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Det här är det andra steget i kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper. 
 Steg 2 Numeracitet ger dig tillsammans med Steg 1 och Steg 2 Litteracitet underlag 
för att bedöma i vilken årskurs och undervisningsgrupp en nyanländ elev i grund
skolan eller motsvarande skolformer bör placeras och hur tiden mellan de olika 
ämnena ska fördelas. Den hjälper dig också att planera undervisningen utifrån 
elevens kunskaper, förutsättningar och behov. 

Materialet för kartläggning av numeracitet för elever yngre än 9 år utgår ifrån 
Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning (matematik) för årskurs 1–3. Men 
dessa två material har olika syften och ger således olika information. 

Kartläggningen syftar till att ge underlag för årskursplacering och planering av 
undervisningen, medan bedömningsstödet syftar till att identifiera elever som 
visar vanliga missuppfattningar och begreppsliga svårigheter, och elever som har 
kommit långt i sin matematiska utveckling och som behöver utmaningar.

Bedömningsstödets material genomförs både muntligt och skriftligt under 
både höstterminen och vårterminen, och ger därmed en djupare och mer omfatt
ande bild av den enskilda elevens visade kunskaper. Kartläggningsmaterialet 
används vid ett tillfälle och utgör endast en del av det muntliga materialet för 
årskurs 1 som ingår i höstterminens och vårterminens bedömningsstöd men är 
omstrukturerat. Innebörden av begreppen lägre respektive högre nivå används 
därför inte på samma sätt i de båda materialen. En elev som har de flesta av sina 
svar på den lägre nivån i kartläggningssamtalet uppvisar sannolikt missuppfatt
ningar och begreppsliga svårigheter. På motsvarande sätt är det troligt att en elev 
vars svar ligger på en högre nivå i kartläggningssamtalet har kommit långt i sin 
kunskapsutveckling och behöver utmaningar.

Steg 2
Numeracitet

Steg 1
Språk och 
erfaren-
heter

Steg 2
Litteracitet

Steg 3
Ämnes-
kunskaper

Information om kartläggningsmaterialet för steg 1–3 finns i Skolverkets 
Information för rektorer och lärare om kartläggningsmaterialet och bedömning av
nyanlända elevers kunskaper.
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Steg 2 – Numeracitet
Kartläggningen i Steg 2 är ett samtal mellan dig och eleven. Materialet tar upp 
dessa kunskapsområden ur läroplanens kapitel 2.2: 

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 
• kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier  

och i vardagslivet
•  kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
•  kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formu

lera ståndpunkter grundade på kunskaper /…/.”1

Numeracitet definieras i detta material som att använda matematiskt tänkande.  
I kartläggningen för elever yngre än 9 år ligger fokus på taluppfattning och inte 
problemlösning. Taluppfattning är ett första viktigt steg mot att utveckla ett 
matematiskt tänkande. Elever i yngre åldrar har ofta inte de referensramar som 
krävs för kunna lösa problem. I samtalet får eleven ändå några frågor där hon eller 
han får föra resonemang och motivera sina svar. Det är då viktigt att eleven får 
uttrycka sig på sitt starkaste språk, vilket inte nödvändigtvis måste vara elevens 
skolspråk.

Steg 2 ger en övergripande bild av elevens potential. Eleven får möjlighet att 
visa ytterligare kunskaper inom taluppfattning och tals användning i det tredje 
steget av kartläggningen.

Översiktlig information om materialet
Materialet består av
• lärarhandledning
• samtals och dokumentationsunderlag 
• kartläggningsprofil.

Alla svar är viktiga och elevens resonemang ger underlag för hur den fortsatta 
undervisningen kan planeras. Ge eleven förutsättningar att känna att hon eller 
han har fått visa sitt kunnande och sina förmågor.

70 minuter för samtalet 
Kartläggningen i Steg 2 – Numeracitet får ta högst 70 minuter inklusive tid för 
tolkning. Var lyhörd och anpassa tiden efter elevens förutsättningar och ålder. 
Om eleven inte orkar genomföra alla uppgifter går de att dela upp på flera 
 till fällen.

Matematisk ämneskompetens
Det är viktigt att du som genomför kartläggningen har matematisk ämnes
kompetens så att du kan förstå och analysera elevens svar och resonemang.  Tolken 
behöver också vara väl insatt i materialet. 

I Information om tolkning och tolkar finns mer information om och 
anvisningar till den som genomför ett kartläggningssamtal med tolk 
samt till den som tolkar. 

1 Förordning (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 
förordning (SKOLFS 2010: 250) om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritids-
hemmet i vissa fall, förordning (SKOLFS 2010:251) om läroplan för sameskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet i vissa fall, samt förordning (SKOLFS 2010:255) om läroplan för grundsärskolan.
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Förberedelser
Sätt dig in i alla delar av materialet, helst tillsammans med tolken. Utprövningar 
av materialet har visat att det är bra med en gemensam förförståelse.

Konkret material
Gör i ordning materialet:
• Tärningsbilder
• Underlag 0–10, 11–20 och 10–100
• Plockmaterial
• Papper och penna för anteckningar (ska ligga väl synligt för eleven)

Andra siffertecken i dari, pashto och sorani 
Elever med dari, pashto eller sorani som sitt starkaste språk kan vara vana vid 
andra siffror än de vi använder i svensk skola. För dessa språk finns underlagen för 
talområdena även i översatta versioner. I skolor där dessa språk är undervisnings
språk börjar elever vanligen med att lära sig de inhemska siffrorna men går i högre 
årskurser över till de siffror vi är bekanta med i Sverige. Eleverna kan också ha 
kommit i kontakt med dessa siffror i andra sammanhang. Skriv därför ut och ta 
med både det översatta sifferunderlaget och det svenska underlaget, så att du kan 
undersöka vilka siffror som eleven är bekant med.

Anpassning för elever med funktionsnedsättning
För elever med funktionsnedsättning kan du anpassa materialet på det sätt som är 
lämpligt för den enskilda eleven. 

Mer information finns i Anpassning för elever med funktionsnedsättning.

Information till eleven
Berätta för eleven att ni ska ha ett samtal och att du kommer att ställa frågor. 
Berätta också att du behöver anteckna för att komma ihåg vad hon eller han säger. 
Tala om att det är frivilligt för eleven att svara på frågorna, men att det här är en 
möjlighet för eleven att visa vad hon eller han kan. Skolan kommer att använda 
underlaget för att planera för elevens fortsatta undervisning. 

Samtals- och dokumentationsunderlag
I underlaget finns frågor för olika områden inom taluppfattning, t.ex. talraden 
och uppdelning av tal. Frågeformuleringarna är förslag på hur du kan uttrycka 
dig och om eleven inte förstår får du förtydliga med andra ord eller begrepp. Det 
finns även instruktioner till dig. Skriv in elevens svar vartefter på nivåerna i 
 formuläret.

Börja med uppgifterna i mittenkolumnen. När eleven klarar dem prövar du 
samma område på den högre nivån, klarar eleven den högre nivån kan ni fortsätta 
där eller gå tillbaka till mittenkolumnen om det behövs. Klarar inte eleven upp
gifterna i mittenkolumnen får hon eller han göra uppgifter på den lägre nivån, 
men vid varje nytt område är det viktigt att eleven först får svara på uppgifter i 
mittenkolumnen.
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Profil för numeracitet
Kartläggningsprofilen är en sammanfattning av det du har antecknat i samtals 
och dokumentationsunderlaget. Väg samman elevens svar och resonemang på 
varje område och markera i profilen. Bedöm sedan om eleven kan gå i den årskurs 
som åldern motsvarar eller om eleven bör gå i en högre respektive en lägre årskurs.

Observera att profilen för numeracitet är en av flera kartläggningsprofiler.
Här är exempel på hur du kan väga samman samtals och dokumentationsunder
lag och föra över till en profil. 
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Exempel 1: Utdrag ur Samtals- och dokumentationsunderlag
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Lägre nivå Högre nivå

Talraden

Stannar vid 89.
Talraden
1. Räkna tills jag säger stopp.

Skriv ned hur långt eleven räknar. 
Stoppa vid 115.

Talraden

2. Börja på 9 och fortsätt räkna tills jag säger stopp. 
Stoppa vid 20 eller när det tar stopp.

Ok

2. Börja på 26 och fortsätt räkna tills jag säger stopp. 
Stoppa vid 40.

2. Börja på 89 och fortsätt räkna tills jag säger stopp. 
Stoppa vid 120.

3. Räkna nedåt från 10. 
Stoppa vid 0.

Ok

3. Räkna nedåt från 15.
Stoppa vid 0.
—

3. Räkna nedåt från 28. 
Stoppa vid 19. 
Räkna nedåt från 71. 
Stoppa vid 57.

4. Vilket tal kommer efter
a) 7
b) 10

Ok

4. Vilket tal kommer efter 
a) 39
b) 76

4. Vilket tal kommer efter
a) 89
b) 199

5. Vilket tal kommer före
a) 5
b) 9

5. Vilket tal kommer före 

a) 29    Ok
b) 34

5. Vilket tal kommer före 
a) 89
b) 120

6. Räkna 10 steg/hoppa 10 steg i taget. Börja på 10.
 Stoppa vid 50.

6. Räkna 10 steg/hoppa 10 steg i taget. Börja på 0.
 Stoppa vid 100.

Ok

6. Räkna 10 steg/hoppa 10 steg i taget. Börja på 12.
 Stoppa vid 62.

Antalskonstans
7. Jämför 2 mängder. Lägg 4 stora föremål i en hög och 6 små 

föremål i en hög.
 I vilken är det flest föremål?
 Hur tänkte du?

