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Sammanfattning 

Studiens syfte är att mäta effekten av ett interventionsprogram enligt modellen Response to 

Intervention nivå 2 för att stärka elevernas taluppfattning samt för att se om modellen kan vara 

ett sätt att tidigt upptäcka och ge relevant stöd till elever. De didaktiska frågorna som varför, 

vad, hur och när har styrt planerandet och genomförandet av interventionen vars fokus ligger 

på att utveckla elevernas taluppfattning.  

Målgruppen för studien var elever som identifierats vara i riskzonen för att utveckla 

matematiksvårigheter. Låga resultat på det nationella bedömningsstödet i taluppfattning för 

vårterminen år 1 låg till grund för identifieringen. Studien är kvantitativ och för att mäta 

effekten användes regression discontinuity, som är en kvasiexperimentell design. Den bygger 

på mätningar som genomfördes före och efter insatsen. De elever som ingick i 

interventionsgruppen (nio elever) var de som låg lägst i resultat på bedömningsstödet. 

Jämförelsegruppen (nio elever) randomiserades ur den grupp som låg därefter i resultat. 

Eleverna i interventionsgruppen delades i sin tur in i tre mindre grupper som fick undervisning 

tre tillfällen per vecka i fem veckor enligt det framarbetade interventionsprogrammet. Dessa 

tillfällen sammanföll ibland på tider för ordinarie matematikundervisning men även på andra 

ämnens lektioner. Under arbetstillfällena genomfördes ostrukturerade observationer som bidrog 

till reflektioner som i sin tur ledde till anpassningar och förändringar i 

interventionsprogrammet. Eleverna i jämförelsegruppen deltog i den ordinarie 

matematikundervisning som vanligt.  

En signifikant effekt uppmättes på talföljder och storleksordning av tal men ej på tallinjer. På 

det aritmetiktest som ingick i för- och eftermätningarna uppmättes ingen signifikant effekt av 

interventionen. Resultatet stärker teorierna att taluppfattning är ett mångfacetterat begrepp som 

består av många delar som inte bör ses och hanteras som en. Studien är ett steg till att visa att 

olika delar går att träna var för sig men att de bygger på och stöttar varandra.   

Följande citat i diskussionen kring taluppfattning/number sense har återgetts i flera artiklar som 

ligger till grund för det här arbetet. ”What is number sense? We all know it when we see it but, 

if asked to define what it is and what it consists of, most of us, including the teachers among us, 

would have a much more difficult time.” (Griffin, 2004, s 173) 

Nyckelord 

Taluppfattning/number sense, response to intervention, explicit instruktion, konkret-

representation-abstrakt
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1. Inledning  

Den 1 juli 2019 börjar garantin för tidiga stödinsatser (läsa, skriva, räkna) att gälla för bland 

annat förskoleklass och grundskola. Det innebär att elever i behov av stöd ska få det utifrån sina 

behov i rätt tid för att minska antalet skolmisslyckanden. Insatser i de första skolåren ger också 

en möjlighet att bryta kopplingen mellan studieresultat och föräldrars socioekonomiska status. 

Tidiga insatser behöver inte heller bli lika omfattande för eleven som om de sker i ett senare 

skede i skolgången (Prop. 2017/18:195). Clarke, Doabler, Smolkowski, Baker, Fien och Strand 

Cary (2016) hänvisar till flera longitudinella studier där det visar sig att elever som visar tecken 

på matematiksvårigheter vid 5-6 års ålder ofta uppvisar svårigheter genom hela grundskolan. 

Sterner (2015) lyfter att elevernas utveckling av den grundläggande taluppfattningen före 

skolstart är av största vikt för att få förutsättningar att utvecklas mot ett mer komplext 

matematiskt kunnande.  

Arbetets intressefokus blir de yngre elevernas matematikutveckling samt hur vi kan organisera 

insatser i det tidiga stödet. Vi behöver arbeta preventivt och med rätt insatser riktade till rätt 

elever tidigt.  Martin Karlberg skriver i förordet till Elbro och Poulsens bok Utvärdera din 

undervisning (2015) att många av de metoder som används i skolan idag inte har en bevisad 

effekt trots kravet i skollagen att undervisningen ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Han skriver vidare att lärare själva måste börja bidra med en sådan vetenskap genom ett 

vetenskapligt förhållningssätt och systematik. Det gav stöd till att utforma ett 

interventionsprogram utifrån tidigare forskning samt pröva det med elever för att eventuellt 

kunna få se en effekt som är hållbar för elevernas fortsatta lärande i matematik.  

