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och lärares kommunikativa handlingar omkring yngre elever i särskilda 
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Från den 1 juli 2019 gäller nya bestämmelser i skollagen om 

en garanti för tidiga stödinsatser. 

Syftet med garantin är att elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd ska få det så tidigt 

som möjligt och att stödet utformas efter varje elevs behov 

- Rätt stöd i rätt tid!

Nationellt prov 

i årskurs 3, 6, 9

Studiens syfte

att synliggöra hur resultaten av de nationella kartläggningsmaterialen och bedömningsstöden i 

taluppfattning användes och följdes upp i matematikundervisningen i förskoleklass och årskurs 

1 på tre olika skolor. 

framgångsfaktorer för en likvärdig och tidig matematikundervisning.
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Metod
● Tre skolor i samma kommun

– jämnstora

– olika upptagningsområden

– Presterade på olika nivå i NBiT taluppfattning ht åk 1

● 12 kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Genomfördes som digitala möten.

– Rektor (enskilt)

– Specialpedagog och speciallärare (i par)

– Lärare i årskurs 1 (1-3 personer)

– Lärare i förskoleklass (i par)

Teori 

● Kritisk pragmatism (Dewey, 1997)

● Frirumsmodellen (Berg, 2003)

● Kommunikativt Relationsinriktat Perspektiv (KoRP) (Ahlberg, 2015)
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Resultat

● En ökad likvärdighet i bedömningen både kommunalt och nationellt och ett 

större fokus på matematiskt tänkande i förskoleklass. 

● Matematikutveckling fick ett litet utrymme i kommunikationen vid överlämningar

och fortbildningar i jämförelse med språkutveckling. 

● Få stödinsatser i matematik i tidiga åldrar, men behov av utmaningar lyfts 

● Personal med specialpedagogisk kompetens inte särskilt aktiv i årskurs F-1

● Nya Mötesforum för analys av matematikresultat i förskoleklass och årskurs 1

Framgångsfaktorer

● formella rutiner för analys, planering och uppföljning av stödåtgärder i 

ämnet matematik

● tydliga kommunikativa kontexter för samverkan mellan olika professioner 

och verksamheter

● ett skolledarskap med en god balans mellan styrning och demokrati. 
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Med en kritisk blick

● Språket har stor betydelse för resultaten i bedömningsstöden.Talraden

ska vara fokus- begreppen får fokus

● Ansvarig för genomförande och analys skiljer

● Undervisningens utformning i förskoleklass. Fortsatt implementering av 

kartläggningsmaterialet och hur det blir en del av undervisningen

● Stora skillnader i nybörjares matematiska tänkande

● Matematikkompetens hos lärare och specialpedagogisk personal

Läs mer: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/74035

Titel: Att upptäcka och erövra sitt tillgängliga frirum

- en kvalitativ studie av rektorers, personal med specialpedagogisk 

kompetens och lärares kommunikativa handlingar omkring yngre 

elever i särskilda utbildningsbehov i matematik

Kontakt: frida.elmgren@jonkoping.se

Tack för mig!
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