 Notera om eleven räknar antalet eller jämför storleken.

Antalskonstans/Godtycklig ordning
7. Ta fram 6 föremål i samma storlek. Lägg dem tätt tillsammans.
 Hur många är det?
 Sprid ut de 6 föremål.
 Hur många är det?

 Notera om eleven behöver räkna antalet igen samt om eleven 
kan hålla ordning på vilka som är räknade och inte är räknade.

Ok.

Antalskonstans
7.  Prövas inte på en högre nivå.

Börja här

Ok
Osäker vid tiotalsövergång.

Ok
Ej
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Lägre nivå Högre nivå

Uppdelning av tal
12. Ta fram 5 föremål.
 Dela upp föremålen i 2 delar/högar. Kan du göra på fler sätt?

Ok

Uppdelning av tal
12. Göm föremål i handen.

Antal mellan 4–10.
För t ex. talet 6

 Här har jag 6 föremål.
 Göm 3 föremål i den ena  handen. Visa 3 föremål.
 Hur många har jag gömt i den andra handen?

Hur tänkte du?
 Fortsätt med andra tal.

 Om eleven behöver räkna på fingrarna pröva då på en 
lägre nivå.

Uppdelning av tal
12. Göm föremål i handen.

Antal mellan 11–19.
För t ex. talet 12.

 Här har jag 12 föremål.
 Göm 5 föremål i den ena  handen. Visa 7 föremål.
 Hur många har jag gömt i den andra handen?

Hur tänkte du?
 Fortsätt med andra tal.

 Om eleven behöver räkna på fingrarna pröva då på en 
lägre nivå.

Hälften/Dubbelt
13. Ta fram 8 föremål.
 Dela upp föremålen så att vi får lika många var.

Hälften/Dubbelt

13. Vad är hälften av 6? 3
 Hur tänkte du?  Delar i mitten

Vad är hälften av 10? 5

Hur tänkte du?  Delar i mitten

Vad är dubbelt så mycket som 4? 5
Hur tänkte du? En till

Lisa är 5 år. Tor är dubbelt så många år som Lisa. 

Hur många år är Tor? 6 år
Hur tänkte du? Ett år till.

Hälften/Dubbelt
13. Vad är hälften av 12? 
 Hur tänkte du?

Vad är hälften av 50? 
Hur tänkte du?

Vad är dubbelt så mycket som 100? 
Hur tänkte du?

Vad är dubbelt så mycket som 15? 
Hur tänkte du?

Börja här

Relativt säker på 
uppdelning av tal. 4 och 5.

Börjar räkna på fingrarna när 
talet 6 ska delas upp. 

Dessa exempel visar hur en lärare har dokumenterat elevens svar 
under samtalet. Läraren har markerat med "OK" när eleven gjort 
uppgiften med tillfredsställande resultat.
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Exempel 1: Utdrag ur kartläggningsprofilen

Här ser du hur läraren har fyllt i kartläggningsprofilen utifrån exemplet på före
gående sida. Observera att exemplet på sid. 6 endast visar ett utdrag av dokumen
tationen från samtalet. 

 Skolverket 2016 1 (1) 

Kartläggningsprofil 

Numeracitet 

Kartläggningsmaterial för nyanlända elever

Elever yngre än 9 år

Talraden (uppgift 1–6)   Antalskonstans Subitisering/uppskattning (uppgift 7–8)
Lägre nivå  Högre nivå  Lägre nivå  Högre nivå

Namnge tal (uppgift 9)  Minskning, Fler/färre (uppgift 10–11)
Lägre nivå  Högre nivå  Lägre nivå  Högre nivå

Uppdelning av tal (uppgift 12)   Hälften/dubbelt (uppgift 13)
Lägre nivå  Högre nivå  Lägre nivå  Högre nivå

Underlag för beslut om årskursplacering och planering av undervisningen

Elevens styrkor:  Elevens utvecklingsområden:

....................................................................................  ................................................................................

....................................................................................  ................................................................................

....................................................................................  ................................................................................

Läraren bedömer utifrån ovanstående styrkor och utvecklingsområden att eleven kan placeras 
i den årskurs som åldern motsvarar:

 Ja
Nej, lägre

 Nej, högre

Förslag på eventuella insatser och stöd för eleven.

 Studiehandledning på modersmål.

1 Steg 2 3

Elevens namn:  Karim

Födelsedatum: 7 år  Kartläggningsspråk:  Arabiska 

Datum och lärare:  30 november, Carla T

Väg samman elevens svar och resonemang inom de olika områdena och markera i profilen 
med ett kryss.

Gör en godtagbar uppskattning av 
antal föremål.
Kan namnge alla tal mellan 0 och 10.

Osäker på talraden för både 
tiotalsövergångar och bakåträkning.
Osäker på uppdelning av tal.
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Exempel 2: Utdrag ur Samtals- och dokumentationsunderlag
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Lägre nivå Högre nivå

Talraden

Stannar vid 89.
Talraden
1. Räkna tills jag säger stopp.

Skriv ned hur långt eleven räknar. 
Stoppa vid 115.

Talraden

2. Börja på 9 och fortsätt räkna tills jag säger stopp. 
Stoppa vid 20 eller när det tar stopp.

Ok

2. Börja på 26 och fortsätt räkna tills jag säger stopp. 
Stoppa vid 40.

2. Börja på 89 och fortsätt räkna tills jag säger stopp. 
Stoppa vid 120.

3. Räkna nedåt från 10. 
Stoppa vid 0.

Ok

3. Räkna nedåt från 15.
Stoppa vid 0.
—

3. Räkna nedåt från 28. 
Stoppa vid 19. 
Räkna nedåt från 71. 
Stoppa vid 57.

4. Vilket tal kommer efter
a) 7
b) 10

Ok

4. Vilket tal kommer efter 
a) 39
b) 76

4. Vilket tal kommer efter
a) 89
b) 199

5. Vilket tal kommer före
a) 5
b) 9

5. Vilket tal kommer före 

a) 29    Ok
b) 34

5. Vilket tal kommer före 
a) 89
b) 120

6. Räkna 10 steg/hoppa 10 steg i taget. Börja på 10.
 Stoppa vid 50.

6. Räkna 10 steg/hoppa 10 steg i taget. Börja på 0.
 Stoppa vid 100.

Ok

6. Räkna 10 steg/hoppa 10 steg i taget. Börja på 12.
 Stoppa vid 62.

Antalskonstans
7. Jämför 2 mängder. Lägg 4 stora föremål i en hög och 6 små 

föremål i en hög.
 I vilken är det flest föremål?
 Hur tänkte du?

 Notera om eleven räknar antalet eller jämför storleken.

Antalskonstans/Godtycklig ordning
7. Ta fram 6 föremål i samma storlek. Lägg dem tätt tillsammans.
 Hur många är det?
 Sprid ut de 6 föremål.
 Hur många är det?

 Notera om eleven behöver räkna antalet igen samt om eleven 
kan hålla ordning på vilka som är räknade och inte är räknade.

Ok.

Antalskonstans
7.  Prövas inte på en högre nivå.

Börja här

Ok
Osäker vid tiotalsövergång.

Ok
Ej
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Lägre nivå Högre nivå

Talraden

Stannar vid 89.
Talraden
1. Räkna tills jag säger stopp.

Skriv ned hur långt eleven räknar. 
Stoppa vid 115.

Talraden

2. Börja på 9 och fortsätt räkna tills jag säger stopp. 
Stoppa vid 20 eller när det tar stopp.

Ok

2. Börja på 26 och fortsätt räkna tills jag säger stopp. 
Stoppa vid 40.

2. Börja på 89 och fortsätt räkna tills jag säger stopp. 
Stoppa vid 120.

3. Räkna nedåt från 10. 
Stoppa vid 0.

Ok

3. Räkna nedåt från 15.
Stoppa vid 0.
—

3. Räkna nedåt från 28. 
Stoppa vid 19. 
Räkna nedåt från 71. 
Stoppa vid 57.

4. Vilket tal kommer efter
a) 7
b) 10

Ok

4. Vilket tal kommer efter 
a) 39
b) 76

4. Vilket tal kommer efter
a) 89
b) 199

5. Vilket tal kommer före
a) 5
b) 9

5. Vilket tal kommer före 

a) 29    Ok
b) 34

5. Vilket tal kommer före 
a) 89
b) 120

6. Räkna 10 steg/hoppa 10 steg i taget. Börja på 10.
 Stoppa vid 50.

6. Räkna 10 steg/hoppa 10 steg i taget. Börja på 0.
 Stoppa vid 100.

Ok

6. Räkna 10 steg/hoppa 10 steg i taget. Börja på 12.
 Stoppa vid 62.

Antalskonstans
7. Jämför 2 mängder. Lägg 4 stora föremål i en hög och 6 små 

föremål i en hög.
 I vilken är det flest föremål?
 Hur tänkte du?