Response to intervention (RtI) är en stödmodell indelad i tre nivåer och som modell anses den 

ha två uppdrag: att identifiera elever i riskzonen för att hamna i matematiksvårigheter och kunna 

erbjuda dem adekvat träning. Elever får insatser först på gruppnivå (nivå 1) för att sedan få 

intensifierat stöd i mindre grupper (nivå 2). De elever som visar stora matematiksvårigheter 

efter den första och andra insatsen (nivå 1 och 2) och inte kommer vidare ska ges individuellt 

anpassad specialundervisning (nivå 3). Detta är en modell där tidig upptäckt och tidiga insatser 

är målet (Fuchs, Fuchs & Hollenbeck, 2007). En studie som lyfts fram i Fuchs, Fuchs och 

Hollenbecks (2007) artikel visar att förekomsten av elever som uppvisar risk för 

matematiksvårigheter i år 2 är lägre där insatser i RtI, nivå 2, under skolår 1 har genomförts när 

man mäter mot kontrollgrupper. 
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2. Syfte  

Syftet med den här studien är att pröva om RtI som metod kan vara ett sätt att organisera stödet 

för elever i riskzonen att utveckla matematiksvårigheter. Här finns en tanke att skapa ett 

interventionsprogram enligt modellen Response to Intervention nivå 2 samt att undersöka om 

interventionsprogrammets intensitet, innehåll och arbetssätt kan stärka elevers taluppfattning. 

Programmet ska rikta sig till elever i år 1 som identifierats befinna sig i riskzonen för att 

utveckla matematiksvårigheter vid bedömning av deras taluppfattning.   

  

3. Teoretiskt perspektiv 

Grunden för och genomförandet av denna studie grundar sig på en pragmatisk inställning. De 

kunskaper som anses sanna är de som ger en effekt i praktiken (Allwood & Erikson, 2010). 

Kunskap uppstår genom att falsifiera/verifiera en teori genom att praktiskt pröva och sedan 

jämföra med andra forskare (Stensmo, 2007). Det framarbetade interventionsprogrammet kring 

taluppfattning styrs av didaktiska teorier som kan svara på de didaktiska frågorna varför, vad 

och hur grundat i aktuell forskning. Didaktiska teorier ska ge oss tankar om vad undervisningen 

ska innehålla för att komma åt kärnan i ämnet, hur undervisningen ska genomföras samt hur 

detta görs på bästa sätt (Nilholm, 2016). Valet att fokusera på RtI i studien, explicit instruktion, 

från konkret till det abstrakta för att öka elevernas taluppfattning gör att arbetet läggs inom det 

socio-kulturella perspektivet. Det som genomstrålar studien och tangerar socio-kulturella 

perspektivet är just att pedagogen ska veta elevens nästa kunskapssteg (zonen för proximal 

utveckling), lärandet sker i samspel med andra (lärare och elev), lära genom språk och görande 

(konkret material), fokus på begrepp inom matematiken där elevens vardagsbegrepp ska övergå 

till vetenskapliga begrepp (Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz, 2000).  

 

4. Teoretisk förankring 

Den teoretiska förankringen är hämtad från forskning som lyfter centrala begrepp som berörs i 

denna studie. En beskrivning av begreppet taluppfattning och vikten av densamma för att 

förebygga eventuella svårigheter i matematik lyfts fram. Interventionsmodellen Response to 

Intervention (RtI) presenteras samt dess funktion. Vad gäller ett systematiskt och tydligt 

undervisningssätt ligger fokus på explicit instruktion och hur arbetet kan gå från det konkreta 
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till det abstrakta i matematiken. Dessa delar har varit viktiga hörnstenar i de studier som ligger 

till grund för skapandet av arbetets interventionsprogram. 

