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Sammanfattning 
Deklarativ kunskap (automatiserade förmågor) är hierarkisk, ny kunskap bygger på redan 

förvärvad kunskap, och anses vara av stor betydelse för att elever inte ska hamna i 

matematiksvårigheter. En del i detta är att ha befäst talkombinationerna (Hudson & Miller, 

2006). En annan viktig del för att lärande ska kunna ske effektivt är att eleverna känner sig 

motiverade. Det finns en mängd olika motivationskomponenter som ligger till grund för varje 

elevs unika motivation inför en uppgift. En bidragande orsak till låg motivation är om eleven 

känner oro inför matematikämnet samt att matematikämnet ofta inte är kopplad till samhället i 

stort (Boaler, 2011). 

 
Denna kvantitativa studie är av experimentell design och har till syfte att testa metoderna ÖVA 

och GL och bedöma vilken metod som lämpar sig bäst för att bemästra talkombinationerna 

inom talområdet 0–20 i addition och subtraktion. ÖVA handlar om att individuellt öva för att 

minnas och GL handlar i sin tur om att stärka elevernas taluppfattning med mer lärarstöd. 

Eleverna slumpas in i interventioner, ÖVA eller GL, som är inom ramen för RTI, response to 

intervention. 

 
Resultatet i vår studie visar att det inte finns några tydliga skillnader mellan metoderna ÖVA 

och GL men att det inte är statistiskt säkerställt på grund av att interventionerna genomfördes 

under en kort period och det finns ett stort antal data som saknas. Det finns däremot en ökning 

vad gäller prestationer och ett visst samband mellan olika motivationskomponenter och 

subtraktion. Träning av talkombinationer i sig är dock viktigt för elevernas framtida 

matematikutveckling och val av interventionsmetoder måste anpassas efter varje individ. 
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1. Inledning 
Vårt intresse för matematikundervisning och engagemang kring elever i matematiksvårigheter 

ligger till grund för denna studie. Vårt framtida arbete kommer att innebära att vi ska stötta 

pedagoger och kunna identifiera arten av matematiksvårigheter för att finna rätt 

interventionsmetoder. Vår studie förväntas inte ge alla svar på detta men är ett ytterligare steg 

i vår strävan att bli bättre på att diagnostisera problemtyper och hitta möjliga effektiva 

interventionsmetoder. 

 
För speciallärarexamen ska studenten 
– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och 
utvecklingsarbete samt kunskap om relationen mellan vetenskap och beprövad 
erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen 

(SFS 2011:186) 
 

Vi har särskilt intresserat oss för vikten av att elever får undervisning på rätt nivå, med ett 

tydligt syfte och utifrån vetenskapligt beprövade modeller. Det finns olika metoder för hur 

eleverna kan undervisas för att få deklarativ kunskap inom talområdet 0–20, addition och 

subtraktion. En metod är ÖVA där eleverna genom att räkna uppgifterna många gånger till slut 

lär sig de rätta svaren (Bentley & Bentley, 2016). En annan metod är GL som bygger på att 

eleven genom förståelse av hur talen är uppbyggda lär sig talkombinationerna (Boaler, 2011). 

Vi har en tro om att matematikundervisningen måste följa en viss hierarki så att eleverna inte 

missar viktiga grunder inom ämnet samt att pedagogerna måste våga frångå strukturen från ett 

färdigt läromedel. Vi tycker oss se att undervisning som inte utgår från eleverna kan ta död på 

lust och motivation vilket kan leda till svårigheter inom ämnet. 

 
 

2. Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte är att ta reda på hur elever i årskurs fem på bästa sätt kan hjälpas att bemästra talfakta 

inom talområdet 0–20 med addition och subtraktion. Studiens upplägg innebär att pröva två 

olika typer av interventioner i syfte att kunna utvisa vilken som har bäst effekt. De två 

metoderna Guidat lärande, GL och ÖVA har sina ursprung inom två olika inriktningar som av 

många uppfattas vara i konflikt med varandra. Denna konflikt går under benämningen 

matematikstriden (Boaler, 2011). 
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● Hur väl bemästrar elever i matematiksvårigheter talkombinationerna i addition och 

subtraktion genom ÖVA alternativt genom GL? 

 
● Vilka samband finns mellan olika motivationskomponenter och matematikämnet när 

det kommer till hur väl en elev bemästrar talkombinationer? 

 
 

3. Teoriöversikt 
I följande avsnitt redogör vi för centrala begrepp och sammanhang för vår studie. Vi kommer 

att gå in närmre på metoderna ÖVA och GL för att bidra med en djupare förståelse för vad de 

innebär samt begreppen prevention och intervention samt RTI (response to intervention) som 

är själva modellen vi kommer att utgå ifrån. Vi kommer även att gå in på vad definitionen 

matematiksvårigheter och betydelsen av arbetsminne i sammanhanget samt olika 

motivationskomponenter. 

 
 
 
 

3.1 ÖVA och Guidat Lärande (GL) 
Den ena sidan, som i vår studie representeras av ÖVA, menar att automatisering av enkla 

matematikoperationer fås genom ett nötande av uppgifter där snabbhet är en avgörande faktor. 

Tal och talkombinationer hanteras i stora mängder och i ett ökande tempo som gör att eleverna 

helt enkelt minns svaren. Den andra sidan, som i vår studie representeras av GL, menar att 

automatisering bäst åstadkoms genom att eleverna reflekterar och förstår olika 

talkombinationer. Här är mängden beräkningar inte lika avgörande utan det handlar mer om att 

förstå hur olika tal är uppbyggda och därigenom nå automatisering genom att talkombinationer 

blir självklara (Boaler, 2011). 

 
ÖVA innebär ett lärande där talkombinationer memoreras genom att uppgifter repeteras om 

och om igen för att öka elevernas automatiserade lärande. Det är mönster som lagras i 

långtidsminnet och på så vis övas procedurförmågan upp. Övningarna sker utan lärarstöd och 

är av typen 7+9=? 17-8=? och så vidare (Bentley & Bentley, 2016). 
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Med GL är strategin att stärka elevernas taluppfattning, förståelsen för hur relationen mellan 

olika tal är (16–9=? och 7+9=? är tal som hänger ihop). Detta förväntas öka elevernas 

automatiserade kunskap, de ser vad det är snarare än räknar ut vad det är. Att utforska triader, 

se figur 1, och att använda praktiskt material är tydliga delar i denna strategi (Boaler, 2011). 
 
 

Figur 1 – Exempel på triader 
 
 

3.2 Deklarativ kunskap 
Deklarativ kunskap innebär att kunskapen är hämtad direkt ur minnet och kommer automatiskt. 

Detta förutsätter begreppsförståelse och metoder för att kunna räkna ut något. Deklarativ 

kunskap är viktigt för att utvecklas i matematik eftersom ny kunskap inom ämnet bygger på 

redan förvärvad kunskap. Matematiken är på så vis hierarkisk vilket elever har nytta av både 

inom skolämnet och i vardagslivet (Hudson & Miller, 2006). 

 
 

Ett effektivt utförande av många vardagliga applikationer är beroende av att vi har tillägnat oss 

deklarativ kunskap. Det gör denna grundläggande färdighet viktig i sig själv. Memorering av 

till exempel de grundläggande talkombinationerna är också viktigt för framgång inom mer 

avancerad skolmatematik. En tillräcklig mängd av deklarativ kunskap tillåter oss att fokusera 

på mer komplexa problem. Frigörandet av kognitiva resurser för mer komplexa frågor (t ex 

letar efter mönster) underlättar också det fortsatta utforskandet av matematiken och förståelsen 

för sammanhang (Dowker, 2009). 

 
Elever som inte behärskar de enklaste formerna av additionskombinationer redan under det 
första läsåret får mycket svårt att behärska subtraktion, division och multiplikation. Det är svårt 
att hantera flersiffriga tal om varje deluträkning måste genomföras istället för att de basala 
talens kombinationer är tydliga i minnet (Dowker, 2009). Att underliggande steg i den 
matematiska utvecklingen har fallerat eller inte givits tillräckligt med tid kan lätt misstas som 
tecken på dyskalkyli. Att använda rätt interventioner för rätt problem är en grundförutsättning 
för att nå resultat. Brister i deklarativ kunskap behöver inte i sig tyda på svårigheter avseende 
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matematikinlärning utan kan vara resultatet av otillräcklig träning och reflektion i tidigare steg 
(Dowker, 2009). 

 
Vanligtvis lär sig eleverna nya kombinationer, eller en grupp av relaterade kombinationer, i tre 
faser. Fas 1 innebär räknestrategier, eleverna räknar objekt och eller räknar högt för att finna 
svaret. Fas 2 innebär en resonerande strategi, eleverna använder de fakta som finns och kommer 
fram till metod och svar genom deduktion. Fas 3 innebär att området behärskas, eleverna har 
metoder och procedurer redo i minnet för att hantera uppgifterna. Fas 3 innebär att en tillräcklig 
nivå av deklarativ kunskap inom området har uppnåtts. Som med all meningsfull kunskap 
bygger det på att ett nätverk av kunskap byggts upp i minnet (National Mathematics Advisory 
Panel, 2008). 

 

Variation och reflektion kring olika typer av metoder är viktiga inslag för att utveckla deklarativ 

kunskap. Varje lektion bör innehålla repetition av tidigare inlärd deklarativ kunskap samt 

kopplas ihop med vad som komma skall. Det är relevant för att skapa förståelse för vad som 

sker och varför. Varje individ måste få anpassade uppgifter och metoder för att stegvis närma 

sig automatiserad kunskap. Detta är en process där varje individ måste få den tid denne behöver 

för att komma dit (Hudson & Miller, 2007). 

 
 

Viktiga praktiska delar i undervisning för att utveckla deklarativ kunskap kan vara så kallat 

constant time delay där läraren läser upp eller visar en uppgift på tavlan varpå eleven repeterar 

uppgiften och säger även svaret. Exempel: Läraren säger 9+9 och eleven säger då 9+9=18 inom 

en viss tidsrymd. Läraren bekräftar att det var rätt och ger beröm. Om svaret däremot är fel 

säger läraren det eleven skulle ha sagt och då ska även eleven repetera det. Läraren bekräftar 

men inte med samma beröm. (Hudson & Miller, 2006). Prompt fading procedure är en annan 

metod som påminner om constant time delay men här är det inte läraren som läser upp utan 

uppgiften står på exempelvis ett kort som eleven läser upp högt på egen hand, till exempel 

9+9=18. Sedan repeteras de med nya kort som visar samma uppgift igen fastän med lite 

suddigare svar. Tillslut tunnas svaret ut så pass mycket att det inte syns alls. 1-Minute Timings 

är i sin tur en metod som handlar om att eleverna ska lösa så många uppgifter som möjligt på 

en minut (Hudson & Miller, 2006). Det är viktigt att göra en bedömning av varje individs 

förmåga och därefter sätta rimliga mål för varje elev. Vartefter eleverna utvecklas ökas också 

kraven i samma takt. Hänsyn ska tas till elevens förmåga att skriva siffror/hitta rätt siffra på 

tangentbordet så att bedömning sker på rätt sak, nämligen beräkningsförmåga. 
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Procedurkunskap i sin tur handlar om förmågan att kunna använda relevanta procedurer, 

exempelvis algoritmer, för att räkna ut något. Procedurkunskap är något som bör befästas hos 

eleven innan denne utvecklar deklarativ kunskap (Hudson & Miller, 2006). 