 Notera om eleven räknar antalet eller jämför storleken.

Antalskonstans/Godtycklig ordning
7. Ta fram 6 föremål i samma storlek. Lägg dem tätt tillsammans.
 Hur många är det?
 Sprid ut de 6 föremål.
 Hur många är det?

 Notera om eleven behöver räkna antalet igen samt om eleven 
kan hålla ordning på vilka som är räknade och inte är räknade.

Ok.

Antalskonstans
7.  Prövas inte på en högre nivå.

Börja här

Ok
Osäker vid tiotalsövergång.

Ok
Ej
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Lägre nivå Högre nivå

Subitisering/Uppskattning
8. Ta fram 6 föremål och lägg  föremålen som tärningsbilden  

för  talet 6. 
 Titta på de här. 

Visa i max 2 sekunder. Täck över.
Hur många tror du att det är?
Visa föremålen igen.
Nu får du räkna dem.

Uppskattning
8. Ta fram 11 föremål. 

Titta på de här.
Visa i max 2 sekunder. 
Täck över.
Ungefär hur många tror du att det är?
Visa föremålen igen.
Nu får du räkna dem.

Uppskattning
8. Ta fram 18 föremål. 
 Titta på de här.
 Visa i max 2 sekunder. 

Täck över.
Ungefär hur många tror du att det är?
Visa föremålen igen.
Nu får du räkna dem.

Namnge tal/Kombinera tärningsbild med sifferkort
9. Ta fram Intervjuunderlag tärningsbild och Intervjuunderlag 0–10. 

Vilket tal passar till tärningsbilden? Säg talet.

Namnge tal/Kombinera tärningsbild med sifferkort
9. Ta fram Intervjuunderlag 0–10. Peka på talen och låt eleven 

namnge dem. 
 Säg talet jag pekar på.

Ok

Namnge tal
9. Ta fram Intervjuunderlag 10–100 och Intervjuunderlag 11–20. 

Peka på talen och låt eleven  namnge dem. 
 Säg talet jag pekar på.

Säker på 10–100. Osäker på 11–20.

Minskning
10. Lägg 7 föremål på en lång rad.
 Här är sju stycken.

Ta bort den som är längst till höger.
Hur många är det?

 Utgå från 7 föremål. Ta bort dem som är ytterst på varje sida.
 Hur många är det?

 Utgå från 7 föremål. Ta bort 3 stycken exakt i mitten. 
 Hur många är det?
 Hur tänkte du?

4. Såg det

Minskning
10. Lägg 13 föremål på en lång rad.
 Här är 13 stycken. 

 Ta bort den som är längst till höger.
 Hur många är det?

12
 Utgå från 13 föremål. Ta bort dem som är ytterst på varje sida.
 Hur många är det?

11
 Utgå från 13 föremål. Ta bort 3 stycken exakt i mitten.
 Hur många är det?
 Hur tänkte du?

12, nej. Räknar dem

Minskning/skillnad
10. Säg en räknehändelse som passar till 15–4.

 Hur mycket är 19–17? 
 Hur tänkte du?

Fler/Färre
11. Ta fram 6 föremål.
 Hur många är det om det är 2 fler?

Hur tänkte du?
 Hur många är det om det är 1 färre?
 Hur tänkte du?

Fler/Färre
11. Ta fram 13 föremål. 

 Hur många är det om det är 3 fler?  16
Hur tänkte du?  Tre till
Hur många är det om det är 3 färre?

Hur tänkte du?  Räknar dem. 10.

Fler/Färre
11. Ta fram 15 föremål.
 Hur många är det om det 

är 8 fler?
Hur tänkte du?
Hur många är det om det 
är 5 färre?
Hur tänkte du?

Börja här

Räknar dem och säger:  
Jag gissade två för många
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Lägre nivå Högre nivå

Uppdelning av tal
12. Ta fram 5 föremål.
 Dela upp föremålen i 2 delar/högar. Kan du göra på fler sätt?

Ok

Uppdelning av tal
12. Göm föremål i handen.

Antal mellan 4–10.
För t ex. talet 6

 Här har jag 6 föremål.
 Göm 3 föremål i den ena  handen. Visa 3 föremål.
 Hur många har jag gömt i den andra handen?

Hur tänkte du?
 Fortsätt med andra tal.

 Om eleven behöver räkna på fingrarna pröva då på en 
lägre nivå.

Uppdelning av tal
12. Göm föremål i handen.

Antal mellan 11–19.
För t ex. talet 12.

 Här har jag 12 föremål.
 Göm 5 föremål i den ena  handen. Visa 7 föremål.
 Hur många har jag gömt i den andra handen?

Hur tänkte du?
 Fortsätt med andra tal.

 Om eleven behöver räkna på fingrarna pröva då på en 
lägre nivå.

Hälften/Dubbelt
13. Ta fram 8 föremål.
 Dela upp föremålen så att vi får lika många var.

Hälften/Dubbelt

13. Vad är hälften av 6? 3
 Hur tänkte du?  Delar i mitten

Vad är hälften av 10? 5

Hur tänkte du?  Delar i mitten

Vad är dubbelt så mycket som 4? 5
Hur tänkte du? En till

Lisa är 5 år. Tor är dubbelt så många år som Lisa. 

Hur många år är Tor? 6 år
Hur tänkte du? Ett år till.

Hälften/Dubbelt
13. Vad är hälften av 12? 
 Hur tänkte du?

Vad är hälften av 50? 
Hur tänkte du?

Vad är dubbelt så mycket som 100? 
Hur tänkte du?

Vad är dubbelt så mycket som 15? 
Hur tänkte du?

Börja här

Relativt säker på 
uppdelning av tal. 4 och 5.

Börjar räkna på fingrarna när 
talet 6 ska delas upp. 

Dessa exempel visar hur en lärare har dokumenterat elevens svar 
under samtalet. Läraren har markerat med "OK" när eleven gjort 
uppgiften med tillfredsställande resultat.
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Exempel 2: Utdrag ur kartläggningsprofilen

Här ser du hur läraren har fyllt i kartläggningsprofilen utifrån exemplet på före
gående sida. Observera att exemplet på sid. 8 endast visar ett utdrag av dokumen
tationen från samtalet. 

 Skolverket 2016 1 (1) 

Kartläggningsprofil 

Numeracitet 

Kartläggningsmaterial för nyanlända elever

Elever yngre än 9 år

Talraden (uppgift 1–6)   Antalskonstans Subitisering/uppskattning (uppgift 7–8)
Lägre nivå  Högre nivå  Lägre nivå  Högre nivå

Namnge tal (uppgift 9)  Minskning, Fler/färre (uppgift 10–11)
Lägre nivå  Högre nivå  Lägre nivå  Högre nivå

Uppdelning av tal (uppgift 12)   Hälften/dubbelt (uppgift 13)
Lägre nivå  Högre nivå  Lägre nivå  Högre nivå

Underlag för beslut om årskursplacering och planering av undervisningen

Elevens styrkor:  Elevens utvecklingsområden:

....................................................................................  ................................................................................

....................................................................................  ................................................................................

....................................................................................  ................................................................................

Läraren bedömer utifrån ovanstående styrkor och utvecklingsområden att eleven kan placeras 
i den årskurs som åldern motsvarar:

 Ja
Nej, lägre

 Nej, högre

Förslag på eventuella insatser och stöd för eleven.

 Studiehandledning på modersmål.

1 Steg 2 3

Elevens namn: Hidi

Födelsedatum: 8 år  Kartläggningsspråk: Dari 

Datum och lärare:  17 april, Sandra J

Väg samman elevens svar och resonemang inom de olika områdena och markera i profilen 
med ett kryss.

Kan uttrycka att hon gissade två för 
många när hon angav 13 i stället 
för 11. Kan namnge alla tal mellan 
10 och 100.

Osäker på att räkna talraden 
baklänges.
Osäker på dubbelt så många.



Samtals - och dokumentations-
underlag med uppgifter
Numeracitet

Elever yngre än 9 år

1 Steg 2 3

Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 2, dnr 2016:428
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Säg till eleven
Vi kommer att ha ett samtal och jag kommer att ställa frågor till dig som du får 
svara på. Jag antecknar dina svar under samtalet för att komma ihåg vad du 
säger. I det här samtalet ska du få möjlighet att visa vad du kan för att skolan 
ska kunna ge dig rätt hjälp. 

Samtals- och dokumentationsunderlag
Elev:  ...............................................................................................................................

Datum: ............................  Ålder: ........................... Antal år i skolan: ..........................

Kartläggningsspråk:  .....................................................................................................

Elevens starkaste språk: ..............................................................................................

Lärare: ............................................................................................................................
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Lägre nivå Högre nivå

Talraden Talraden
1. Räkna tills jag säger stopp.

Skriv ned hur långt eleven räknar. 
Stoppa vid 115.