4.1 Taluppfattning 

I litteratur används ofta begreppet taluppfattning parallellt med number sense. I detta arbete 

presenteras dessa två begrepp likvärdigt trots att forskningen inom olika områden pekar på 

skillnader att det inte bara är en kunskap om hanterandet av tal (grundläggande 

taluppfattning/kunskap) utan en intuitiv känsla för hur tal fungerar och kan användas (Number 

sense)(Reys & Reys, 1995). Number sense kan beskrivas som att en elev har en känsla för tal, 

tolkningen av tal och hur tal kan användas. Det ska inte heller tolkas som ett begränsat 

kunskapsområde utan det är något som hela tiden utvecklas utifrån elevens erfarenheter och 

startar tidigt (innan skolan) i kommunikation med sin omgivning (Hudson & Miller, 2006; Reys 

& Reys, 1995; Sterner, 2007; McIntosh, Reys & Reys, 1992). Grunderna för taluppfattning bör 

erhållas tidigt så att barn redan vid 5 års ålder vet att tal kan vara en mängd, begreppen fler och 

färre, att tal har en fast plats på en tallinje och i talramsan samt att tal som är högre upp/längre 

till höger på tallinjen representerar desto större tal och mängd (Griffin, 2004). I litteraturen finns 

många olika beskrivningar/tolkningar av vad taluppfattning/number sense är och Berch (2005) 

fick ihop 30 olika möjliga komponenter när han studerade olika forskningsrapporter. Sayers 

och Andrews (2015) talar om Foundational Number Sense (FoNS) som bygger på en 

förspråklig taluppfattning som är medfödd och som kan utvecklas till viss del utan undervisning 

och en samlad grundläggande taluppfattning som kräver undervisning för att utvecklas. De har 

utifrån sin litteraturstudie arbetat fram åtta kategorier som ingår i den så viktiga grundläggande 

taluppfattningen och som de menar är starka prediktorer för att lyckas inom matematiken. De 

olika delarna är till viss del beroende av varandra och att dessa delar måste kopplas samman för 

att inte eleven ska räkna utan att förstå. 

1. Symboler för tal - Igenkänning och benämning av tal samt veta hur de skrivs. De ska 

också kunna känna igen en talsymbol bland andra. 

2. Systematisk räkning – Ramsräkna, räkna uppåt och nedåt från en given startpunkt, veta 

att varje tal har en fast plats i ordningen. 

3. Sambandet mellan tal och mängd – ett-till-ett-principen och att det sist räknade anger 

mängden. 

4. Åtskillnad mellan mängder – Jämföra mängder och tal, begreppen fler än, färre än, lika 

med. 
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5. Olika representationer av tal – t ex tallinje, klossar, fingrar. Uppdelning av talen 

tydliggörs. 

6. Uppskattning – Uppskatta antal i en mängd, placera tal på en tom tallinje. 

7. Grundläggande aritmetik – Addition och subtraktion i ett lägre talområde med 

utgångspunkt i konkret material. 

8. Mönster i talföljder – Upptäcka och fortsätta på mönster i talföljder och kunna fylla i tal 

som fattas i mönstret. 

Hudson och Miller (2006) har en liknande syn och lyfter fram följande delar för att utveckla en 

grundläggande taluppfattning: 

 Räkneramsan framlänges och baklänges, kunna påbörja sin räkning/ramsa mitt i en 

sekvens samt ordningen på talen  

 Räkna antal föremål en och en men också i grupper om t ex 2, 5 eller 10 samt att 

upptäcka och fortsätta talmönster 

 Benämna och känna igen tal samt fylla i tal t.ex. före och efter 

 Koppla samman tal, antal och mängd och jämföra dessa t ex med =, >, < samt 

storleksordna tal 

 Förståelse för positionssystemet med basen 10 och tals platsvärde t ex ental, tiotal 

 Uppskattning av mängder 

Ovanstående beskrivningar av taluppfattning/number sense visar exempel på att begreppet 

består av många delar. Dessa återfinns i det centrala innehållet i Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2018a) där vi under rubriken taluppfattning och 

tals användning har följande innehåll att förhålla oss till: 

 Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas 

för att ange antal och ordning 

 Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal  

 Symboler för tal 

 Räknesättens egenskaper och samband 

 Centrala metoder för beräkningar 

 Rimlighetsbedömning 
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4.2 Prevention och intervention 