 
 
 

3.3 Begreppskunskap 
Begreppskunskap inom matematik är viktigt att etablera. Det krävs att den är etablerad innan 

eleverna kan utveckla deklarativ kunskap. Detta innebär att eleven har kunskap om centrala 

begrepp inom ämnet och på så vis har en djupare förståelse när det kommer till hantering av 

olika matematiska operationer. Ett exempel skulle kunna vara begreppet addition. När en elev 

besitter begreppskunskap förstår denne att addition innebär att något ska läggas till (Hudson & 

Miller, 2006). 

 
 
 

3.4 Taluppfattning/Number sense 
En god taluppfattning eller number sense innebär att man har förståelse för hur talen är 

uppbyggda. Tal är uppbyggda på olika sätt i olika talsystem och i olika kulturer. Det talsystem 

vi vanligen använder bygger på basen 10. Det är viktigt för lärare i vårt allt mer mångkulturella 

samhälle att ha en uppfattning om hur tal är uppbyggda i andra kulturer. Det är en bra hjälp för 

att kunna överbrygga vissa elevers svårigheter. För att förstå att 10-bas är en konstruktion bland 

många andra kan det vara nyttigt för läraren att testa att räkna med en annan bas än 10, Det är 

ett bra sätt att förstå svårigheterna för någon som inte är van vid basen 10. God taluppfattning 

kan vara att eleven exempelvis vet att 9 är mer än 4, 61 är mer än 16 osv. utan att behöva rabbla 

alla tal där emellan (Löwing, 2017). Taluppfattning innebär att ha en sån känsla för hur talen 

är uppbyggda att den tillåter operationer med tal utan djupare reflektion. I en sådan 

taluppfattning ingår att kunna behärska: 

● talens ordning och dess grannar, 

● positionssystemet 

● grundläggande räkneregler 

● uppdelning i termer och faktorer 

● tals storleksordning och avrundning 
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För barn som har svårt för matematik det vi kallar matematiksvårigheter så kan det vara väldigt 

arbetsamt och ångestfyllt att lära sig talkombinationer så som 9+7=16, 12–4=8 osv (Boaler, 

2015). Om man betraktar detta lärande från olika perspektiv så kan man se olika grundorsaker 

till dessa matematiksvårigheter. I grund och botten är detta en rak minnesövning. Vi ser en 

talkombination och har memorerat vad den innebär, stimuli och respons. De två traditionellt 

antagna grundläggande orsakerna till att detta inte kan läras in är att antingen har inte tillräcklig 

tid ägnats åt uppgiften eller så är det något fel på eleven. Om vi istället betraktar detta från ett 

taluppfattningsperspektiv så innehåller denna tillsynes enkla övning en mängd 

sammanhängande delar såsom mönster, talrelationer, räkneregler, och automatiserade sätt att 

tänka och resonera om matematik liksom rena fakta. I själva verket utgår förmågan att behärska 

dessa enkla talkombinationer från en taluppfattningsförmåga. Denna förmåga utvecklas särskilt 

under förskoletiden och tidiga skolåren. Utifrån ett taluppfattningsperspektiv beror 

matematiksvårigheter inom detta område, särskilt avseende elever i svårigheter, på att de inte 

fått möjlighet att utveckla en god taluppfattningsförmåga i unga år (Baroody, Bajwa & Eiland, 

2009). 

 
 
 

3.5 Samband mellan kunskaperna 
Deklarativ-, begreppslig- och procedurkunskap hänger ihop. Ett exempel skulle kunna vara 

talkombinationerna 9+1=10, 8+2=10, 7+3=10 och så vidare. Eleven har utvecklat deklarativ 

kunskap om denne direkt vet svaren utan att behöva räkna ut det, det är med andra ord 

automatiserat. Innan den nivån måste eleven ha utvecklat begreppslig förståelse för vad 

exempelvis addition betyder och även procedurkunskap eftersom eleven till en början måste 

kunna räkna ut svaren (Hudson & Miller, 2006). Att ha utvecklat sin taluppfattning är också en 

förutsättning eftersom eleven med säkerhet måste veta att exempelvis 7 är större än 3. När 

eleven knäckt koden och direkt ser att exempelvis 7+3=10 och 10-3=7 skapar det goda 

förutsättningar att klara mer avancerade beräkningar vilket i sin tur leder till att eleven inte 

behöver ägna för mycket tankekraft åt procedurer. Detta kan i sin tur leda till att dessa 

procedurer blir till ännu mer utvecklad deklarativ kunskap vilket kan liknas en ständigt 

kunskapshöjande spiral (Hudson & Miller, 2006). 
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3.6 Prevention och intervention 
Prevention kan delas in i tre nivåer: primär, sekundär och tertiär. Primär prevention fokuserar 

på utformandet av den ordinarie undervisningen som ska vara så effektiv som möjligt så att 

inga elever utelämnas. Undervisningen ska vara tillräckligt utmanande, representeras på ett 

varierat sätt i varierande aktiviteter. Sekundär prevention fokuserar på anpassningar eftersom 

det troligtvis kommer att finnas de elever som inte utvecklas i förväntad takt trots god 

undervisning. Dessa anpassningar ska kunna genomföras i klassrummet, får inte vara störande 

för eleven eller andra elever. Tertiär prevention, eller intervention, fokuserar på intensiv och 

individualiserad undervisning. Fokus ska ligga på den enskilda elevens behov med tydliga 

instruktioner i en tydlig kontext (Fuchs & Fuchs, 2001). 

 

Ett sätt att arbeta med prevention och intervention är RTI. Med RTI, response to intervention, 

avses det område, med strategier, strukturer, regler, vägledning, rutiner och arbetssätt, inom 

vilket vi hanterar elever som är i behov av stöd. Detta kan se väldigt olika ut i olika länder. En 

jämförelse mellan USA och Finland visade på stora skillnader i hur de olika länderna 

organiserar sin verksamhet runt interventioner. I USA är fokus på att diagnostisera och 

förebygga inlärningssvårigheter. Det finns tydliga definitioner av hur interventionerna ska 

hanteras avseende intensitet, längd och vilken typ av stöd som ska ges. I Finland är detta 

huvudsakligen en administrativ struktur av stöd. Det finns heller ingen specifik vägledning om 

hur det ska hanteras (Björn, Aro, Koponen, Fuchs & Fuchs, 2016). 

 
 

3.7 Matematiksvårigheter och arbetsminnet 
Grunden till varför olika elever är i matematiksvårigheter kan betraktas vara av yttre eller inre 
art. Matematiksvårigheter som är av inre art har sitt ursprung i biologiska faktorer medan de 
av yttre art härrör från förhållanden i hem och skola eller andra delar i den sociokulturella 
miljön. Det är dock svårt att diagnostisera matematiksvårigheter som det ena eller det andra. 
Det sker hela tiden ett utbyte och den ena faktorn påverkar den andra (Dowker, 2005). 

 
Till de biologiska faktorerna hör de kognitiva funktionerna som exempelvis funktionerna i 
arbetsminnet och långtidsminnet (Dowker, 2005). Arbetsminnet är den den delen av minnet 
där information hanteras i realtid. I långtidsminnet lagras information som sedan kan hämtas 
och användas i de processer som pågår i arbetsminnet. Arbetsminnet kan delas in i fyra olika 
funktioner; fonologiska loopen, den visuella spatiala funktionen, den exekutiva funktionen och 
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den episodiska bufferten. Den fonologiska loopen innebär att ljud avkodas som i sin tur ger 
meningar betydelse. Här lagras även data fastän i enbart några tiotals sekunder vilket innebär 
att vi behöver automatisera så mycket som möjligt eftersom information annars snabbt går 
förlorad. Genom att ha automatiserat kunskap i långtidsminnet kan vi istället ägna kraft i 
arbetsminnet åt att lösa nya problem (Bentley & Bentley, 2016). 

 
Det är osäkert om matematiksvårigheter beror på bristande arbetsminne eller om 
matematiksvårigheter skapar brister i arbetsminnet. Det är dock tydligt att arbetsminnet 
belastas hårdare om elever upplever oro eller ängslan förknippat med matematikämnet. Oron 
ökar också om de förestående operationerna ska göras snabbt och exakt. Oro inför matematik 
kan ses som en distraktionsfaktor, en distraktor. En distraktor avleder tankarna från det aktuella 
och stör därmed möjligheten att fokusera på den förestående uppgiften. En elev som behöver 
ägna mycket tid åt enkla operationer som till exempel att 3+2=5 har betydligt svårare att hantera 
mer komplexa uppgifter som till exempel 5(3+2)-(8+3). Arbetsminnet blir helt enkelt 
överbelastat av operationer som skulle kunnat vara automatiserade (Bentley & Bentley, 2011). 
Det är därmed svårt för läraren att avgöra om otillfredsställande testresultat beror på låg 
matematisk prestationsförmåga eller om det beror på distraktorer. 

 
 
 

3.8 Motivationskomponenter 
Oro, självbild, inre samt yttre motivation är vad vi kallar olika motivationskomponenter. Vi 

kommer att förtydliga oro inför matematikämnet samt yttre och inre motivation kopplat till 

matematik. Självbild går vi inte in mer på än förklaringen att det handlar om elevens tilltro till 

sin egen förmåga. 

 
 

3.8.1 Oro inför matematikämnet 
Oro eller ångest inför matematikämnet kan lägga hinder i vägen för en god 

matematikutveckling. En stark oro kan som nämnts ovan påverka arbetsminnet så att det 

belastas med annat än den matematikuppgift som ska lösas eller de begrepp som ska förstås. 

Detta har varit föremål för forskning sedan 50-talet men har allt mer hamnat i fokus de senaste 

åren. Oron tycks vara starkt förknippat med den självbild eleverna har beträffande matematik 

och deras förmåga att hantera detta. Detta är särskilt framträdande bland flickor som trots att 

verkliga resultat inte skiljer mellan könen ändå är överrepresenterade bland de elever som anser 
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sig vara svagare i matematik än de i själva verket är. Såväl orsaker till som hantering av oro 

inför matematikämnet är komplexa. Utöver att oron försvårar matematikinlärning bidrar den 

också till att de som känner oro sällan väljer att läsa vidare inom ämnen och inriktningar som 

upplevs innehålla mycket matematik (Dowker, Sarkar & Looi, 2016). 

 
Eventuell oro inför matematikämnet liksom självbilden avseende matematik uppstår inte i ett 

vakuum. Den baseras naturligtvis på elevernas upplevelser av matematik och de fördomar de 

samlar på sig baserat på vad omgivningen tycker och säger. Matematik bygger på ett antal 

metoder som är till för att göra världen mer begriplig. Elever uppfattar det däremot ofta som 

en uppsättning regler utan direkt mål eller mening. Matematik så som den traditionellt 

introduceras i skolorna har ingen likhet med den matematik som matematiker arbetar med 

(Boaler, 2011). Det är också ofta förknippat med utförande av prov eller test som leder till olika 

grad av misslyckande. I andra ämnen görs kopplingen till målet tydligare. Läsning börjar inte 

med att hantera grammatiska regler i tur och ordning eller att lära in olika ord från A-Ö. Tidigt 

kopplas ord till meningar i ett sammanhang, eleverna får en känsla för att det är en information 

de kan få om de avkodar meddelandet. I musik lärs inte längre alla toner och skalor in från 

början utan ett för eleven känt och omtyckt musikstycke hanteras, därefter kopplas teori in. Om 

jag som elev ställs inför krångliga regler jag ska lära mig utan att förstå varför och där min 

“belöning” oftast är att jag får känna mig dum och otillräcklig så är chansen liten att det blir 

mitt favoritämne. Riktig matematik är ofta att veta svaret men att leta efter frågan vilket är en 

utforskning, avkodning av ett hemligt meddelande. I skolmatematiken är det oftare att 

presentera ett svar till en given fråga (Boaler, 2011). 