Talraden

2. Börja på 9 och fortsätt räkna tills jag säger stopp. 
Stoppa vid 20 eller när det tar stopp.

2. Börja på 26 och fortsätt räkna tills jag säger stopp. 
Stoppa vid 40.

2. Börja på 89 och fortsätt räkna tills jag säger stopp. 
Stoppa vid 120.

3. Räkna nedåt från 10. 
Stoppa vid 0.

3. Räkna nedåt från 15.
Stoppa vid 0.

3. Räkna nedåt från 28. 
Stoppa vid 19. 
Räkna nedåt från 71. 
Stoppa vid 57.

4. Vilket tal kommer efter
a) 7
b) 10

4. Vilket tal kommer efter 
a) 39
b) 76

4. Vilket tal kommer efter
a) 89
b) 199

5. Vilket tal kommer före
a) 5
b) 9

5. Vilket tal kommer före 
a) 29
b) 34

5. Vilket tal kommer före 
a) 89
b) 120

6. Räkna 10 steg/hoppa 10 steg i taget. Börja på 10.
 Stoppa vid 50.

6. Räkna 10 steg/hoppa 10 steg i taget. Börja på 0.
 Stoppa vid 100.

6. Räkna 10 steg/hoppa 10 steg i taget. Börja på 12.
 Stoppa vid 62.

Antalskonstans
7. Jämför 2 mängder. Lägg 4 stora föremål i en hög och 6 små 

föremål i en hög.
 I vilken är det flest föremål?
 Hur tänkte du?

 Notera om eleven räknar antalet eller jämför storleken.

Antalskonstans/Godtycklig ordning
7. Ta fram 6 föremål i samma storlek. Lägg dem tätt tillsammans.
 Hur många är det?
 Sprid ut de 6 föremålen.
 Hur många är det?

 Notera om eleven behöver räkna antalet igen samt om eleven 
kan hålla ordning på vilka som är räknade och inte är räknade.

Antalskonstans
7.  Prövas inte på en högre nivå.

Börja här
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Lägre nivå Högre nivå

Subitisering/Uppskattning
8. Ta fram 6 föremål och lägg  föremålen som tärningsbilden  

för  talet 6. 
 Titta på de här. 

Visa i max 2 sekunder. Täck över.
Hur många tror du att det är?
Visa föremålen igen.
Nu får du räkna dem.

Uppskattning
8. Ta fram 11 föremål. 

Titta på de här.
Visa i max 2 sekunder. 
Täck över.
Ungefär hur många tror du att det är?
Visa föremålen igen.
Nu får du räkna dem.

Uppskattning
8. Ta fram 18 föremål. 
 Titta på de här.
 Visa i max 2 sekunder. 

Täck över.
Ungefär hur många tror du att det är?
Visa föremålen igen.
Nu får du räkna dem.

Namnge tal/Kombinera tärningsbild med sifferkort
9. Ta fram Intervjuunderlag tärningsbild och Intervjuunderlag 0–10. 

Vilket tal passar till tärningsbilden? Säg talet.

Namnge tal/Kombinera tärningsbild med sifferkort
9. Ta fram Intervjuunderlag 0–10. Peka på talen och låt eleven 

namnge dem. 
 Säg talet jag pekar på.

Namnge tal
9. Ta fram Intervjuunderlag 10–100 och Intervjuunderlag 11–20. 

Peka på talen och låt eleven  namnge dem. 
 Säg talet jag pekar på.

Minskning
10. Lägg 7 föremål på en lång rad.
 Här är sju stycken.

Ta bort den som är längst till höger.
Hur många är det?

 Utgå från 7 föremål. Ta bort dem som är ytterst på varje sida.
 Hur många är det?

 Utgå från 7 föremål. Ta bort 3 stycken exakt i mitten. 
 Hur många är det?
 Hur tänkte du?

Minskning
10. Lägg 13 föremål på en lång rad.
 Här är 13 stycken. 

 Ta bort den som är längst till höger.
 Hur många är det?

 Utgå från 13 föremål. Ta bort dem som är ytterst på varje sida.
 Hur många är det?

 Utgå från 13 föremål. Ta bort 3 stycken exakt i mitten.
 Hur många är det?
 Hur tänkte du?

Minskning/skillnad
10. Säg en räknehändelse som passar till 15–4.

 Hur mycket är 19–17? 
 Hur tänkte du?

Fler/Färre
11. Ta fram 6 föremål.
 Hur många är det om det är 2 fler?

Hur tänkte du?
 Hur många är det om det är 1 färre?
 Hur tänkte du?

Fler/Färre
11. Ta fram 13 föremål. 
 Hur många är det om det är 3 fler?

Hur tänkte du?
Hur många är det om det är 3 färre?
Hur tänkte du?

Fler/Färre
11. Ta fram 15 föremål.
 Hur många är det om det är 8 fler?

Hur tänkte du?
Hur många är det om det är 5 färre?
Hur tänkte du?

Börja här
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Lägre nivå Högre nivå

Uppdelning av tal
12. Ta fram 5 föremål.
 Dela upp föremålen i 2 delar/högar. Kan du göra på fler sätt?

Uppdelning av tal
12.  Göm föremål i handen.

Antal mellan 4–10.
För t ex. talet 6

 Här har jag 6 föremål.
 Göm 3 föremål i den ena  handen. Visa 3 föremål.
 Hur många har jag gömt i den andra handen?

Hur tänkte du?
 Fortsätt med andra tal.

 Om eleven behöver räkna på fingrarna pröva då på en 
lägre nivå.

Uppdelning av tal
12. Göm föremål i handen.

Antal mellan 11–19.
För t ex. talet 12.

 Här har jag 12 föremål.
 Göm 5 föremål i den ena  handen. Visa 7 föremål.
 Hur många har jag gömt i den andra handen?

Hur tänkte du?
 Fortsätt med andra tal.

 Om eleven behöver räkna på fingrarna pröva då på en 
lägre nivå.

Hälften/Dubbelt
13. Ta fram 8 föremål.
 Dela upp föremålen så att vi får lika många var.

Hälften/Dubbelt
13. Vad är hälften av 6? 
 Hur tänkte du?

Vad är hälften av 10? 
Hur tänkte du?

Vad är dubbelt så mycket som 4? 
Hur tänkte du?

Lisa är 5 år. Tor är dubbelt så många år som Lisa. 
Hur många år är Tor?
Hur tänkte du?

Hälften/Dubbelt
13. Vad är hälften av 12? 
 Hur tänkte du?

Vad är hälften av 50? 
Hur tänkte du?

Vad är dubbelt så mycket som 100? 
Hur tänkte du?

Vad är dubbelt så mycket som 15? 
Hur tänkte du?

Börja här
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20 50 70

90 10

30 80 40

60 100
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11 14 18

16 12

19 15

13 20 17
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4 9 0

8 2 5

6 3 1

10 7
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Kartläggningsprofil 

Numeracitet 

Elever yngre än 9 år

Talraden (uppgift 1–6)   Antalskonstans Subitisering/uppskattning (uppgift 7–8)
Lägre nivå  Högre nivå  Lägre nivå  Högre nivå

Namnge tal (uppgift 9)  Minskning, Fler/färre (uppgift 10–11)
Lägre nivå  Högre nivå  Lägre nivå  Högre nivå

Uppdelning av tal (uppgift 12)   Hälften/dubbelt (uppgift 13)
Lägre nivå  Högre nivå  Lägre nivå  Högre nivå

Underlag för beslut om årskursplacering och planering av undervisningen

Elevens styrkor:  Elevens utvecklingsområden:

....................................................................................  ................................................................................

....................................................................................  ................................................................................

....................................................................................  ................................................................................

Läraren bedömer utifrån ovanstående styrkor och utvecklingsområden att eleven kan placeras 
i den årskurs som åldern motsvarar:

 Ja
Nej, lägre

 Nej, högre

Förslag på eventuella insatser och stöd för eleven.

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

1 Steg 2 3

Elevens namn: .................................................................................................................................................

Födelsedatum: ......................................................  Kartläggningsspråk: ......................................................

Datum och lärare: ...........................................................................................................................................

Väg samman elevens svar och resonemang inom de olika områdena och markera i profilen 
med ett kryss.

Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 2, dnr 2016:428



Lärarhandledning
Numeracitet

Elever 9 år och äldre

1 Steg 2 3
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Det här är det andra steget i kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper. 
Steg 2 Numeracitet ger dig tillsammans med Steg 1 och Steg 2 Litteracitet underlag 
för att bedöma i vilken årskurs och undervisningsgrupp en nyanländ elev i grund
skolan eller motsvarande skolformer bör placeras, eller om eleven bör placeras i 
gymnasieskolan. Den hjälper dig också att planera undervisningen utifrån elevens 
kunskaper, förutsättningar och behov. 

Steg 2
Numeracitet

Steg 1
Språk och 
erfaren-
heter

Steg 2
Litteracitet

Steg 3
Ämnes-
kunskaper

Information om kartläggningsmaterialet för steg 1–3 finns i Skolverkets 
Informations material för rektorer och lärare om kartläggning av nyanlända elevers 
kunskaper.

