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SATSA

• SATSA står för Strukturell Ansats i undervisning Som grund för 
hållbart Aritmetiklärande 

• Projekt finansierat av Vetenskapsrådet 

• Göteborgs Universitet och JU

• I SATSA riktas uppmärksamheten mot kvaliteten i undervisning i 
förskoleklass (6-åringar) med avseende på hur tal, antal och 
räknestrategier behandlas som innehåll för lärande. 



FORSKNINGSFÖRANKRING

• En strukturell ansats

• Fokus: Undervisning – hur förskoleklassundervisningen erbjuder elever en 
strukturell ansats för att lära om tal och utveckla aritmetikfärdigheter som är 
hållbara och utvecklingsbara. 

• Forskningsbas: interventioner där en strukturell ansats i 
matematikundervisningen (Davydov, Venkat, Mulligan, också FASETT, 
EXTENT) har implementerats visar positiva resultat vad gäller elevers 
begreppsliga förståelse att hantera tal som del-helhetsrelationer. 



HÖSTEN 2021: KARTLÄGGNING AV UNDERVISNING

• 56 olika skolor, totalt 95 klasser

• Ett besök i respektive klass: en forskare observerar ett undervisningstillfälle 
(papper-och-penna) + kort samtal med läraren

• Syftet är att få en dagsaktuell bild av matematikundervisningen i förskoleklass
… för att hitta goda exempel och utvecklingsområden
… underlag för utveckling av undervisning för 6-åringar 

Med hjälp av ett analysverktyg studeras undervisningen om tal, talrelationer, tals 
egenskaper och hur matematiska samband i uppgifter och exempel synliggörs i 
undervisningen.

Artefakter

Notationer

Medierande gester och verbala uttryck



RESULTAT OCH KONKLUSION 
Potential:

• Tillgång till en mångfald artefakter med 
potential för strukturell ansats i undervisningen

• Förskoleklasskulturen bjuder in eleverna att 
aktivt delta i undervisningsaktiviteter –
potential till meningsfullt lärande

Utvecklingsområden:

➢ Synliggöra matematiska samband 

➢ Problematisering av lösningsmetoder

➢ Påvisa samband

➢ Ta tillvara elevinspel som del i undervisningen 
för att synliggöra samband, metoder och skapa 
resonemang

Mejla: anna-lena.ekdahl@ju.se



SATSA FRÅN STEG I TILL STEG II

• Dessa och fler identifierade utvecklingsområden samt den 
strukturella ansatsen blev utgångspunkten för SATSA-projektets 
andra steg.

Intervention

• Syftet med interventionen är att undersöka i vilken utsträckning 
undervisning med en strukturell ansats kan bidra till att elever 
utvecklar en hållbar taluppfattning och framgångsrika 
räknefärdigheter. 



SATSA STEG II

• Läsåret 2022–2023

• Fler kommuner deltar

• Från Jönköpings kommun deltar 5
skolor, 9 klasser och totalt 12 lärare

• Upplägg:

- Elevintervjuer augusti och maj 
F-klass , åk 1

- Projektträffar en gång per 
månad, digitala möten mellan 
träffarna



INTERVENTION

I ett nära samarbete prövas, förfinas och 
utvecklas aktiviteter och uppgifter från 
tidigare projekt. 

• Lärarna:

- genomför i sina elevgrupper. 

- filmar sin undervisning

- reflekterar tillsammans med de andra 
lärarna och forskarna över elevernas 
lärandemöjligheter och hur 
undervisningen kan utvecklas för att 
fler elever ska lära sig om tal, se tal 
som sammansatta enheter och som 
talrelationer 

Videoinspelningar viktigt 

underlag för planering, 

utvärderig och utveckling.



• Forskarnas bidrag: teoretisk och vetenskaplig grund för matematikundervisning som 
visat sig framgångsrikt i tidigare studier

• Lärarnas bidrag: erfarenhet av hur undervisning görs meningsfullt för eleverna, 
kunskaper om elevgruppen och förutsättning på respektive skola

• Undervisningsplanering med utgångspunkt i dokumentationer från genomförd 
undervisning – fokus på elevernas respons på undervisningen: 

• Hur fungerar olika aktiviteter/ uppgifter? 

• Hur tar sig eleverna an uppgifter och hur svarar eleverna? 

• Vad upplever eleverna svårt/lätt?

teori och praktik i samverkan



EXEMPEL FRÅN PROJEKTET



ERFARENHETER FRÅN STARTEN …

Tid för frågor

TACK för att ni har lyssnat!

Återkommer ☺

anna-lena.ekdahl@ju.se

anneli.andersson@jonkoping.se
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