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VA-MER 2.0

• Ett samverkansprojekt mellan Vaggeryds kommun 
och MER-gruppen (Mathematics Education
Research group) vid Högskolan för Lärande och 
Kommunikation.

• ULF-avtal  (2022-2024) Utveckla hållbara 
samverkansmodeller mellan akademi och skola.

• Syfte att överbrygga mellan förskoleklass och 
årskurs 1 – hållbar matematikundervisning

• Utveckla och pröva undervisningsaktiviteter som 
har sin vetenskapliga förankring i ett franska 
utbildningsprogrammet årskurs 1



VA-MER

VA-MER 2.0 

VA MER 2019-2022: 
Förskoleklassen i fokus

Genom kollegialt lärande och med stöd av forskare gemensamt 
bygga ett fundament i matematikundervisningen i förskoleklass 
med stöd av aktuell forskning

Forskningsbaserad modell

Kollegialt – kontinuerligt, forskare lärare i nära samarbete

Reflektera över undervisning och lärande

Elevers taluppfattning och problemlösningsförmåga

VA MER 2.0 2022-2024

Årskurs 1 och förskoleklassen i fokus

Kunskapsbidrag – fundamentet 

Bygga vidare projektets styrkor, resultat och erfarenheter 

Mindre beroende av forskare



Hur går vi vidare?

• Elevernas 
lärande

• Matematik-
undervisning

Positiva 
effekter

Hur ska de 
grundläggande 
matematiska 

idéer förvaltas 
och utvecklas i 

årskurs 1?

Ny fråga:

Förskole
-klass

VA-MER

2.0

Åk 1VA-MER 
2.0



Kunskapsbidrag (eller)
Den dokumenterade erfarenheten



Nuläge
VA-MER 2.0

• En forskare och en lärare

• ACE-programmet - Arithemtic and 
Comprehension at Elementary Schools 

• Matematiska innehållet i fokus

• Sedan 2012 prövats ut i mer än 500 franska 
klassrum med 6–7 åringar. 

• Elever som fått undervisning enligt 
programmets upplägg har visat goda resultat 
i nationella kunskapsmätningar (Sensevy, et 
al., 2018).

Hur kan ett franskt 

undervisningsprogram, 

implementeras i en svensk kontext 

och ersätta matematikläroboken i 

årskurs 1?



Matematiska 
principer

• Talen i ett lägre talområde
• Likhetstecknets relationella betydelse
• Se tals del-helhetsrelationer
• Konkreta representationer 
• När aritmetiska operationer introduceras ligger 

fokus på att eleverna ska utforska talrelationer, 
- hur tal förhåller sig till varandra, 
- hur de kan delas upp och sättas samman 
på olika sätt,
- hur de kan delas upp och sättas samman 
på mer effektiva sätt.

• ”Skriva matematik”



Exempel Modul 0



Exempel 
Modul 1



Exempel 
Modul 2



Exempel modul 3



Tack för att ni har lyssnat!

anna-lena.ekdahl@ju.se

klara.kerekes@vaggeryd.se

• Forskningsbaserad matematikundervisning
• ULF projekt
• Långsiktighet – kontinuitet
• Upparbetat samarbete inom kommunen och 

mellan skolverksamhet och akademi
• Spegling mot vetenskapen
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