Steg 2 – Numeracitet
Kartläggningen i Steg 2 är ett samtal mellan dig och eleven. Materialet tar upp 
dessa kunskapsområden ur läroplanens kapitel 2.2:

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 
  •  kan använda sig av matematiskt tänkande /…/ i  vardagslivet 
  •  kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett  kreativt sätt /…/ 
  •  kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera   

  ståndpunkter grundade på kunskaper /…/.”1

Numeracitet definieras i detta material som att använda matematiskt tänkande. I 
kartläggningen får eleven lösa problem, föra resonemang, argumentera och moti
vera sina lösningar. Denna del av kartläggningen prövar alltså inte elevens kun
skaper i skolämnet matematik enligt Lgr 11, utan matematiskt tänkande i ett 
vidare sammanhang. Eleven får visa sina kunskaper i ämnet matematik i Steg 3.

1 Förordning (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 
förordning (SKOLFS 2010: 250) om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritids-
hemmet i vissa fall, förordning (SKOLFS 2010:251) om läroplan för sameskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet i vissa fall, samt förordning (SKOLFS 2010:255) om läroplan för grundsärskolan.
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Utprövningar av materialet har visat att det är viktigt att elever inte enbart fastnar 
i traditionella matematiska lösningar med formler, symboler osv. Steg 2 ger en 
övergripande bild av elevens förmåga att resonera kring olika frågeställningar. Det 
finns inte kursplan och kunskapskrav att förhålla sig till vid bedömningen av 
elevens svar och resonemang.

Utprövningar har också visat att en elev som är nio år kan ge ett svar eller 
resonera på liknande sätt som en betydligt äldre elev. På motsvarande sätt kan en 
elev i femtonårsåldern föra samma resonemang som en yngre elev, det är ingen
ting specifikt för nyanlända elever. Det är viktigt att eleven får uttrycka sig på sitt 
starkaste språk, vilket inte nödvändigtvis måste vara elevens skolspråk.

I en klass finns elever med kunskaper på alla olika nivåer. I samtals och doku
mentationsunderlaget har elevernas svar enbart bedömts utifrån skalan lägre till 
högre, och ingen hänsyn har tagits till den enskilda elevens ålder.

Översiktlig information om materialet
Materialet består av 
• lärarhandledning
• bild
• samtals och dokumentationsunderlag 
• kartläggningsprofil.

Frågorna har inte ett rätt svar, utan man kan svara på många olika sätt. Alla svar 
är viktiga och elevens resonemang ger underlag för hur den fortsatta undervis
ningen kan planeras. Ge eleven förutsättningar att känna att hon eller han har fått 
visa sitt kunnande och sina förmågor.

Alla elever är inte vana vid att muntligt visa sitt kunnande i samtal med en 
lärare, så det finns möjlighet att arbeta med frågorna skriftligt. Men de är tänkta 
att användas i ett samtal där du kan ställa uppföljande frågor och låta eleven reso
nera och argumentera. Denna möjlighet minskar avsevärt om materialet genom
förs skriftligt.

I materialet finns en bild som fungerar som inramning till samtalet. Frågorna 
kan kopplas till bilden eller användas fristående. Bilden kan konkretisera frågorna 
och utprövningar har visat att den kan avdramatisera kartläggningssituationen.

Bilden är ett stöd och frågeställningarna handlar om verkliga exempel, t.ex. 
handlar frågan om husets höjd om ett hus i verkligheten.

70 minuter för samtalet 
Kartläggningen i Steg 2 Numeracitet får ta högst 70 minuter inklusive tid för tolk
ning. 

Var lyhörd och anpassa tiden efter elevens förutsättningar och ålder. Om 
eleven inte orkar genomföra alla uppgifter går de att dela upp på flera tillfällen.

Matematisk ämneskompetens
Du som genomför kartläggningen behöver ha matematisk ämneskompetens för 
att kunna förstå och analysera elevens svar och resonemang. Tolken måste också 
vara väl insatt i materialet. 

I Information om tolkning och tolkar finns anvisningar för den som 
genomför ett kartläggningssamtal med tolk samt för den som tolkar. 
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Förberedelser
Sätt dig in i alla delar av materialet, helst tillsammans med tolken. Det är bra med 
en gemensam förförståelse.

Det har visat sig att vissa ord och begrepp varit problematiska vid tolkningen, 
här är några exempel på frågor som behöver uppmärksammas. Under samtalet kan 
det framkomma ytterligare ord och begrepp som är svårtolkade, vilket du upp
täcker om eleven inte svarar på det sätt som du förväntat dig.

Exempelvis: 
• Berätta hur du skulle göra om du vill veta hur långt det är runt ett cykelhjul. 

Uppmärksamma: Ordet hur riskerar att falla bort så att fokus hamnar på 
mätetal och enheter. Alla frågor som handlar om hur eleven skulle göra är vik
tiga att  uppmärksamma på samma sätt. Ordet runt är på vissa språk synonymt 
med begreppet omkrets. Det riskerar att ge ett fokus på formler och beräk
ningar av omkrets i stället för på problemet kring hur man skulle göra.

• Hur stor andel av knapparna/hur stor del av knapparna/hur många av det totala 
antalet knappar på bordet är gula?

Uppmärksamma: Begreppet andel är på vissa språk synonymt med procent 
och kan leda in eleven på att svara i procentform, vilket kan vara på för hög nivå 
för eleven. Därför finns också alternativen hur stor del av och hur många av det 
totala antalet.

• Beskriv hur stenläggningen ser ut.
Uppmärksamma: Här är det egenskaperna hos de geometriska objekten som 

är i fokus, inte deras namn. Det handlar alltså om att t.ex. kunna beskriva en 
rektangel, inte att kunna benämna den korrekt. 

Konkret material
Gör i ordning materialet:
• knappar eller annat plockmaterial med minst två olika egenskaper
• tomt mjölkpaket och dricksglas
• tändstickor och tändsticksbild
• mindre bild på stenläggningen ur ett annat perspektiv
• byggbitar till stenläggningen (finns att ladda ner, klipp ut i styvare material)
• papper och penna för anteckningar (ska ligga väl synligt för eleven). 

Anpassning för elever med funktionsnedsättning
Har eleven en funktionsnedsättning anpassar du materialet på det sätt som är 
lämpligt, t.ex. förtydligar färger för elever med defekt färgseende eller att tar fram 
konkret material för elever med synnedsättning. 

Mer information finns i Anpassning för elever med funktionsnedsättning.

Information till eleven
Berätta för eleven att ni kommer att samtala kring en bild och att du kommer att 
ställa frågor om den. Förklara att det är viktigt att hon eller han tar sig tid att 
tänka efter och resonera kring frågorna. Tala också om att det inte finns ett rätt 
eller fel svar, man kan svara på olika sätt och alla svar och resonemang är viktiga. 
Låt också eleven få veta att det är frivilligt att svara på frågorna.  
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Berätta att du behöver anteckna för att komma ihåg vad hon eller han säger. Und
vik att nämna ordet matematik, eftersom det kan begränsa tankegångarna eller 
hämma elever som uppfattar matematik som något negativt. 

Informera om att syftet är att hon eller han ska få visa sitt kunnande, så att 
skolan ska kunna ge rätt hjälp i den fortsatta undervisningen. 

Samtals- och dokumentationsunderlag
I underlaget finns frågor om t.ex. rumsuppfattning och sortering. Du kan ställa 
frågorna i den ordning som de kommer i underlaget eller anpassa efter samtalet. 
Om en fråga är uppenbart för lätt eller för svår kan du hoppa över den och gå 
vidare till en annan fråga. 

Frågorna är upplagda så här:

Den övre delen
• I den vänstra kolumnen finns frågan du ställer till eleven. Det är inte nödvän

digt att ställa frågan ordagrant. Information eller uppmaningar till dig står i 
kursiv stil. 

• I den högra kolumnen finns exempel på stöd och uppföljningsfrågor för att 
ge eleven möjlighet att visa ytterligare kunnande. Frågor som ”Hur vet du 
det?” och ”Hur tänker du då?” är alltid relevanta att ställa, även då de inte 
finns med bland uppföljningsfrågorna.

Den nedre delen 
• I den nedre delen finns elevsvar i tre nivåer, det är exempel på hur elever i 

olika åldrar har svarat och resonerat när materialet har prövades ut. Det är 
inte något facit. Svaren har sammanställts och därefter bedömts utifrån olika 
nivåer, från lägre till högre. Under samtalet markerar du i underlaget vid den 
nivå där elevens svar och resonemang bäst passar in. 

• Plats för anteckningar. Se till att underlaget blir så adekvat och fullständigt 
som möjligt, det är en viktig del i den fortsatta planeringen av undervis
ningen.

Avslutningsvis
• Plats för anteckningar av elevens frågor.
• Plats för en övergripande bedömning av elevens visade förmåga att resonera, 

lösa problem och göra rimlighetsbedömningar.

Profil för numeracitet
Kartläggningsprofilen är en sammanfattning av det du har antecknat i samtals 
och dokumentationsunderlaget. Väg samman elevens svar och resonemang inom 
de olika områdena och markera i profilen. Bedöm sedan om eleven kan gå i den 
årskurs som åldern motsvarar eller i en högre respektive en lägre årskurs.