 
 
 

3.8.2 Inre och yttre motivation 
Inre motivation handlar om att eleven deltar i en aktivitet av ren nyfikenhet och aktiviteten i 

sig ger belöning. Eleven deltar även om det uppstår svåra utmaningar och kräver inte några 

belöningar (Ormrod, 2008). Yttre motivation handlar istället om att eleven får uppmuntran av 

någon annan person eller en sak (Gagné & Deci, 2005). En elev som är i behov av yttre 

motivation behöver uppmuntran från lärare, föräldrar eller andra för att kunna prestera 

(Ormrod, 2008). Skillnaden mellan inre och yttre motivation kan grovt sägas vara att inre 

motivation innebär att jag gör det för min egen skull och yttre att jag gör det för någon annans 

eller något annats skull där min belöning kommer som nästa steg. Det kan uttryckas som frågan 
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om “jag tyckte jag var duktig” eller “läraren tyckte att jag var duktig”. Matematikämnet så som 

elever ofta träffar på det inbjuder i viss mån till att utveckla en yttre motivation. Lärare, 

kamrater och föräldrar kanske visar uppskattning när eleven lyckas bra på test och prov. Men 

om proven eller övningarna inte har en förankring i något som eleven själv är intresserad av 

eller tycker är spännande är det svårt att få en inre tillfredsställelse och därmed utveckla en inre 

motivation för ämnet (Boaler, 2011). 

 
 

4. Tidigare forskning 
Det finns forskning sedan långt tillbaka i tiden som pekar på att automatiserade 

minnesstrukturer uppkommer när eleverna genomför korrekt lösta uppgifter vid upprepade 

tillfällen. Hamann och Ashcraft (1986) undersökte läroböcker i matematik och de kom fram 

till att ju fler av samma talkombinationer som förekom i böckerna och som eleverna löste 

korrekt desto lättare kunde de plocka fram dem ur minnet efteråt. 

 
Annan äldre forskning av bland annat Siegler (1988b) pekar på att elevers olika strategier kan 

stödja varandra. Olika processer kan stödja varandra, exempelvis öva för att minnas genom att 

upprepa samma uppgifter i kombination med visuellt stöd, men eleven överger det visuella 

stödet när denne är redo. Ett exempel på ett visuellt stöd i de tidigare åldrarna kan vara 

fingerräkning. 

Viktiga resultat från forskning av Gersten, Jordan & Flojo (2005) om matematiksvårigheter 

(MD) som är relevant för tidig identifiering och tidiga interventioner: 

a) för många barn är matematikproblem inte stabila över tiden; 
 

b) förekomsten av lässvårigheter verkar också relaterad till långsammare framsteg inom 

matematik. 

(c) nästan alla elever med Mathematical Difficulties, MD uppvisar problem avseende exakt 

och automatisk inhämtning av grundläggande kunskaper om aritmetiska kombinationer, såsom 

6 + 3. 

Följande faktorer tycks vara allmängiltiga och tillförlitliga indikatorer på potentiell MD hos 

elever: 
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a) Storleksjämförelse (dvs. veta vilken siffra i ett par som är större), 
 

(b) utvecklande av beräkningsstrategier, 
 

(c) snabb identifiering av siffror, och 
 

(d) arbetsminnets kapacitet. 
 
 
 

Kroesbergen och Van Luit (2003) genomförde en meta-analys av 58 studier av matematiska 

interventioner avseende grundskoleelever i behov av stöd. Meta-analysen visade att mest 

forskning bedrivits avseende interventioner relaterade till grundläggande färdigheter. I 

allmänhet var ingrepp inom detta område också de mest effektiva. I övrigt ingick interventioner 

inom områdena förberedande matematik och problemlösningsstrategier också i meta-analysen. 

Dessutom visade sig några få väsentliga faktorer tydligt påverka resultaten. Utöver 

interventionens varaktighet visade sig interventionsmetoden vara viktig. Direkt instruktion 

(direkt lärar - elevinteraktion) och självinstruktion (eleverna tänker och utforskar själva) visade 

sig vara mer effektiv än användandet av nyare media såsom exempelvis datorprogram. 

Interventioner som involverar användningen av datorstödd instruktion och handledning var 

mindre effektiva än interventioner som inte omfattade dessa typer av stöd. Även metoder där 

eleverna hjälper varandra var mindre effektiva. 

 
 
 

En meta-analys undersökte förhållandet mellan matematikoperationer och arbetsminne för att 

identifiera möjliga påverkansfaktorer. Meta-analysen som omfattade 110 studier visade en 

signifikant korrelation mellan matematisk förmåga och arbetsminneskapacitet. Analyser visade 

att matematisk kapacitet korrelerade med arbetsminneskapacitet avseende verbal, numerisk 

och spatial förmåga. Förhållandet mellan arbetsminne och matematik var starkare bland 

individer med matematiska svårigheter av inre art jämfört individer med matematiska 

svårigheter med ursprung av yttre art (Peng, Namkung, Barnes & Congying, 2016). 

 
 
 

I en årslång studie omfattande 424 elever och 58 lärare visade det sig att elever som förväntade 

sig att hela tiden utvecklas hade bättre testresultat än elever som ansåg sin förmåga vara stabil 

och föredrog enkla, välkända uppgifter. Lärarnas förhållningssätt avseende grad av 
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prestationsinriktning spelade en viktig roll i utvecklingen av elevernas förhållningssätt. Ju mer 

en lärare återkopplade elevernas framsteg ju fler elever var prestationsinriktade. Dessa resultat 

kan ha betydande konsekvenser för teori såväl som övning, eftersom de visar att även i de tidiga 

skolåren är uppföljning av prestationer kopplade till utvecklingen av elevernas motivation, som 

i sin tur är kopplade till elevernas matematikförmåga (Park, Gunderson, Tsukayama, Levine & 

Beilock, 2016). 

 
 
 

Att kunna hantera matematik är viktigt i dagens samhälle. Ändå uppvisar nära 20% av eleverna 

i skolan måttliga till svåra matematiksvårigheter (MD). En studie visade att åtta veckor av 

lärare-elev handledning inte bara åtgärdade matematiska svårigheter hos elever med MD, utan 

gav också omfattande förändringar i hjärnaktiviteten. Neuroplasticitet visar sig som 

normalisering av avvikande funktionella svar i de delar av hjärnan som hanterar numerisk 

problemlösning och hör ihop med utveckling av förmågor. Undersökningen visade att 

hjärnaktivitetsmönster hos barn med MD är signifikant annorlunda jämfört med barn utan MD 

innan men inte efter interventioner med lärare-elev handledning, vilket tyder på att lyckade 

interventioner inte beror på att barnen använder andra kompensatoriska mekanismer. 

Hjärnaktiviteten blir istället likadan som hos barn utan MD. Studien identifierade vilka 

hjärnmekanismer som kan mätas och tolkas för att ge vägledning avseende effektiva 

interventioner för barn med MD. Det ger möjlighet att utveckla nya, standardiserade 

mätpunkter avseende hjärnaktivitet för att bedöma vilka olika interventioner som kan vara 

effektiva och vilka som efteråt varit effektiva. (Iuculano, Rosenberg-Lee, Richardson, Tenison, 

Fuchs, Supekar & Menon, 2015). 

 
 
 

För att främja bästa praxis när det gäller tidig matematikundervisning, det vill säga i 

förskoleåldern betonas ofta vikten av barns utveckling av sitt räknande såsom förmågan att 

räkna högt, förstå ett till ett förhållanden, räkna med kardinaltal, subitisera och räkna framåt 

eller bakåt från ett visst tal. Väldigt lite forskning har dock undersökt om den typ av matematisk 

kunskap som utvecklas genom användning av de vanligast förekommande hjälpmedlen faktiskt 

förutsäger eller leder till senare goda prestationer i matematik. En studie har genomförts där 

data från elever som tillhör främst låginkomsttagare och minoritetsgrupper använts för att 

undersöka i vilken utsträckning förskolans matematiska kompetenser, särskilt grundläggande 
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och avancerad räkning, förutsäger elevernas matematikkunskaper i femte klass. Med hjälp av 

regressionsanalyser fann studien att den tidiga taluppfattningsförmågan (number sense) är den 

starkaste indikatorn för senare matematikprestation. Avancerade beräkningskompetenser är 

mer prediktiva än grundläggande beräkningskompetenser. Resultaten visar på betydelsen av 

tidig matematisk kunskap för framtida akademiska prestationer (Nguyen, Watts, Duncan, 

Clements, Sarama, Wolfe & Spitler, 2016). Intressanta frågeställningar kopplat till vår egen 

studie är om elever som tidigt behärskar matematik är särskilt begåvade eller om tidig framgång 

minskar risken för matematikångest och därmed eliminerar distraktorer inom matematikfältet. 

I det senare fallet är det mer väsentligt hur den tidiga matematikundervisningen bedrivs då det 

främsta målet bör vara att skapa glädje och lust runt matematik snarare än att bygga verklig 

matematisk kunskap, även om det senare också är ett mål. 

 
 
 

Även i mycket unga åldrar kan barn uppvisa matematikångest, som negativt påverkar deras 

prestationer inom matematik. I en studie användes en stor mängd data om elever i första och 

andra årskursens matematikprestationer, problemlösningsförmåga, strategival och inställning 

till matematik. Syftet vara att undersöka om barns matematikångest (det vill säga deras rädsla 

eller oro inför matematikämnet) påverkar deras användning av mer avancerade 

problemlösningsstrategier, vilket i sin tur påverkar deras förmåga att prestera inom 

matematikämnet. Resultaten bekräftade hypotesen och visade också att relationen mellan 

matematikångest och problemlösningsstrategier är starkast hos elever som hade den högsta 

arbetsminneskapaciteten. Det är något paradoxalt att elever som har den högsta kognitiva 

förmågan undviker att använda avancerade problemlösningsstrategier om de har en tydlig 

matematikångest. Vilket leder till att de underpresterar i matematik jämfört med elever som i 

grunden har lägre arbetsminneskapacitet (Ramirez, Chang, Maloney, Levine & Beilock 2015). 

 
 
 

I en stor fältstudie av elever i första och andra årskursen undersöktes hur föräldrars 

matematikångest påverkar deras barns prestationer inom matematik. Målet med studien var att 

bättre förstå varför vissa elever presterar mindre bra i matematikämnet än deras kamrater. 

Studien undersökte om föräldrarnas nivå av matematikångest kan förutsäga deras barns 

prestationer under ett skolår. Det visades att när föräldrarna har mycket egen matematikångest, 

lär sig barnen betydligt mindre matematik under skolåret och har mer egen matematikångest 
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vid skolårets slut. Detta gällde bara då föräldrar med matematikångest hjälpt sina barn med 

läxor under året. I de fall föräldrarna inte hjälpt till så mycket med matematikläxor påverkade 

deras egen matematikångest inte barnens prestationer och påverkade inte heller om barnens 

egna attityder till matematik. Föräldrars mattematikångest påverkade dock inte andra ämnen så 

som barnens läsförmåga. Det tyder på att effekterna av föräldrars matematikångest är specifik 

för barnens prestationer inom matematik. Detta visar på förekomsten av en mekanism för 

intergenerationell överföring av låg matematik prestation och hög matematikångest (Ramirez, 

Maloney, Gunderson, Levine & Beilock, 2015). 

 
5. Metod 

 
5.1 Val av forskningsmetod 
Studien är av klassisk experimentell design. Vi har testat två inlärningsmetoder som benämns 

guidat lärande, GL och öva, ÖVA. Vi valde att göra en randomiserad kontrollstudie (RCT) för 

att besvara våra frågeställningar. RCT innebär i detta sammanhang att eleverna slumpmässigt 

delas in i två olika grupper. Eftersom vi ska jämföra resultat mellan två inlärningsmetoder 

behövde vi inte ha någon kontrollgrupp (Bryman, 2011). Vi höll oss inom ramen för RTI 

(response to intervention) för att definiera svårighetsgraden när vi utförde våra manipulationer. 

