förståelse av tallinjen eller om sifferspelandet även 

stärker andra aspekter av talförståelsen.  Det skulle även vara av intresse att undersöka hur 

studiens resultat står sig i längden, kanske i form av en longitudinell studie. Ett ytterligare 

forskningsuppslag vore att göra en djupanalys av TOT:ens betydelse för matematikunder-

visningen, vilken enligt studiens resultat sannolikt utgör en central del i en ”effektiv 

undervisning”.
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