Observera att profilen för numeracitet är en av flera kartläggningsprofiler.
Här är exempel på hur du kan väga samman samtals och dokumentationsunder
lag och föra över till en profil. 
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Exempel 1: Utdrag ur Samtals- och dokumentationsunderlag

Dessa exempel visar hur en lärare har dokumenterat elevens svar under samtalet. 
Läraren har markerat det eleven har visat under samtalet med överstrykningspenna 
och skrivit egna kommentarer.
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Sortering och proportionalitet

Frågor till eleven Stödfrågor och uppföljningsfrågor Anteckningar

Ta fram burk med knappar.
Kan du sortera knapparna på något sätt?
Beskriv din sortering.

Kan du sortera på något annat sätt? 
Beskriv din sortering.

Om eleven är osäker, säg till eleven:
Sortera knapparna efter färg.
eller
Sortera knapparna och säg till eleven:
Kan du beskriva min sortering? 

Lägre nivå Högre nivå

Sorterar knapparna efter färg.
eller
Beskriver lärarens sortering god tagbart.

Gör en sortering och beskriver den godtagbart. Gör flera sorteringar och beskriver dem godtag-
bart.

Frågor till eleven Stödfrågor och uppföljningsfrågor

Här är fem knappar. Plocka fram dubbelt så många.
Här är tolv knappar. Plocka fram hälften så många.

Fortsätt med fler antal knappar om eleven 
är osäker på dubbelt/hälften.

Hur stor andel av knapparna/hur stor del av knapparna/hur många av det totala antalet 
knappar på bordet är gula?
Röda? Gröna?
Ta fram en vit, två blå, tre röda, fyra gröna knappar.
Hur många procent är vita? Blå? Röda?

Kan du skriva det?
Kan du skriva det på något annat sätt?

Lägre nivå Högre nivå

Plockar fram hälften så många knappar. Anger antalet gula, röda eller gröna knappar av 
totalen.

Skriver uttrycken som visar andelen gula, röda 
eller gröna knappar.

Plockar fram dubbelt så många knappar. Visar sambanden mellan tal skrivna i procent-, 
bråk- och decimalform.

Avslutning: 
Nu har jag inga fler frågor.

Har du några frågor?   Eleven vill veta hur talföljden på väggen fortsätter.
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Frågor till eleven Stödfrågor och uppföljningsfrågor Anteckningar

Hur skulle du göra för att ta reda på hur mycket en stol väger? Om eleven svarar ”ställer den på en våg”, ställ 
frågan: 
Finns det något problem med att ställa den 
på en våg?

Hur mycket tror du att en stol väger? Vet du något som väger ungefär lika mycket 
som en stol?

Lägre nivå Högre nivå

Ställer stolen på en våg.

Lyfter upp stolen och uppskattar.

Anger att vågen behöver vara stor.

Jämför stolen med en annan referens.

Ställer sig själv på vågen med stolen i famn. 
Subtraherar det med sin egen vikt.

Frågor till eleven Stödfrågor och uppföljningsfrågor

Hur skulle du göra för att ta reda på hur högt ett hus är?
Hur högt skulle du uppskatta att ett hus är i verkligheten?

Kan man ta reda på hur högt ett hus är?

Hur högt upp i trädet tror du att katten har klättrat? Hur tänker du då? 

Lägre nivå Högre nivå

Mäter husets höjd och kattens klättringshöjd 
med linjal.

Använder en referens, t.ex. en flaggstång eller 
sin egen längd, och gör en rimlig uppskattning av 
huset höjd eller hur högt katten klättrat.

Uppskattar höjden på en våning och räknar så ut 
den totala höjden på huset.

Frågor till eleven Stödfrågor och uppföljningsfrågor

Ta fram ett tomt mjölkpaket och ett dricksglas.
Till hur många glas räcker ett paket mjölk?

Varför tror du det?

Vilken av glasformerna tror du rymmer mest? Hur skulle du göra för att ta reda på det/för 
att veta exakt?

Det finns en formel
Lägre nivå Högre nivå

Anger att den höga formen eller den breda for-
men rymmer mest.

Anger att de rymmer lika mycket med godtagbar 
motivering.

Nämner att volymen på en cylinder kan beräknas 
med hjälp av π*r2*h.

4 glas Fyller med vatten och jämför
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Taluppfattning och talföljder

Frågor till eleven Stödfrågor och uppföljningsfrågor Anteckningar

För att underlätta för eleven kan du skriva talen 3 och 5 på ett papper eller be eleven göra det:
Hur många tal finns det mellan 3 och 5?

Vilka/vilket då? 
Finns det fler tal?
Kan du skriva det?
Vad kallas de talen?

Eventuellt kan frågan ”Hur många tal finns 
mellan 0 och 1?” ge ytterligare information.

Lägre nivå Högre nivå

Anger att talet 4 finns mellan tre och fem. Anger att det finns fler tal än talet 4 mellan tre 
och fem.
Nämner några t.ex. 
”tre komma fem”, ”fyra komma fem”

Namnger talen 3, 4, 5 som heltal.

Använder begreppen decimaltal, tiondelar, 
hundradelar tusendelar, o.s.v.

Beskriver antalet tal mellan tre och fem som 
”oändligt”.

Frågor till eleven Stödfrågor och uppföljningsfrågor

Tänk dig att raden med hus fortsätter till vänster i bilden.
Vilka nummer kan det stå på de dörrarna?

Om det stod två på den första dörren, vad 
kan det stå på de andra dörrarna?

Vad skulle det kunna stå på dörrarna 
mittemot?

För att underlätta för eleven kan du skriva talen i talföljden på ett papper eller be eleven göra det:
Vad skulle nästa tal i talföljden vara?

Provar med talen mellan 
Provar med multiplikation

Hur tänker du då?

På det sätt som jag tänker kan nästa tal 
vara 21. Hur tror du att jag har tänkt då?

Vilket tal skulle komma efter 21?

Lägre nivå Högre nivå

Fortsätter antingen den udda eller den jämna 
talföljden på dörrarna.

Fortsätter udda talföljden på dörrarna. Fortsätter 
jämna talföljden på dörrarna.

Beskriver vad som händer i talföljden på 
husväggen fram till talet 13.

Förklarar och motiverar hur talet 21 kommer som 
nästa tal i talföljden på husväggen.
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Generell bedömning av uppskattning och rimlighet

Lägre nivå Högre nivå Anteckningar

Gör orimliga uppskattningar av

• cykelhjulets omkrets

• husets höjd

• hur högt katten klättrat

• hur många glas ett paket mjölk räcker till 
(t.ex. 15 glas)

• hur mycket en stol väger (t.ex. 50 gram)

Visar på något sätt att svaret kan variera 
beroende på t.ex.

• glasets storlek

• cykelhjulets storlek

• stolens vikt

Gör rimliga uppskattningar av

• cykelhjulets omkrets

• husets höjd

• hur högt katten klättrat 

• hur många glas ett paket mjölk räcker till 
(t.ex. 4–5 glas)

• hur mycket en stol väger (t.ex. 2–5 kg)

Resonerar och drar slutsatser, 
ändrar sina svar. 
Gör delvis rimliga uppskattningar 
av höjd och vikt. 
Känner till att det finns formler för 
att beräkna omkrets och volym 
med hjälp av π ≈ 3,14 
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Exempel 1: Utdrag ur kartläggningsprofilen

Här ser du hur läraren har fyllt i kartläggningsprofilen utifrån exemplet på föregående sida. 
Observera att exemplet på sid. 7 endast visar ett utdrag av dokumentationen från samtalet. 

 Skolverket 2016 1 (1) 

Kartläggningsprofil 

Numeracitet 

Kartläggningsmaterial för nyanlända elever

Elever 9 år och äldre
Elevens namn: Mariam

Födelsedatum: 15 år  Kartläggningsspråk: Somaliska 

Datum och lärare:  24 oktober, Tina B

Väg samman elevens svar och resonemang inom de olika områdena och markera i profilen 
med ett kryss.

Rumsuppfattning och geometri 
Lägre nivå Högre nivå

Generell bedömning av uppskattning och rimlighet
Lägre nivå Högre nivå

Taluppfattning och talföljder
Lägre nivå  Högre nivå

Sortering och proportionalitet
Lägre nivå  Högre nivå

Underlag för beslut om årskursplacering och planering av undervisningen

Elevens styrkor:  Elevens utvecklingsområden:

Läraren bedömer utifrån ovanstående styrkor och utvecklingsområden att eleven kan placeras 
i den årskurs som åldern motsvarar:

 Ja
Nej, lägre

 Nej, högre

Förslag på eventuella insatser och stöd för eleven:

Studiehandledning på modersmål för att så fort som möjligt kunna delta i 
matematikundervisningen.

1 Steg 2 3

Uttrycker stort intresse för att lära sig 
nya saker.
Resonerar.
Drar slutsatser utifrån sitt kunnande i 
nya sammanhang.

Jobba vidare med taluppfattning 
och talföljder.
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Exempel 2: Utdrag ur Samtals- och dokumentationsunderlag

Dessa exempel visar hur en lärare har dokumenterat elevens svar under samtalet. 
Läraren har markerat det eleven har visat under samtalet med överstrykningspenna 
och skrivit egna kommentarer.
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Rumsuppfattning och geometri 

Frågor till eleven Stödfrågor och uppföljningsfrågor Anteckningar

Ta fram bild på stenläggningen och byggbitar.
Bygg stenläggningen.