Experimentet blir en sammanställning av antal rätt på olika tester och därför lämpar sig en 

kvantitativ metod. Studien är longitudinell eftersom vi är intresserade av att följa eleverna över 

tid med flera mätpunkter (Barmark & Djurfeldt, 2016). 

 
 

5.2 Urval 
Studien gjordes i årskurs fem på två skolor i två angränsande kommuner. Den ena skolan är 

en f-5 skola med en klass i årskurs 5 med 20 elever och den andra skolan är en f-6 skola med 

två parallella årskurs fem klasser med 26 respektive 24 elever. Totalt ingick 70 elever i studien 

som genomfördes med alla dessa tre klasser. I slutresultatet redovisas alla som en grupp. 

Eftersom detta är två skolor som vi arbetar på är detta ett så kallat bekvämlighetsurval 

(Hartman, 2003). 
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5.3 Genomförande 
Studien pågick under fem veckor. Första veckan genomfördes en screening med tre 

testtillfällen (steg 1, se figur 2) där syftet var att klargöra såväl kunskapsnivå som elevernas 

inställning till matematiklärande innan interventionerna startade. Eleverna genomförde fem 

olika tester; motivationskomponenter, arbetsområdestest (AG5 eller RB4), talkombinationstest 

(AG4, A4 och S4). Samtliga tester var i digitalt format på webplatsen mattemasken.se där 

eleverna hade varsin personlig inloggning. Testet som berör motivationskomponenter och 

arbetsområdestestet däremot var i pappersform. 
 
 
 
 
 

Figur 2 - Översikt testtillfällen och interventioner. Grupp 1 (gula rutor) fick först arbeta med ÖVA och sedan med 
GL medan grupp 2 (blå rutor) började med GL för att i nästa steg arbeta med ÖVA. 

 
 
 
 

5.3.1 Test på olika motivationskomponenter 
Testet innehåller olika påståenden som berör elevens självbild (fem frågor), oro (fem frågor), 

inre motivation (fyra frågor) och yttre motivation (två frågor) inför matematikämnet. Testet är 

utformat så att eleven ska ringa in den känsla, från glada till ledsna figurer, som passar bäst in 

på respektive påstående. 
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5.3.2 Talkombinationstest (AG4, A4 och S4) 
Vi hade ytterligare ett digitalt test, Diagnos AG4. Syftet med testet var att se om vi kunde 

upptäcka om eleverna ökade förmågan att generalisera och kunna lösa högre tal när de blev 

säkrare på addition och subtraktion inom talområdet 10-20. Detta test avslutades efter 3 

minuter. På grund av tekniska problem med Diagnos AG4 i “Mattemasken” har vi varit tvungna 

att utesluta den ur studien. 

 
A4 och S4 är diagnoser från Skolverkets diagnosmaterial Diamant. A4 behandlar addition 0- 

20 och S4 behandlar subtraktion 0-20. Varje test fanns i två olika varianter för att inte eleverna 

skulle kunna memorera testerna och på så vis klara testerna utan att för den skull ha uppnått 

den automatisering som interventionerna var ämnade att uppnå. När vi sammanställde 

resultaten från testen delade vi in elever i de som skulle ingå i interventionsprogrammet och 

de som inte, baserat på resultatet, behövde ingå. Gränsen för godkänt testresultat var 30 felfria 

uppgifter av totalt 45. Tiden för respektive test var 90 sekunder. Eleverna skulle hinna minst 

en uppgift på 1,5 sekunder. Anledningen till att vi valde dessa tidsgränser är att tidigare 

genomförda experiment och studier visar att automatisering uppnåtts om eleverna kan svara på 

en fråga inom en sekund eller klara 40-60 uppgifter på en minut, vi ville skapa en tydlig gräns 

mellan de som automatiserat den aktuella typen av tal och de som var i behov av ytterligare 

utveckling (Crawford, 1995). Gränsen skulle uppnås såväl för additionstestet som 

subtraktionstestet. De elever som skulle ingå i interventionen delades slumpmässigt genom 

lottning in i två grupper. Den ena började med inlärningsmetoden ÖVA (Grupp 1, gula rutor i 

figur 2) medan den andra gruppen började med GL (Grupp 2, blå rutor i figur 2). 

 
 

5.3.3 Test på arbetsområdet 
Två av klasserna arbetade parallellt på de ordinarie matematiklektionerna med problemlösning 

(AG5) och en klass med bråkräkning (RB4). Av den anledningen valde vi att genomföra ett 

förtest och eftertest på respektive arbetsområde. De två förstnämnda klasserna genomförde 

därför AG5 från Skolverkets diagnosmaterial Diamant. Den andra klassen genomförde istället 

RB4 från Diamant. 
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5.3.4 Interventionen 
De elever som inte klarade lägsta gränsen på A4 och S4 gick vidare till steg 2 och fick då 

träning genom ÖVA eller GL. Eleverna fick varsitt arbetshäfte med antingen ÖVA eller GL. 

ÖVA skedde på tid. Vid varje lektionstillfälle gjorde eleverna två arbetsblad med omkring 40 

uppgifter på varje sida. På två minuter fick eleverna räkna uppgifterna på det första 

arbetsbladet. Innan de gjorde nästa arbetsblad skrev läraren upp de rätta svaren på tavlan så 

eleverna kunde rätta sina uppgifter. 

 
1.    9+5=   

 

2. 7+6=   
 

3. 8+6=   
 

Figur 3 – Exempel på ÖVA-uppgifter 
 
 

GL genomfördes inte på tid och eleverna genomförde 2-3 arbetsblad per lektionstillfälle. Vid 

rutorna, se figur 4, fick eleverna antingen välja att fortsätta med konkret material eller ta hjälp 

av rutorna. Genom att fylla i fler rutor vid addition eller stryka över rutor vid subtraktion kom 

de fram till rätt svar. Vid triaderna, se figur 5, använde eleverna tiobasmaterial för att dela upp 

varje tal. 
 
 

Figur 4 - Exempel på GL-uppgift med rutor 
 

Figur 5 - Exempel på GL-uppgift med triader 
 

Efter en veckas träning genomförde de, A4 och S4 igen för att synliggöra prestationer under 

interventionens gång. Dessa tester, efter en vecka, syns inte i figur 2. Sedan fortsatte 

interventionen i samma grupper med samma metod i ytterligare en vecka. Efter den andra 

veckan genomförde samtliga elever, även de som klarade sig i screeningperioden och som inte 
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skulle ingå i interventionen, AG4, A4 och S4. De elever som vid detta tillfälle, om inte redan 

vid steg 1, nådde upp till gränsen 30 felfria uppgifter i både A4 och S4 behövde inte fortsätta 

med en ny intervention. De elever som inte klarade gränsen fick fortsätta och då byta 

inlärningsmetod till ÖVA eller GL beroende på vad de hade i första omgången. Även denna 

gång genomfördes tester efter en vecka, som inte syns i figur 2, och efter två veckor 

genomförde samtliga elever alla tester men då även testet kring motivationskomponenter och 

arbetsområdestestet precis som vid det allra första tillfället. Veckoplaneringen för 

interventionen ses i bilaga 1 och 2. 

 
 
 

5.4 Elever i svårigheter 
Det finns tre kategorier när det kommer till kunskapsbedömningen utifrån denna studie. De 

elever som klarade testerna i steg 1 bedöms ej vara i svårigheter, likväl de elever som 

genomgick två veckors intervention med en av metoderna. Varje intervention pågick i två 

veckor där vissa elever fortsatte in i två interventioner med både ÖVA och GL. De elever som 

genomgick både steg 2 och steg 3 är de elever som i denna studie bedöms vara i svårigheter. 

 
 

5.5 Validitet och reliabilitet 
Validitet innebär att det som mäts är det som avses mätas (Bryman, 2011). För att stärka 

studiens validitet används därför flera olika tester. Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i 

studien och om mätningen utförts korrekt. Mätningarna har upprepats på samma sätt varje gång 

och på så vis kan korrelationen, eller sambandet, mellan de olika testtillfällena mätas. Detta är 

en typ av test-retest-reliabilitet som prövar stabiliteten - ju starkare desto större samband finns 

mellan två variabler (Bryman, 2011). I denna studie mäts korrelationen mellan elevernas egna 

skattningar och sambandet mellan kunskapsutvecklingen inom addition och subtraktion. 

 
 
 
 

5.6 Etiska aspekter 
 

I de forskningsetiska principerna ingår att göra avväganden mellan forskningsnyttan och 

skyddet av en individs integritet. Forskningskravet kan sägas uppfyllt om kunskaper utvecklas 



19  

och fördjupas och metoder förbättras till det allmännas nytta. Individer har också rätt att ställa 

krav avseende skydd av deras integritet. Detta krav kan benämnas individskyddskravet som i 

sig består av fyra principer; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Forskningskravet och individskyddskravet är inte absoluta. De måste 

balanseras mot varandra (Bryman, 2011). 

 
Informationskravet innebär att de berörda ska informeras om studiens syfte och vilka villkor 

som gäller samt att det råder frivillighet att delta. Samtyckeskravet innebär att forskaren ska 

inhämta samtycke från deltagare. Om det handlar om barn under 15 år ska eller bör, beroende 

på innehåll, samtycke inhämtas från vårdnadshavare. Konfidentialitetskravet innebär att all 

personal inom forskningsprojektet bör skriva på en förbindelse om tystnadsplikt så att inte 

känsliga uppgifter om individer ska spridas. Dessutom ska individer som ingår i studien 

avidentifieras så att utomstående inte ska kunna komma åt uppgifter som kan kopplas samman 

med en specifik individ. Nyttjandekravet innebär att uppgifter som framkommer i studien inte 

får användas i ett kommersiellt eller annat syfte som inte är vetenskapligt. Dessutom får inte 

uppgifter användas till att fatta beslut om något som rör individen av större karaktär utan att 

denne har gett medgivande till det (Vetenskapsrådet, 2010). 

 
Syftet med studien är att ta reda på vilken av de båda metoderna GL och ÖVA som är bäst att 

använda för avsedda interventioner. Båda metoderna är beprövade och är att betrakta som 

normala övningsmetoder inom skolarbetet. Studierna äventyrar därmed inte elevernas 

skolarbete utan utgör normala variationer av de metoder som står en lärare till buds. Att veta 

vad som eventuellt är mer effektivt är väsentligt för att kunna öka effektiviteten i skolarbetet. 

Vi anser därför att forskningskravet är uppfyllt. 

 
Arbetet med GL och ÖVA ingår i den ordinarie undervisningen. För att kunna använda oss av 

resultaten delade vi ut information till vårdnadshavare där de dels fick information om hur vår 

undersökning skulle gå till och hur vi skulle hantera barnens resultat. Varje elev är kodad och 

resultaten hanteras inom en grupp där varje individ i sig är anonym. Därmed har vi informerat 

undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras 

deltagande. Den matematikundervisning som bedrevs inom projektet var inte frivillig utan en 

del av den ordinarie skolgången. Däremot var det frivilligt att tillåta oss att använda de 

uppgifter som framkom vid test och självskattningar. Informationen omfattade de inslag i 
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undersökningen som kunde påverka deras villighet att delta. Därmed anser vi att 

informationskravet är uppfyllt. 

 
Vi fick deltagarnas samtycke genom att ingen uttryckte någon önskan om att slippa delta. Även 

deltagarnas föräldrar/vårdnadshavare blev informerade via ett informationsbrev, se bilaga 3, 

och gavs möjlighet att uttrycka sina önskemål. Vi anser därmed att samtyckeskravet är uppfyllt. 

De uppgifter som samlades in ingår i den normala uppsättning av information som vi lärare 

samlar in om våra elever avseende deras inlärning och framsteg. Konfidentialitetskravet kan 

anses uppfyllt då vi arbetade med de elever vi normalt arbetar med som lärare och detta inte 

skiljer sig från vår övriga kontakt med eleverna och hantering av uppgifter om dem. 

Informationen kommer endast att användas i studiens uttryckta syfte. Nyttjandekravet kan 

därmed också anses uppfyllt 

 
 

6. Metoddiskussion 
Elevernas prestationer har påverkats av flera faktorer som spelat stor roll i hur resultatet 

kommer att redovisas. Vi är försiktiga med de statistiska prövningarna på grund av hotet mot 

validiteten. Dels har klassrumsklimatet inte varit tillfredsställande i två av klasserna. Det har 

därför funnits en risk att elever inte har kunnat prestera sitt allra bästa. Eleverna använde 

chromebooks när de skulle genomföra testerna vilket var ett bekymmer då de var tvungna att 

scrolla ner när de kom till var tionde uppgift. Detta tog tid från testerna och kan ha bidragit till 

att flera elever som hamnade strax under gränsen på 30 kanske skulle ha klarat sig om det inte 

hade varit bekymmer med scrollningen. Testet som kallas AG4 var bekymmersamt på flera vis. 

Dels markerades flertalet rätta svar med fel och sedan registrerades inte resultaten i slutändan 

för majoriteten av eleverna. Allt detta skapade frustration hos eleverna vilket kan ha påverkat 

resultatet på övriga tester också. Vi valde att ta bort de få resultat som AG4 redovisat. 

 
Det finns en del avsaknad av data på grund av att flera elever har varit lediga och/eller inte 

presterat efter bästa förmåga vilket medfört att studien blir något liten för att kunna göra några 

generaliseringar vad gäller metoderna ÖVA och GL. Dessutom pågick inte interventionen 

under tillräckligt lång tid. Eleverna hade behövt längre tid för att vänja sig vid arbetssättet. Det 

var tydligt att interventionerna kom igång snabbare för varje vecka som gick och att eleverna 
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blev mer förtrogna med arbetssättet på så vis blev det tydligt att vi hade behövt längre tid. 

Därför vill vi vara försiktiga med att dra slutsatser. 

 
Eftersom jämförelsen mellan olika medelvärden i testerna statistiskt inte kan säkerställas väljer 

vi att titta mer på sambandet, korrelationen, mellan våra tester istället eftersom korrelationen 

inte är beroende av skillnaden mellan olika medelvärden i resultatet. Det blir på så vis inte 

tillförlitligt att titta närmre på medelvärden i resultatet, exempelvis för att jämföra de olika 

metoderna ÖVA och GL, och kunna dra några slutsatser om den ena metoden är mer fördelaktig 

än den andra. Det visar sig dock att det finns en högre reliabilitet när det kommer till subtraktion 

än addition i denna studie och av den anledningen kommer fokus på resultatet att vara på 

subtraktion. Eleverna presterade bättre på addition men påverkades också mer av de tekniska 

svårigheterna eftersom de hann lösa fler uppgifter. 

 
 

7. Analys 
Resultaten från alla tester har bearbetats och tolkats med hjälp av statistikprogrammet SPSS 

Statistics 25.0. Vi kommer att beskriva medelvärden av alla resultat av de olika 

talkombinationstesterna. Vid de tillfällen som krävs kommer vi att använda vissa statistiska 

test. Resultatet på samtliga testningar visar inte någon tydlig skillnad ifall eleverna presterar 

bättre med GL i jämförelse med ÖVA. Vi har dessutom ett högt antal datapunkter som saknas. 

Vi väljer att fördjupa oss i testerna avseende subtraktion och hur dessa korrelerar med 

motivationskomponenterna självbild, oro, inre motivation och yttre motivation. Subtraktion är 

det räknesätt som visar ett tydligare samband mellan dessa. Vad gäller arbetsområdestesterna 

så visade resultatet varken på förbättring eller försämring så därför har vi valt att utesluta dem 

ur studien. 

 
26 % av alla datapunkter saknar data vad gäller de upprepade mätningarna. Det är 64 elever 

(eller 89%) som har datapunkter som saknas. Littles test är det mest använda testet för att 

avgöra om avsaknad av vissa data är helt slumpmässig, missing completely at random, och 

därmed inte påverkar studiens resultat (Garson, 2015). Littles test visar i vår studie att den 

saknade datan inte är statistiskt signifikant chi2(788) = 832.44, p = .132 vilket innebär att 

antagandet om missing completely at random kan anses vara uppfyllt. 
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8. Resultat 
Tabell 1 visar medelvärdet, antalet elever (N) och standardavvikelsen (std.) på respektive test 

i subtraktion. Strukturen finns förtydligad i figur 2 under genomförande. Redovisningen delas 

upp i fyra kategorier: elever ej i svårigheter (som inte fick träning i GL och ÖVA under steg 3 

och i vissa fall inte ens i steg 2), GL (elever i svårigheter), ÖVA (elever i svårigheter) och 

slutligen samtliga elever totalt som medverkar i studien. Steg 1 innebär den första 

screeningperioden med tre tester som sedan avlsutades med en slumpning in i grupper med GL 

och ÖVA. GL-gruppen hade GL under steg 2 men skiftade till ÖVA i steg 3. ÖVA-gruppen i 

sin tur hade ÖVA i steg 2 och GL i steg 3. Av de elever som var med i steg 2 var det endast en 

elev som inte gick vidare till steg 3. Eleven ifråga hade ÖVA i steg 2. 

 
Tabell 1. Medelvärdet på alla resultat i subtraktion 

 
 

Subtraktion Steg 1 Steg 2 Steg 3 

Testtillfälle 1 2 3 1 2 1 2 

 
Elever ej 
i svårig- 
heter 

Medel 20.81 31.28 26.30 29.00 30.20 29.00 30.70 

N 11 7 10 2 10 1 10 

Std. 9.04 6.34 11.68 8.48 11.75  10.39 

Grupp 
GL 

Medel 7.78 9.23 12.08 12.12 13.47 11.78 11.59 

Elever i 
svårig- 

N 23 17 23 16 17 19 22 

heter         
        

 Std. 4.71 5.70 4.95 5.01 6.26 7.75 7.35 

Grupp 
ÖVA 

Medel 13.68 11.00 14.64 16.27 16.61 16.72 16.22 

Elever i 
svårig- 

N 25 16 25 22 26 18 22 
Heter         

        

 Std. 7.05 8.24 7.64 8.69 9.57 10.58 10.72 
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Samtliga 
elever 

Medel 12.71 13.80 15.63 15.25 18.16 14.57 17.01 

N 59 40 58 40 53 38 54 

Std. 8.10 10.62 9.00 8.15 10.78 9.62 11.54 

 
 
 

8.1 Elever ej i svårigheter steg 1–3 
I tabellen kan vi utläsa att elever som inte är i svårigheter har ett medelvärde som pendlar 

mellan 20.81 och 31.28 rätt. Det är tydligt att det första testtillfället gav betydligt lägre antal 

rätt vilket kan tyda på att det var testsituationen i sig som var ovan för eleverna. Vi kan dock 

se en viss förbättring från steg 1 där 10 elever har ett medel på 26.30 till steg 3 där 10 elever 

har ett medel på upp till 30.70. Dessa elever har inte fått träning in i steg 3 men har trots det 

gjort en utveckling. 

 
 

8.2 Elever i svårigheter steg 1–3 
I GL-gruppen kan vi se att eleverna har ett mycket lägre medelvärde än i ÖVA-gruppen 

generellt genom alla steg. Det kan tyda på att slumpningen blev något ojämn vad gäller 

kunskapsnivå från början. Det finns en liten förbättring för båda grupperna från steg 1 till steg 

2. Detta stagnerar eller går tillbaka mellan steg 2 och 3 oavsett om det är ÖVA eller GL som 

genomförts först. Det kan tyda på att förmågan ökar initialt oavsett vilken metod som använts 

men bara marginellt. Det går därmed inte att säga att någon av metoderna var mer framgångsrik 

än den andre. Troligen beror den första ökningen mer på att testförmågan ökade initialt. Vi kan 

återigen se en tendens till detta i steg 1 där test 3 har ett betydligt högre medel än test 1 och 2. 

 
 

8.3 Samtliga elever 
Generellt har samtliga elever gjort en viss förbättring i subtraktion. Eleverna kan ha vant sig 

vid testningarna så att det gick snabbare mot slutet men det kan ändå utläsas skett en viss 

förbättring. 
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8.4 Motivationskomponenter och subtraktion 
Tabell 2 och 3 redovisar resultatet på elever i svårigheter samt ej i svårigheter och sambandet 

mellan subtraktion och de olika motivationskomponenterna självbild, oro, inre motivation och 

yttre motivation. 

 
Tabell 2. Sambandet mellan olika motivationskomponenter och subtraktion för elever i 

svårigheter. 

Elever i 
svårigheter 

subtraktion 
(p-värde) 

självbild 
(p-värde) 

oro (p- 
värde) 

inre 
motivation 
(p-värde) 

yttre 
motivation 
(p-värde) 

subtraktion 
(p-värde) 

1 .07 (.633) -.17 (.286) -.01 (.928) -.16 (.318) 

självbild 
(p-värde) 

.14 (.395) 1 -.28* (.050) .56**(.000) .31* (.026) 

oro 
(p-värde) 

-.12 (.442) -.00 (.957) 1 -.17 (.234) .19 (.178) 

inre motivation 
(p-värde) 

.15 (.347) .64** 
(.000) 

-.03 (.816) 1 .16 (.260) 

yttre motivation 
(p-värde) 

-.09 (.582) .26 (.063) .36**(.007) .17 (.209) 1 

Ovan diagonalen redovisas korrelationen i förtest och under diagonalen redovisas eftertest. 
**=Signifikansnivå 0.01 
*=Signifikansnivå 0.05 

 
 
 
 
 

Tabell 3. Sambandet mellan olika motivationskomponenter och subtraktion för elever ej i 

svårigheter. 

Elever ej i 
svårigheter 

subtraktion 
(p-värde) 

självbild 
(p-värde) 

oro 
(p-värde) 

inre 
motivation 
(p-värde) 

yttre 
motivation 
(p-värde) 

subtraktion 
(p-värde) 

1 .61 (.058) -.60 (.066) .45 (.183) -.32 (.358) 
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självbild 
(p-värde) 

.07 (.842) 1 -.63* (.047) .75* (.012) -.73* (.015) 

oro 
(p-värde) 

-.91**(.000) .092 (.800) 1 -.70* (.023) .25 (.483) 

inre motivation 
(p-värde) 

.10 (.780) .72* (.018) -.02 (.951) 1 -.45 (.182) 

yttre motivation 
(p-värde) 

.27 (.436) .04 (.906) -.32 (.360) .32 (.354) 1 

Ovan diagonalen redovisas korrelationen i förtest och under diagonalen redovisas eftertest. 
**=Signifikansnivå 0.01 
*=Signifikansnivå 0.05 

 

Det finns ingen eller mycket svag korrelation bland elever som är i svårigheter på samtliga 

aspekter. 

 
Det finns en stark negativ korrelation mellan resultatet i subtraktion och oro bland elever som 

inte är i svårigheter vilket skiljer sig från de elever som är i svårigheter där det inte är ett lika 

tydligt samband. Ju högre resultat eleverna har, bland de som inte är i svårigheter på både 

förtest och eftertest, desto mindre oro känner de inför matematikämnet. 