Beskriv hur stenläggningen ser ut.
Vilka skillnader och likheter är det mellan de olika formerna?

Finns det fler (geometriska) objekt/former på bilden? Kan du beskriva dem?

Lägre nivå Högre nivå

Visar svårighet med att bygga 
mönstret.

Bygger en sekvens av mönstret. Bygger två sekvenser av mönstret.

Beskriver någon egenskap hos en eller två former. Beskriver formernas likheter och skillnader t.ex. 
vad gäller sidor, hörn.

Beskriver formernas likheter och skillnader t.ex. 
vad gäller area,  vinklar.

Upptäcker ytterligare geometriska objekt/former. Upptäcker fler geometriska objekt/former och 
kan beskriva dessa.

Upptäcker både två- och tredimensionella 
geometriska objekt/former och beskriver 
skillnader och likheter mellan dessa.

Frågor till eleven Stödfrågor och uppföljningsfrågor

Berätta hur du skulle göra om du ville veta hur långt det är runt ett 
cykel hjul. Hur långt tror du att det är runt ett cykelhjul i verkligheten?

Vet inte, jag kan inte det där med m och cm. Det 
här är matte och matte kan jag inte.

Kan du visa ungefär hur långt det är?

Kan det vara olika längd runt cykelhjul?

Ja, stora och små
Gör du på samma sätt om du vill veta hur 
långt det är runt blom krukan eller runt 
bordet?

Lägre nivå Högre nivå

Klipper av däcket och mäter sen.

Mäter med linjal.

Mäter med måttband.

Markerar på däcket, kör hjulet ett varv, mäter 
sträckan.

Nämner att omkretsen kan beräknas med hjälp 
av formeln 2r*π.
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Frågor till eleven Stödfrågor och uppföljningsfrågor Anteckningar

Hur skulle du göra för att ta reda på hur mycket en stol väger? Om eleven svarar ”ställer den på en våg”, ställ 
frågan: 
Finns det något problem med att ställa den 
på en våg?

Hur mycket tror du att en stol väger?

Vet inte
Vet du något som väger ungefär lika mycket 
som en stol?

Lägre nivå Högre nivå

Ställer stolen på en våg.

Lyfter upp stolen och uppskattar.

Anger att vågen behöver vara stor.

Jämför stolen med en annan referens.

Ställer sig själv på vågen med stolen i famn. 
Subtraherar det med sin egen vikt.

Frågor till eleven Stödfrågor och uppföljningsfrågor

Hur skulle du göra för att ta reda på hur högt ett hus är?
Hur högt skulle du uppskatta att ett hus är i verkligheten?

Kan man ta reda på hur högt ett hus är?

Hur högt upp i trädet tror du att katten har klättrat? Hur tänker du då? 

Lägre nivå Högre nivå

Mäter husets höjd och kattens klättringshöjd 
med linjal.

Använder en referens, t.ex. en flaggstång eller 
sin egen längd, och gör en rimlig uppskattning av 
huset höjd eller hur högt katten klättrat.

Uppskattar höjden på en våning och räknar så ut 
den totala höjden på huset.

Frågor till eleven Stödfrågor och uppföljningsfrågor

Ta fram ett tomt mjölkpaket och ett dricksglas.
Till hur många glas räcker ett paket mjölk? Varför tror du det?

Vilken av glasformerna tror du rymmer mest? Hur skulle du göra för att ta reda på det/för 
att veta exakt?

Lägre nivå Högre nivå

Anger att den höga formen eller den breda for-
men rymmer mest.

Anger att de rymmer lika mycket med godtagbar 
motivering.

Nämner att volymen på en cylinder kan beräknas 
med hjälp av π*r2*h.

Eleven visar begränsade 
strategier för att göra 
uppskattningar i 
vardagssituationer 
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Exempel 2: Utdrag ur kartläggningsprofilen

Här ser du hur läraren har fyllt i kartläggningsprofilen utifrån exemplet på föregående sida. 
Observera att exemplet på sid. 7 endast visar ett utdrag av dokumentationen från samtalet. 

Kartläggningsprofil 

Numeracitet 

Kartläggningsmaterial för nyanlända elever

Elever 9 år och äldre
Elevens namn:  Jemila

Födelsedatum: 12 år  Kartläggningsspråk:  Arabiska 

Datum och lärare: 15 sept, Kent. A

Väg samman elevens svar och resonemang inom de olika områdena och markera i profilen 
med ett kryss.

Rumsuppfattning och geometri 
Lägre nivå Högre nivå

Generell bedömning av uppskattning och rimlighet
Lägre nivå Högre nivå

Taluppfattning och talföljder
Lägre nivå  Högre nivå

Sortering och proportionalitet
Lägre nivå  Högre nivå

Underlag för beslut om årskursplacering och planering av undervisningen

Elevens styrkor:  Elevens utvecklingsområden:

Läraren bedömer utifrån ovanstående styrkor och utvecklingsområden att eleven kan placeras 
i den årskurs som åldern motsvarar:

 Ja
Nej, lägre

 Nej, högre

Förslag på eventuella insatser och stöd för eleven:

1 Steg 2 3

Eleven använder metoder med viss 
anpassning till problemets karaktär. 
Hon vet att längden och höjden 
kan mätas med linjal och måttband 
och anges i cm och m. Eleven för 
enkla och till viss del underbyggda 
resonemang om resultatens rimlighet 
och problemlösningar.

Ge förslag på alternativa 
tillvägagångssätt och utveckla 
vidare förmågan att resonera.

Arbeta för att stärka elevens tillit till sin egen matematiska förmåga. 
Ett bra sätt kan det vara att hon arbetar med uppgifter hon känner sig 
bekväm med, för att jobba systematisk framåt. Träna i att resonera, ”prata” 
matematik, och argumentera genom att arbeta i mindre grupper för att 
själv kunna föra och lyssna på andas resonemang och argumentation 
kring olika matematiska frågeställningar. Rimlighetsuppskattningar och 
konstruktion, kan hon öva på genom att jobba praktiskt med stöd av slöjd, 
bild, hemkunskap och tekniklärare.



Samtals - och dokumentations-
underlag med uppgifter
Numeracitet

Elever 9 år och äldre

1 Steg 2 3

Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 2, dnr 2016:428
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Till dig som kartläggare
Observera att frågeställningarna inte har ett rätt svar, utan man kan svara på många 
olika sätt. Alla svar är viktiga och elevens resonemang ger underlag för hur den 
fortsatta undervisningen kan planeras. Varje elev ska lämna kartläggningstillfället 
med en känsla av att hon eller han har fått visa sitt kunnande och sina förmågor.

Till materialet finns en bild som fungerar som inramning till samtalet. 
De  frågeställningar som samtalet ska handla om kan kopplas till bilden eller 
användas fristående. Bilden kan bidra till att konkretisera och kontextualisera 
frågorna och ge dem i ett sammanhang. Utprövningar har visat att den också kan 
bidra till att avdramatisera kartläggningssituationen. 

Bilden är ett stöd och frågeställningarna handlar om verkliga exempel. 
  T.ex. handlar frågan om husets höjd om ett hus i verkligheten.

Innan samtalet tar du fram det konkreta materialet till frågorna.

Säg till eleven
Vi kommer att samtala kring en bild och jag kommer att ställa frågor om den. 
Det är viktigt att du tar dig tid att tänka efter och resonera kring frågorna. Syftet 
med samtalet är att du ska få möjlighet att visa vad du kan för att skolan ska 
kunna ge dig rätt hjälp. Eleven kan svara på många olika sätt och alla svar och 
resonemang är viktiga. Jag  kommer att anteckna under samtalet för att komma 
ihåg vad du säger.

Samtals- och dokumentationsunderlag
Elev:  ..............................................................................................................................

Datum: ............................  Ålder: ........................... Antal år i skolan: ..........................

Kartläggningsspråk:  ....................................................................................................

Elevens starkaste språk: .............................................................................................

Lärare: ...........................................................................................................................
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Rumsuppfattning och geometri 

Frågor till eleven Stödfrågor och uppföljningsfrågor Anteckningar

Ta fram bild på stenläggningen och byggbitar.
Bygg stenläggningen.

Beskriv hur stenläggningen ser ut.
Vilka skillnader och likheter är det mellan de olika formerna?

Finns det fler (geometriska) objekt/former på bilden? Kan du beskriva dem?

Lägre nivå Högre nivå

Visar svårighet med att bygga 
mönstret.

Bygger en sekvens av mönstret. Bygger två sekvenser av mönstret.

Beskriver någon egenskap hos en eller två former. Beskriver formernas likheter och skillnader t.ex. 
vad gäller sidor, hörn.

Beskriver formernas likheter och skillnader t.ex. 
vad gäller area,  vinklar.

Upptäcker ytterligare geometriska objekt/former. Upptäcker fler geometriska objekt/former och 
kan beskriva dessa.

Upptäcker både två- och tredimensionella 
geometriska objekt/former och beskriver 
skillnader och likheter mellan dessa.

Frågor till eleven Stödfrågor och uppföljningsfrågor

Berätta hur du skulle göra om du ville veta hur långt det är runt ett 
cykel hjul. Hur långt tror du att det är runt ett cykelhjul i verkligheten?