 
 

När det kommer till yttre motivation och subtraktion vid förtestet så visar det sig att det finns 

en medelstark negativ korrelation vilket innebär att ju högre resultat eleverna som inte är i 

svårigheter har desto mindre viktigt är det med yttre motivation. Eftertestet visar en medelstark 

positiv korrelation vilket innebär att ju högre resultat dessa elever har desto viktigare är det 

med yttre motivation. Hos eleverna som är i svårigheter visar detta en mycket svag korrelation 

och därmed ett mycket litet samband. 

 
Resultatet bland de elever som inte är i svårigheter har också ett tydligt samband med deras 

självbild och inre motivation kopplat till matematikämnet. Det finns en stark positiv korrelation 

mellan subtraktion och självbild samt subtraktion och inre motivation vid den första mätningen 

på så vis att ett högre resultat pekar på högre självbild och högre inre motivation. I jämförelse 

med det sista mättillfället så visar inte elevernas resultat något samband med självbild eller inre 

motivation precis som för eleverna som är i svårigheter på både förtest och eftertest. 
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9. Diskussion 
Hur väl bemästrar elever i matematiksvårigheter talkombinationerna i addition och subtraktion 

genom ÖVA och GL? Vi såg inga tydliga skillnader mellan metoderna ÖVA och GL vilket 

kan peka på att pedagogen inte kan låsa fast sig vid en specifik metod. Siegler (1988b) menar 

att olika strategier kan stödja varandra vilket kan tyda på att både ÖVA och GL kan komplettera 

varandra väl. Vi anser därför att pedagoger på gruppnivå behöver variera sin undervisning för 

att nå fram till så många elever som möjligt vilket har en fördel ur ett inkluderande perspektiv. 

Det kommer dock alltid att finnas elever som behöver extra träning för att inte hamna i 

svårigheter eller som redan är i svårigheter. Det är ofta i det sistnämnda som specialläraren 

kopplas in, i steg 3 enligt RTI, vilket innebär att eleverna måste ha screenats ordentligt innan. 

Modellen RTI anser vi vara ett effektivt arbetssätt för att inga elever ska missas. I steg 3 gäller 

det då att specialläraren inte heller låser fast sig vid en specifik metod utan istället noggrant 

följer upp och utvärderar så att rätt insats sätts in, anser vi. För att förstå elevers svårigheter är 

det viktigt att veta vilka kunskaper som behövs för att kunna lösa talkombinationer som till 

exempel 7+9 och vad de innehåller. Här handlar det bland annat om mönster, relation mellan 

tal, räkneregler och att ha automatiserat hållbara sätt att tänka och resonera om matematik för 

att utveckla sin taluppfattning. Redan i förskoleklass och årskurs ett bör eleverna få en tydlig 

och strukturerad undervisning om hur tal är uppbyggda och relaterar till varandra. Det här gäller 

särskilt elever i matematiksvårigheter (Baroody, Bajwa & Eiland, 2009). Av den anledningen 

borde elever i årskurs fem ha automatiserat sådana talkombinationer. Ett stort antal elever i vår 

studie har inte befäst talkombinationerna. Det kan bero på att undervisningen har gått för fort 

fram men det kan också bero på bristande arbetsro i klassrummet vilket har framkommit vara 

ett problem i dessa grupper. 

 
 

Enligt Kroesbergen och Van Luit (2003) är förmedlad instruktion, till exempel via dator, 

mindre effektivt än instruktion från pedagog direkt till eleven. Att vara förtrogen med tekniska 

hjälpmedel upplevde vi som en nödvändighet för att testerna skulle ge ett rättvist resultat vilket 

talar för en direkt instruktion från pedagogen. Vi anser därför att det är särskilt viktigt att 

individanpassa den specialpedagogiska undervisningen för elever i svårigheter. Detta kan 

annars skapa frustration och syftet med undervisningen går förlorad. Om eleverna inte hade 

blivit slumpade in i grupper utan arbetat med en metod som var individanpassade hade kanske 



27  

utvecklingen sett annorlunda ut för varje individ. Även om användandet av nya media kan vara 

mindre effektivt enligt Kroesbergen och Van Luit (2003) anser vi att datorn kan vara till fördel 

på så vis att den ger snabb respons. Snabb respons vid inlärning kan förhindra att eleven gör 

många fel gång på gång då läraren sannolikt inte hinner ge alla elever respons lika snabbt på 

gruppnivå. Det förutsätter att datorn används istället för papper och penna medan läraren 

fortfarande står för instruerandet när väl grundkunskaperna är etablerade. 

 
 
 

Vilka samband finns mellan olika motivationskomponenter och matematikämnet när det 

kommer till hur väl en elev bemästrar talkombinationer? Det finns ett starkare samband mellan 

matematikprestationer och olika motivationskomponenter bland de elever som ej bedöms vara 

i svårigheter till skillnad från de som bedöms vara i svårigheter. Ramirez, Chang, Maloney, 

Levine & Beilock (2015) menar att de elever som har kognitiva förutsättningar inte skulle 

behöva ha svårigheter i matematik men att ångesten gör att de underpresterar. I denna studie 

framkommer att elever som presterar högre har lägre oro och det kan tyda på att de är mer 

medvetna om deras kapacitet och prestationer. Det kan tyckas märkligt då att det inte finns ett 

samband bland de elever som är i svårigheter då det skulle kunna antas att låga resultat ger 

större oro. Det kan vara så att elever med låga resultat i relation till elever med höga resultat 

har en större spridning i attityd från ”jag kan inte och det gör mig orolig” till ”jag kan kanske 

inte men vem bryr sig”. Det i sin tur kan ha stor betydelse för vilken typ av intervention som 

behöver göras eller är effektiv att göra. Att som i vår studie enbart gruppera efter resultat och 

försöka mäta effekter av olika typer av intervention ska möjligen också kompletteras med att 

kontrollera olika typer av intervention baserat på elevernas attityd till sig själva, sin förmåga 

och till matematikämnet. 

 
 

Det var en mycket stor andel elever som inte klarade testerna i screeningperioden vilket kan ha 

lett till att de hade låga förväntningar på sig själva vilket i sin tur kan ha sänkt deras prestationer 

i kommande tester. Precis som Park, Gunderson, Tsukayama, Levine & Beilock, (2016) menar 

så tenderar elevernas matematiska förmåga att öka ju oftare de får feedback om positiva 

framsteg. Detta styrks även i resultatet bland elever som inte är i svårigheter då yttre motivation 

har större betydelse ju högre resultat de har i subtraktion. 



28  

Bentley och Bentley (2016) menar att elever behöver automatisera kunskap för att kunna ägna 
kraft åt att lösa nya problem samt att det minskar risken för matematikoro och ängslan. Av den 
anledningen ser vi vikten av att ha automatiserat talkombinationerna så att eleverna kan komma 
vidare i sin matematikutveckling. Även om det i vår studie inte var tydligt att elever i 
svårigheter känner mer oro för matematikämnet än elever ej i svårigheter kan vi inte utesluta 
att det inte blir så i ett senare skede. Därav är tidiga insatser av största vikt. Även om 
automatiserad kunskap behöver befästas tidigt för att kunna lösa nya problem anser vi att 
undervisningen behöver varieras så att automatiseringen lärs in på ett lustfyllt sätt och i ett 
sammanhang som är meningsfullt. Problemlösning och automatisering kan på så vis läras in 
samtidigt, anser vi. 

 
 
 
 
10. Förslag på vidare forskning 
Ett förslag på vidare forskning är att studera metoder som ÖVA och GL fast över längre 

tid än denna studie. Det skulle troligtvis kunna fungera bättre vad gäller den tekniska 

delen än det gjorde för oss med tanke på att studien skulle pågå över längre tid. Eleverna 

skulle på så vis hinna bli mer förtrogna med arbetssättet. 

 
Fler metoder skulle kunna testas mot varandra. Det skulle också vara intressant att veta 

mer om betydelsen av att befästa talkombinationerna i ett meningsfullt sammanhang 

snarare än enbart praktiskt material eller lära för att minnas. 

 
 

11. Slutsats 
Även om vi inte kunde se några tydliga skillnader mellan ÖVA och GL som metod har vi sett 

att träning av talkombinationer generellt ger resultat och att val av interventionsmetod måste 

individanpassas och utvärderas. Det kan vara svårt att definiera orsaken till varför elever är i 

matematiksvårigheter, om det handlar om arbetsminneskapacitet, bristande träning, fel sorts 

träning, motivation eller arbetsklimatet i klassrummet. Oavsett finns det många faktorer som 

kan spela roll. När det kommer till de olika motivationskomponenterna i relation till 

prestationer inser vi hur viktigt det är att elevernas motivation stimuleras. En viktig komponent 

är oro inför matematik. Kan eleverna känna sig trygga och uppleva matematik som lustfyllt är 
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det möjligt att fokusera arbetsminnets kapacitet på uppgifterna och lärandet och därmed uppnå 

högre effektivitet i utbildningen (Ramirez, Chang, Maloney, Levine & Beilock 2015). 

Lärarens tydliga och positiva förväntningar på eleverna har också en avgörande inverkan på 

elevernas motivation (Park, Gunderson, Tsukayama, Levine & Beilock, 2016). Vårt uppdrag 

som speciallärare kan på så vis innebära att stötta lärare i arbetet med val av metoder på 

gruppnivå men också stötta elever på individnivå så att deras förutsättningar att kunna 

utvecklas i matematik på individnivå och gruppnivå ökar. Vår studie, tillsammans med den 

forskning vi pekat på, visar att deklarativ kunskap, som i detta sammanhang handlar om att 

befästa talkombinationer, med största sannolikhet har en betydande roll för framtida 

matematikutveckling. Det återstår dock fortsatta studier för att tydligt kunna påvisa vilka 

interventionsmetoder som är mest effektiva för att stödja barn i matematiksvårigheter. 
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Bilaga 1 
 

Information 

 
Planering - GL 

- Eleverna kommer att uppmuntras att använda tiobasmaterialet som ett stöd för att 

representera såväl ental som tiotal. Både entalen och tiotalen ger eleverna möjlighet att 

skapa egna bilder kring tals uppbyggnad och deras relation till varandra. 

- Eleverna ska arbeta individuellt men läraren finns som stöd i lärandet. 
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- Berätta för eleverna att de bör kontrollera sina svar med stöd av tiobasmaterialet 

och/eller genom att rita/stryka rutor i övningshäftet. 

- Betona för eleverna att det är viktigare att de är säkra på sina svar snarare än att de 

hinner med många uppgifter. 

 

Lektion BEDÖMNINGSPASS 

 

 
1 

Vecka 9 

Helklass 

Genomför följande test med eleverna: 

Digitalt: 

1) Test A4 (90 sekunder) 

2) Test S4 (90 sekunder) 

3) Test AG4 

Pappersform: 

4) Motivationskomponenter 

5)Test på aktuellt arbetsområde 

 
 
 
Eleverna loggar in 

på mattemasken.se 

 
2 

Vecka 9 

Helklass 

Genomför följande test med eleverna: 

Digitalt: 

1) Test A4 (90 sekunder) 
2) Test S4 (90 sekunder) 

 
 
 
Eleverna loggar in 

på mattemasken.se 
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3 

Vecka 9 

Helklass 

Genomför följande test med eleverna: 

Digitalt: 

1) Test A4 (90 sekunder) 
2) Test S4 (90 sekunder) 

 
 
 
Eleverna loggar in 

på mattemasken.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ADDITION & SUBTRAKTION 0-20 

Lektion Pedagogiska processer Kommentar 
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4 

Vecka 10 

Gå igenom 

Berätta för eleverna att de ska arbeta med addition. 
Visa ett exempel hur man ska arbeta med triaderna 
och sedan ett exempel med tiobasmaterialet för att 
visa vad som händer när man lägger till. 
Exempel att visa på tavlan med triader: Rita upp, 
eller använd magnetiskt material, att 15 kan delas 
upp i 9 och 6 med stöd av konkret material. Räkna 
gemensamt. 
Exempel att visa på tavlan med tiobasmaterialet: 
Rita upp, eller använd magnetiskt material, 4 rutor 
och lägg till 8 rutor. Räkna gemensamt och visa på 
att svaret blir 12. 