Kan du visa ungefär hur långt det är?

Kan det vara olika längd runt cykelhjul?

Gör du på samma sätt om du vill veta hur 
långt det är runt blom krukan eller runt 
bordet?

Lägre nivå Högre nivå

Klipper av däcket och mäter sen.

Mäter med linjal.

Mäter med måttband.

Markerar på däcket, kör hjulet ett varv, mäter 
sträckan.

Nämner att omkretsen kan beräknas med hjälp 
av formeln 2r*π.
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Frågor till eleven Stödfrågor och uppföljningsfrågor Anteckningar

Hur skulle du göra för att ta reda på hur mycket en stol väger? Om eleven svarar ”ställer den på en våg”, ställ 
frågan: 
Finns det något problem med att ställa den 
på en våg?

Hur mycket tror du att en stol väger? Vet du något som väger ungefär lika mycket 
som en stol?

Lägre nivå Högre nivå

Ställer stolen på en våg.

Lyfter upp stolen och uppskattar.

Anger att vågen behöver vara stor.

Jämför stolen med en annan referens.

Ställer sig själv på vågen med stolen i famn. 
Subtraherar det med sin egen vikt.

Frågor till eleven Stödfrågor och uppföljningsfrågor

Hur skulle du göra för att ta reda på hur högt ett hus är?
Hur högt skulle du uppskatta att ett hus är i verkligheten?

Kan man ta reda på hur högt ett hus är?

Hur högt upp i trädet tror du att katten har klättrat? Hur tänker du då? 

Lägre nivå Högre nivå

Mäter husets höjd och kattens klättringshöjd 
med linjal.

Använder en referens, t.ex. en flaggstång eller 
sin egen längd, och gör en rimlig uppskattning av 
huset höjd eller hur högt katten klättrat.

Uppskattar höjden på en våning och räknar så ut 
den totala höjden på huset.

Frågor till eleven Stödfrågor och uppföljningsfrågor

Ta fram ett tomt mjölkpaket och ett dricksglas.
Till hur många glas räcker ett paket mjölk? Varför tror du det?

Vilken av glasformerna tror du rymmer mest? Hur skulle du göra för att ta reda på det/för 
att veta exakt?

Lägre nivå Högre nivå

Anger att den höga formen eller den breda for-
men rymmer mest.

Anger att de rymmer lika mycket med godtagbar 
motivering.

Nämner att volymen på en cylinder kan beräknas 
med hjälp av π*r2*h.
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Generell bedömning av uppskattning och rimlighet

Lägre nivå Högre nivå Anteckningar

Gör orimliga uppskattningar av

• cykelhjulets omkrets

• husets höjd

• hur högt katten klättrat

• hur många glas ett paket mjölk räcker till 
(t.ex. 15 glas)

• hur mycket en stol väger (t.ex. 50 gram)

Visar på något sätt att svaret kan variera 
beroende på t.ex.

• glasets storlek

• cykelhjulets storlek

• stolens storlek

Gör rimliga uppskattningar av

• cykelhjulets omkrets

• husets höjd

• hur högt katten klättrat 

• hur många glas ett paket mjölk räcker till 
(t.ex. 4–5 glas)

• hur mycket en stol väger (t.ex. 2–5 kg)
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Taluppfattning och talföljder

Frågor till eleven Stödfrågor och uppföljningsfrågor Anteckningar

För att underlätta för eleven kan du skriva talen 3 och 5 på ett papper eller be eleven göra det:
Hur många tal finns det mellan 3 och 5?

Vilka/vilket då? 
Finns det fler tal?
Kan du skriva det?
Vad kallas de talen?

Eventuellt kan frågan ”Hur många tal finns 
mellan 0 och 1?” ge ytterligare information.

Lägre nivå Högre nivå

Anger att talet 4 finns mellan tre och fem. Anger att det finns fler tal än talet 4 mellan tre 
och fem.
Nämner några t.ex. 
”tre komma fem”, ”fyra komma fem”

Namnger talen 3, 4, 5 som heltal.

Använder begreppen decimaltal, tiondelar, 
hundradelar tusendelar, o.s.v.

Beskriver antalet tal mellan tre och fem som 
”oändligt”.

Frågor till eleven Stödfrågor och uppföljningsfrågor

Tänk dig att raden med hus fortsätter till vänster i bilden.
Vilka nummer kan det stå på de dörrarna?

Om det stod två på den första dörren, vad 
kan det stå på de andra dörrarna?

Vad skulle det kunna stå på dörrarna 
mittemot?

För att underlätta för eleven kan du skriva talen i talföljden på ett papper eller be eleven göra det:
Vad skulle nästa tal i talföljden vara?

Hur tänker du då?

På det sätt som jag tänker kan nästa tal 
vara 21. Hur tror du att jag har tänkt då?

Vilket tal skulle komma efter 21?

Lägre nivå Högre nivå

Fortsätter antingen den udda eller den jämna 
talföljden på dörrarna.

Fortsätter udda talföljden på dörrarna. Fortsätter 
jämna talföljden på dörrarna.

Beskriver vad som händer i talföljden på 
husväggen fram till talet 13.

Förklarar och motiverar hur talet 21 kommer som 
nästa tal i talföljden på husväggen.
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Frågor till eleven Stödfrågor och uppföljningsfrågor Anteckningar

Plocka fram tändstickor och bilden med tändsticksmönstret.

Med hjälp av tändstickor kan man lägga fem h örningar i rad.

Hur många tändstickor behövs om man ska lägga en rad med 4 femhörningar?
Hur många tändstickor behövs om man ska lägga en rad med 9 femhörningar?

Hur kom du fram till ditt svar?
Hur tänker du då?

Lägre nivå Högre nivå

Lägger en rad med fyra och/eller nio fem-
hörningar utan att kunna förklara hur mönstret 
fortsätter

Lägger en rad med fyra och/eller nio fem-
hörningar och kan beskriva hur mönstret 
fortsätter.

Lägger en rad med fyra och/eller nio fem-
hörningar och beskriver mönstret generellt.

Ex:”Jag tar antalet femhörningar gånger fyra 
plus ett.”

”t =n*4+1; t=1+4n; t=5+(n-1)*4”
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Sortering och proportionalitet

Frågor till eleven Stödfrågor och uppföljningsfrågor Anteckningar

Ta fram burk med knappar.
Kan du sortera knapparna på något sätt?
Beskriv din sortering.

Kan du sortera på något annat sätt? 
Beskriv din sortering.

Om eleven är osäker, säg till eleven:
Sortera knapparna efter färg.
eller
Sortera knapparna och säg till eleven:
Kan du beskriva min sortering? 

Lägre nivå Högre nivå

Sorterar knapparna efter färg.
eller
Beskriver lärarens sortering god tagbart.

Gör en sortering och beskriver den godtagbart. Gör flera sorteringar och beskriver dem godtag-
bart.

Frågor till eleven Stödfrågor och uppföljningsfrågor

Här är fem knappar. Plocka fram dubbelt så många.
Här är tolv knappar. Plocka fram hälften så många.

Fortsätt med fler antal knappar om eleven 
är osäker på dubbelt/hälften.

Hur stor andel av knapparna/hur stor del av knapparna/hur många av det totala antalet 
knappar på bordet är gula?
Röda? Gröna?
Ta fram en vit, två blå, tre röda, fyra gröna knappar.
Hur många procent är vita? Blå? Röda?

Kan du skriva det?
Kan du skriva det på något annat sätt?

Lägre nivå Högre nivå

Plockar fram hälften så många knappar. Anger antalet gula, röda eller gröna knappar av 
totalen.

Skriver uttrycken som visar andelen gula, röda 
eller gröna knappar.

Plockar fram dubbelt så många knappar. Visar sambanden mellan tal skrivna i procent-, 
bråk- och decimalform.

Avslutning: 
Nu har jag inga fler frågor.
Har du några frågor?
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Byggbitar till stenläggning (skrivs ut i 4 exemplar och alla 
bitar klipps isär)
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Stenläggningen ur ett annat perspektiv
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Tändsticksbild
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Kartläggningsprofil 

Numeracitet 

Elever 9 år och äldre

Elevens namn: .................................................................................................................................................

Födelsedatum: ......................................................  Kartläggningsspråk: ......................................................

Datum och lärare: ...........................................................................................................................................

Väg samman elevens svar och resonemang inom de olika områdena och markera i profilen 
med ett kryss.

Rumsuppfattning och geometri 
Lägre nivå Högre nivå

Generell bedömning av uppskattning och rimlighet
Lägre nivå Högre nivå 

Taluppfattning och talföljder
Lägre nivå  Högre nivå

Sortering och proportionalitet
Lägre nivå  Högre nivå

Underlag för beslut om årskursplacering och planering av undervisningen

Elevens styrkor:  Elevens utvecklingsområden:

....................................................................................  ................................................................................

....................................................................................  ................................................................................

....................................................................................  ................................................................................

Läraren bedömer utifrån ovanstående styrkor och utvecklingsområden att eleven kan placeras 
i den årskurs som åldern motsvarar:

 Ja
Nej, lägre

 Nej, högre

Förslag på eventuella insatser och stöd för eleven:

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

1 Steg 2 3
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