 
Individuellt arbete 
Be eleverna plocka fram övningshäftet (GL 1). 
Eleverna genomför arbetsblad 1-3. Eleverna har 
tillgång till penna, sudd och tiobasmaterialet. 

 
Sammanlagd tid (genomgång och individuellt 
arbete): 15 min. 

 
 
 
Eleverna arbetar 

med materialet och 

kontrollerar sig 

själva. 

 
Uppmana eleverna 
att använda 
tiobasmaterialet 
och fylla i rutorna. 

 
Poängtera att 

de troligtvis 

inte kommer 

att  hinna 

genomföra 

alla 

uppgifter. 
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5 

Vecka 10 

Gå igenom 

Berätta för eleverna att de ska arbeta med 
subtraktion. Visa ett exempel med tiobasmaterialet 
för att visa vad som händer när man drar ifrån. 
Exempel att visa på tavlan med tiobasmaterialet: 
Rita upp, eller använd magnetiskt material, 12 rutor 
och stryk/ta bort 8 rutor. Räkna gemensamt och visa 
på att svaret blir 4. 

 
Individuellt arbete 
Be eleverna plocka fram övningshäftet (GL 2). 
Eleverna genomför arbetsblad 4-7. Eleverna har 
tillgång till penna, sudd och tiobasmaterialet. 

 
Sammanlagd tid (genomgång och individuellt 

arbete): 15 min. 

 
 
 
Se ovan 

 
 
 

6 

Vecka 10 

Gå igenom 

Berätta för eleverna att de ska arbeta på samma sätt 
som tidigare men med addition och subtraktion 
blandat. 

 
Individuellt arbete 
Be eleverna plocka fram övningshäftet (GL 3). 
Eleverna genomför arbetsblad 8-11. Eleverna har 
tillgång till penna, sudd och tiobasmaterialet. 

 
Sammanlagd tid (genomgång och individuellt 

arbete): 15 min. 

 
 
 
Se ovan 
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Lektion BEDÖMNINGSPASS 

 
7 

Vecka 10 

Helklass 

Genomför följande test med eleverna: 

Digitalt: 

1) Test A4 (90 sekunder) 
2) Test S4 (90 sekunder) 

 

Eleverna loggar in 

på mattemasken.se 

 
 
 
 

 

ADDITION & SUBTRAKTION 0-20 

Lektion Pedagogiska processer Kommentar 

 
8 

Vecka 11 

Gå igenom 

Berätta för eleverna att de under detta pass ska 
arbeta med addition och övningshäfte 1. 

 
Individuellt arbete 
Be eleverna plocka fram övningshäftet (GL 4). 
Eleverna genomför arbetsblad 12-14. Eleverna har 
tillgång till penna, sudd och tiobasmaterialet. 

 
Sammanlagd tid (genomgång och individuellt 

arbete): 15 min. 

 
 
 
Se ovan 
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9 

Vecka 11 

Gå igenom 

Berätta för eleverna att de under detta pass ska 
arbeta med subtraktion och övningshäfte 2. 

 
 
Individuellt arbete 
Be eleverna plocka fram övningshäftet (GL 5). 
Eleverna genomför arbetsblad 15-17. Eleverna har 
tillgång till penna, sudd och tiobasmaterialet. 

 
Sammanlagd tid (genomgång och individuellt 

arbete): 15 min. 

 
 
 
Se ovan 

 
10 

Vecka 11 

Gå igenom 

Berätta för eleverna att de under detta pass ska 
arbeta med addition och subtraktion i övningshäfte 
3. 

 
Individuellt arbete 
Be eleverna plocka fram övningshäftet (GL 6). 
Eleverna genomför arbetsblad 18-22. Eleverna har 
tillgång till penna, sudd och tiobasmaterialet. 

 
Sammanlagd tid (genomgång och individuellt 

arbete): 15 min. 

 
 
 
Se ovan 
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Lektion BEDÖMNINGSPASS 

 
11 

Vecka 11 

Genomför följande test med eleverna: 

Digitalt: 

1) Test A4 (90 sekunder) 

2) Test S4 (90 sekunder) 

3) Test AG4 

 

Eleverna loggar in 

på mattemasken.se 
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ADDITION & SUBTRAKTION 0-20 

Lektion Pedagogiska processer Kommentar 

 
12 

Vecka 12 

Gå igenom 

Berätta för eleverna att de ska arbeta med addition. 
Visa ett exempel hur man ska arbeta med triaderna 
och sedan ett exempel med tiobasmaterialet för att 
visa vad som händer när man lägger till. 
Exempel att visa på tavlan med triader: Rita upp, 
eller använd magnetiskt material, att 15 kan delas 
upp i 9 och 6 med stöd av konkret material. 
Exempel att visa på tavlan med tiobasmaterialet: 
Rita upp, eller använd magnetiskt material, 4 rutor 
och lägg till 8 rutor. Visa på att svaret blir 12. 

 
Individuellt arbete 
Be eleverna plocka fram övningshäftet (GL 1). 
Eleverna genomför arbetsblad 1-3. Eleverna har 
tillgång till penna, sudd och tiobasmaterialet. 

 
Sammanlagd tid (genomgång och individuellt 

arbete): 15 min. 

 
 
 
Se ovan 
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13 

Vecka 12 

Gå igenom 

Berätta för eleverna att de ska arbeta med 
subtraktion. Visa ett exempel med tiobasmaterialet 
för att visa vad som händer när man drar ifrån. 
Exempel att visa på tavlan med tiobasmaterialet: 
Rita upp, eller använd magnetiskt material, 12 rutor 
och stryk 8 rutor. Visa på att svaret blir 4. 

 
Individuellt arbete 
Be eleverna plocka fram övningshäftet (GL 2). 
Eleverna genomför arbetsblad 4-7. Eleverna har 
tillgång till penna, sudd och tiobasmaterialet. 

 
Sammanlagd tid (genomgång och individuellt 

arbete): 15 min. 

 
 
 
Se ovan 

 
14 

Vecka 12 

Gå igenom 

Berätta för eleverna att de ska arbeta på samma sätt 
som tidigare men med addition och subtraktion 
blandat. 

 
Individuellt arbete 
Be eleverna plocka fram övningshäftet (GL 3). 
Eleverna genomför arbetsblad 8-11. Eleverna har 
tillgång till penna, sudd och tiobasmaterialet. 

 
Sammanlagd tid (genomgång och individuellt 

arbete): 15 min. 

 
 
 
Se ovan 
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Lektion BEDÖMNINGSPASS 

 
15 

Vecka 12 

Genomför följande test med eleverna: 

Digitalt: 

1) Test A4 (90 sekunder) 
2) Test S4 (90 sekunder) 

 

Eleverna loggar in 

på mattemasken.se 

 
 

 

ADDITION & SUBTRAKTION 0-20 

Lektion Pedagogiska processer Kommentar 

 
16 

Vecka 13 

Gå igenom 

Berätta för eleverna att de under detta pass ska 
arbeta med addition och övningshäfte 1. 

 
Individuellt arbete 
Be eleverna plocka fram övningshäftet (GL 4). 
Eleverna genomför arbetsblad 12-14. Eleverna har 
tillgång till penna, sudd och tiobasmaterialet. 

 
Sammanlagd tid (genomgång och individuellt 

arbete): 15 min. 

 
 
 
Se ovan 
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17 

Vecka 13 

Gå igenom 

Berätta för eleverna att de under detta pass ska 
arbeta med subtraktion och övningshäfte 2. 

 
Individuellt arbete 
Be eleverna plocka fram övningshäftet (GL 5). 
Eleverna genomför arbetsblad 15-17. Eleverna har 
tillgång till penna, sudd och tiobasmaterialet. 

 
Sammanlagd tid (genomgång och individuellt 

arbete): 15 min. 

 
 
 
Se ovan 

 
18 

Vecka 13 

Gå igenom 

Berätta för eleverna att de under detta pass ska 
arbeta med addition och subtraktion i övningshäfte 
3. 

 
Individuellt arbete 
Be eleverna plocka fram övningshäftet (GL 6). 
Eleverna genomför arbetsblad 18-22. Eleverna har 
tillgång till penna, sudd och tiobasmaterialet. 

 
Sammanlagd tid (genomgång och individuellt 

arbete): 15 min 

 
 
 
Se ovan 
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Lektion BEDÖMNINGSPASS 

 
19 

Vecka 13 

Genomför följande test med eleverna: 

Digitalt: 

1) Test A4 (90 sekunder) 
2) Test S4 (90 sekunder) 
3) Test AG4 

Pappersform: 

4) Motivationskomponenter 
5) Test på aktuellt arbetsområde 

 

Eleverna loggar in 

på mattemasken.se 
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Bilaga 2 
 
 
 
 

Information 

Planering - ÖVA 

- Övningsbladen rättas genom att facit presenteras på tavlan så att eleverna 

själva får rätta och ges möjlighet att se hur de själva har presterat. 

- Varje övningsblad görs minst två gånger under samma lektion och så fort 

som möjligt. 
 
 

 

Lektion BEDÖMNINGSPASS 

 

 
1 

Vecka 9 

Helklass 

Genomför följande test med eleverna: 

Digitalt: 

1) Test A4 (90 sekunder) 

2) Test S4 (90 sekunder) 

3) Test AG4 

Pappersform: 

5) Motivationskomponenter 

6)Test på aktuellt arbetsområde 

 
 
 
Eleverna loggar in 

på mattemasken.se 
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2 

Vecka 9 

Helklass 

Genomför följande test med eleverna: 

Digitalt: 

1) Test A4 (90 sekunder) 
2) Test S4 (90 sekunder) 

 
 
 
Eleverna loggar in 

på mattemasken.se 

 
3 

Vecka 9 

Helklass 

Genomför följande test med eleverna: 

Digitalt: 

1) Test A4 (90 sekunder) 
2) Test S4 (90 sekunder) 

 
 
 
Eleverna loggar in 

på mattemasken.se 
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ADDITION & SUBTRAKTION 0-20 

Lektion Pedagogiska processer Kommentar 

 
4 

Vecka 10 

Gå igenom 

Fråga eleverna vad 10+10 är. Alla kommer 

förmodligen klara det. Säg: ”Det där är 

något ni minns, nu ska vi träna på att 

minnas andra uppgifter utantill”. 

 
Öva 

Be elever plocka fram övningshäftet 

(ÖVA 1). 

Omgång 1: Genomför det första 

arbetsbladet. 

Uppmana eleverna att de nu ska jobba så 

fort de kan. (Låt dem jobba 2 min.) 

Rätta tillsammans (läraren visar facit på 

tavlan). 

Omgång 2: Gör det tredje arbetsbladet. 

Uppmana eleverna att de nu ska jobba så 

fort de kan. (Låt dem jobba 2 min.) 

Rätta tillsammans (läraren visar facit på 

tavlan). 

 

Betona att 

eleverna ska 

försöka minnas 

för att lära sig 

utantill. 

 
Skriv upp 

uppgifterna på 

tavlan samtidigt 

som eleverna 

arbetar för att 

sedan skriva de 

rätta svaren när 

eleverna är klara. 
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5 

Vecka 10 

Gå igenom 

Berätta för eleverna att de ska göra samma sak 

som förra gången fast med ett annat 

övningshäfte. 

 
Öva 

Be elever plocka fram övningshäftet (ÖVA 2). 

Omgång 1: Genomför det första arbetsbladet i 

ÖVA 2. 

Uppmana eleverna att de nu ska jobba så fort 

de kan. (Låt dem jobba 2 min.) 

Rätta tillsammans (läraren visar facit på 

tavlan). 

Omgång 2: Gör det tredje arbetsbladet. 

Uppmana eleverna att de nu ska jobba så fort 

de kan. (Låt dem jobba 2 min.) 

Rätta tillsammans (läraren visar facit på 

tavlan). 

 
 
 
Se ovan 
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6 

Vecka 10 

Gå igenom 

Berätta för eleverna att de ska arbeta på samma 

sätt igen fast med ett nytt övningshäfte. 

 
Öva 

Be elever plocka fram övningshäftet (ÖVA 3). 

Omgång 1: Genomför det första arbetsbladet. 

Uppmana eleverna att de nu ska jobba så fort 

de kan. (Låt dem jobba 2 min.) 

Rätta tillsammans (läraren visar facit på 

tavlan). 

Omgång 2: Gör det tredje arbetsbladet. 

Uppmana eleverna att de nu ska jobba så fort 

de kan. (Låt dem jobba 2 min.) 

Rätta tillsammans (läraren visar facit på 

tavlan). 

 
 
 
Se ovan 

 
 

 

Lektion BEDÖMNINGSPASS 

 
7 

Vecka 10 

Helklass 

Genomför följande test med eleverna: 

Digitalt: 

1) Test A4 (90 sekunder) 
2) Test S4 (90 sekunder) 

 

Eleverna loggar in 

på mattemasken.se 
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ADDITION & SUBTRAKTION 0-20 

Lektion Pedagogiska processer Kommentar 

 
8 

Vecka 11 

Gå igenom 

Berätta för eleverna att de ska arbeta med 

övningshäfte 1. 

 
Öva 

Be elever plocka fram övningshäftet (ÖVA 4). 

Omgång 1: Genomför det första arbetsbladet. 

Uppmana eleverna att de nu ska jobba så fort 

de kan. (Låt dem jobba 2 min.) 

Rätta tillsammans (läraren visar facit på 

tavlan). 

Omgång 2: Gör det tredje arbetsbladet. 

Uppmana eleverna att de nu ska jobba så fort 

de kan. (Låt dem jobba 2 min.) 

Rätta tillsammans (läraren visar facit på 

tavlan). 

 
 
 
Se ovan 
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9 

Vecka 11 

Gå igenom 

Berätta för eleverna att de ska öva med 

övningshäfte 2. 

 
Öva 

Be elever plocka fram övningshäftet (ÖVA 5). 

Omgång 1: Genomför det första arbetsbladet. 

Uppmana eleverna att de nu ska jobba så fort 

de kan. (Låt dem jobba 2 min.) 

Rätta tillsammans (läraren visar facit på 

tavlan). 

Omgång 2: Gör det tredje arbetsbladet. 

Uppmana eleverna att de nu ska jobba så fort 

de kan. (Låt dem jobba 2 min.) 

Rätta tillsammans (läraren visar facit på 

tavlan). 

 
 
 
Se ovan 
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10 

Vecka 11 

Gå igenom 

Berätta för eleverna att de ska arbeta med 

övningshäfte 3. 

 
Öva 

Be elever plocka fram övningshäftet (ÖVA 6). 

Omgång 1: Genomför det första arbetsbladet. 

Uppmana eleverna att de nu ska jobba så fort 

de kan. (Låt dem jobba 2 min.) 

Rätta tillsammans (läraren visar facit på 

tavlan). 

Omgång 2: Gör det tredje arbetsbladet. 

Uppmana eleverna att de nu ska jobba så fort 

de kan. (Låt dem jobba 2 min.) 

Rätta tillsammans (läraren visar facit på 

tavlan). 

 

Se ovan 

 
 

Lektion BEDÖMNINGSPASS 

 
11 

Vecka 11 

Genomför följande test med eleverna: 

Digitalt: 

1) Test A4 (90 sekunder) 

2) Test S4 (90 sekunder) 

3) Test AG4 

 

Eleverna loggar in 

på mattemasken.se 
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ADDITION & SUBTRAKTION 0-20 

Lektion Pedagogiska processer Kommentar 

 
12 

Vecka 12 

Gå igenom 

Berätta för eleverna att de ska arbeta med 

övningshäfte 1. 

 
Öva 

Be elever plocka fram övningshäftet (ÖVA 1). 

Omgång 1: Genomför övningsblad 1. 

Uppmana eleverna att de nu ska jobba så fort 

de kan. (Låt dem jobba 2 min.) 

Rätta tillsammans (läraren visar facit på 

tavlan). 

Omgång 2 : Gör det tredje arbetsbladet. 

Uppmana eleverna att de nu ska jobba så fort 

de kan. (Låt dem jobba 2 min.) 

Rätta tillsammans (läraren visar facit på 

tavlan). 

 
 
 
Se ovan 
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13 

Vecka 12 

Gå igenom 

Berätta för eleverna att de ska öva med 

övningshäfte 2. 

 
Öva 

Be elever plocka fram övningshäftet (ÖVA 2). 

Omgång 1: Genomför det första arbetsbladet. 

Uppmana eleverna att de nu ska jobba så fort 

de kan. (Låt dem jobba 2 min.) 

Rätta tillsammans (läraren visar facit på 

tavlan). 

Omgång 2: Gör det tredje arbetsbladet. 

Uppmana eleverna att de nu ska jobba så fort 

de kan. (Låt dem jobba 2 min.) 

Rätta tillsammans (läraren visar facit på 

tavlan). 

 
 
 
Se ovan 



56  

14 

Vecka 12 

Gå igenom 

Berätta för eleverna att de ska arbeta med 

övningshäfte 3. 

 
Öva 

Be elever plocka fram övningshäftet (ÖVA 3). 

Omgång 1: Genomför det första arbetsbladet. 

Uppmana eleverna att de nu ska jobba så fort 

de kan. (Låt dem jobba 2 min.) 

Rätta tillsammans (läraren visar facit på 

tavlan). 

Omgång 2: Gör det tredje arbetsbladet. 

Uppmana eleverna att de nu ska jobba så fort 

de kan. (Låt dem jobba 2 min.) 

Rätta tillsammans (läraren visar facit på 

tavlan). 

 
 
 
Se ovan 

 
 

Lektion BEDÖMNINGSPASS 

 
15 

Vecka 12 

Genomför följande test med eleverna: 

Digitalt: 

1) Test A4 (90 sekunder) 
2) Test S4 (90 sekunder) 

 

Eleverna loggar in 

på mattemasken.se 
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ADDITION & SUBTRAKTION 0-20 

Lektion Pedagogiska processer Kommentar 

 
16 

Vecka 13 

Gå igenom 

Berätta för eleverna att de ska arbeta med 

övningshäfte 1. 

 
Öva 

Be elever plocka fram övningshäftet (ÖVA 4). 

Genomför övningsblad 1. 

Uppmana eleverna att de nu ska jobba så fort 

de kan. (Låt dem jobba 2 min.) 

Rätta tillsammans (läraren visar facit på 

tavlan). 

Gör övningsblad 1 igen som finns på sidan 2. 

Uppmana eleverna att de nu ska jobba så fort 

de kan. (Låt dem jobba 2 min.) 

Rätta tillsammans (läraren visar facit på 

tavlan). 

 
 
 
 
Se ovan 
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17 

Vecka 13 

Gå igenom 

Berätta för eleverna att de ska öva med 

övningshäfte 2. 

 
Öva 

Be elever plocka fram övningshäftet (ÖVA 5). 

Omgång 1: Genomför det första arbetsbladet. 

Uppmana eleverna att de nu ska jobba så fort 

de kan. (Låt dem jobba 2 min.) 

Rätta tillsammans (läraren visar facit på 

tavlan). 

Omgång 2: Gör det tredje arbetsbladet. 

Uppmana eleverna att de nu ska jobba så fort 

de kan. (Låt dem jobba 2 min.) 

Rätta tillsammans (läraren visar facit på 

tavlan). 

 
 
 
 
Se ovan 
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18 

Vecka 13 

Gå igenom 

Berätta för eleverna att de ska arbeta med 

övningshäfte 3. 

 
Öva 

Be elever plocka fram övningshäftet (ÖVA 6). 

Omgång 1: Genomför det första arbetsbladet. 

Uppmana eleverna att de nu ska jobba så fort 

de kan. (Låt dem jobba 2 min.) 

Rätta tillsammans (läraren visar facit på 

tavlan). 

Omgång 2: Gör det tredje arbetsbladet. 

Uppmana eleverna att de nu ska jobba så fort 

de kan. (Låt dem jobba 2 min.) 

Rätta tillsammans (läraren visar facit på 

tavlan). 

 
 
 
Se ovan 

 
 

Lektion BEDÖMNINGSPASS 

 
19 

Vecka 13 

Genomför följande test med eleverna: 

Digitalt: 

1) Test A4 (90 sekunder) 
2) Test S4 (90 sekunder) 
3) Test AG4 

Pappersform: 

4) Motivationskomponenter 
5) Test på aktuellt arbetsområde 

 

Eleverna loggar in 

på mattemasken.se 
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Bilaga 3 
 
 

Information till vårdnadshavare för elever i årskurs 5 på D-skolan 
och Östra skolan. 

 
Vi är två lärare som studerar sista terminen på speciallärarprogrammet med 

matematikinriktning. Den sista terminen gör vi studenter ett examensarbete. Vårt 

examensarbete går ut på att undersöka hur elever i årskurs fem på bästa sätt lär sig bemästra 

talfakta inom talområdet 0–20 med addition och subtraktion. Undersökningen kommer att ske 

i samarbete med ett forskningsprojekt vid Linköpings universitet. 

 
För att stötta elevernas lärande kommer alla eleverna, i den ordinarie undervisningen, att ägna 

lite extra tid åt att bli bättre på enkla räkneuppgifter i syfte automatisera sina kunskaper. 

Eleverna kommer att ägna sig åt detta under vecka 9 till 13 ett antal minuter under tre 

matematiklektioner i veckan. De elever som behöver träna mer på detta kommer att få extra 

stöd under denna period. För att kunna utvärdera om eleven har behov av mer stöd och följa 

elevernas framsteg, kommer alla elever göra ett antal matematikprov samt fylla i en enkät som 

frågar om motivation, självtillit och ängslan riktat kring matematikämnet. 

Vi ber nu om ert medgivande att få använda ert barns resultat i vårt examensarbete. Resultaten 

kommer att anonymiseras och presenteras så att inga enskilda barn ska kunna identifieras. 

 
Vid frågor om undersökningen får ni gärna höra av er till Jessica eller Magdalena. 

Jessica Lindqvist, biträdande rektor, student speciallärarprogrammet. 

jessica.lindqvist@oxelosund.se 070-5670759 

Magdalena Lundell, lärare, student speciallärarprogrammet. 

magdalena.lundell@nykoping.se 070-6807036 

Rickard Östergren, filosofie doktor i psykologi, rickard.ostergren@liu.se 

mailto:jessica.lindqvist@oxelosund.se
mailto:magdalena.lundell@nykoping.se
mailto:rickard.ostergren@liu.se
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Svarstalong, 
 

JA, mitt barns resultat får användas i forskningen. 
 

Barnets namn (texta):    
 
 
 

Målsmans/målsmäns underskrift 
 
 

Svarstalongen lämnas till skolan så snart som möjligt. 
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