Prevention kan ses som förebyggande arbete och intervention som en strukturerad och anpassad 

insats. Fuchs och Fuchs (2001) talar om tre nivåer av förebyggande arbete, anpassningar och 

åtgärder. Primär nivå är ett arbete som gynnar alla elever i undervisningen men med hänsyn 

tagen till elever i svårigheter. Ingen elev blir utpekad och nivån på undervisningen påverkas 

inte. Den primära nivån kan ses som förebyggande insatser (prevention) på gruppnivå för att 

undvika att svårigheter uppstår. Sekundär nivå kommer till för att stoppa en negativ utveckling 

eller att vända den för eleven i svårigheter. Detta ses också som en prevention hos Fuchs och 

Fuchs (2001). Undervisning och uppgifter modifieras för eleven i svårigheter utan att övriga 

elever påverkas och det ska vara genomförbart för läraren. Den sekundära nivån kan ses som 

differentiering av uppgifter och arbete men senare studier genomförda på den sekundära nivån 

har enligt Fuchs, Fuchs och Hollenbeck (2007) allt mer handlat om intensiv undervisning i små 

undervisningsgrupper (intervention). Tertiär nivå innebär att betydande insatser görs för att 

eleven ska utveckla sin matematiska förmåga. Det kan t ex vara intensiva, riktade insatser på 

individnivå (Fuchs & Fuchs, 2001).  

4.3 Response to Intervention (RtI) 

Response to Intervention har vuxit fram som en modell för skolor att kunna arbeta mer effektivt 

och preventivt utifrån elevernas behov för att ge eleverna bästa förutsättningar att lyckas. RtI 

är uppbyggt i tre nivåer där den första handlar om att tillhandahålla undervisning av hög kvalitet 

i klassen (nivå 1) och att genom tester upptäcka de som inte svarat på denna undervisning både 

vad gäller resultat och utveckling. Intensivträning i mycket strukturerad form med avsmalnade 

mål följer därefter för de som är i behov (nivå 2). Detta steg sker i mindre grupper, flera tillfällen 

per vecka och under en begränsad tid. Efter den insatsen testas eleverna ytterligare och då 

utkristalliseras de elever som är i behov av ännu mer specifik och intensifierad insats (nivå 3). 

Denna nivå sker i en-till-en undervisning, ofta med speciallärare (Fuchs, Fuchs & Compton, 

2012; Fuchs, Fuchs & Hollenbeck, 2007; Gersten, Beckmann, Clarke, Foegen, Marsh, Star 

&Witzel, 2009;). 

Gersten et al. (2009) pekar på några viktiga komponenter att beakta i skapandet av en 

intervention i RtI: följa upp alla elever noga och ofta för att rätt insatser görs, fokusera på 

djupinlärning, tydliga instruktioner, guidat lärande, möjlighet för eleven att få uttrycka vad den 

gör, feedback. En intervention enligt RtI ska också innehålla vardagsnära problemlösning och 

möjlighet att arbeta konkret och med visuellt stöd. Varje pass i interventionsprogrammet bör 

också ha färdighetsträning för att automatisera de grundläggande talkombinationerna.  



7 
 

Regan, Berkeley, Hughes och Brady (2015) genomförde en studie på skolor som börjat arbeta 

med RtI som modell. De kom fram till att det är flera faktorer som krävs för att modellen ska 

falla väl ut. Det krävs att lärarna får kunskap om hur modellen är uppbyggd i alla de tre olika 

delarna. Viktiga frågor att ta ställning till var vem som genomför vad, vilket innehåll samt hur 

instruktioner ska genomföras.  I planen visade det sig också vara viktigt att bestämma plats, 

frekvens av undervisningstillfällen samt tidsspann. Till urvalet av elever till de olika nivåerna 

behöver kriterier sättas.  Tydlig undervisning, tydliga instruktioner och förmågan att kunna se 

elevernas framsteg samt utvecklingsnivå är viktiga delar i RtI-modellen som också kräver 

träning för att utfallet ska bli positivt. 

4.4 Explicit instruktion 

Gersten et al. (2009) presenterar i sin modell för RtI vikten av att använda väl förberedda och 

explicita instruktioner i någon form. Explicit instruktion kan ses som ett verktyg för att 

tydliggöra innehållet i det som ska läras på ett systematiskt och engagerande sätt så att eleverna 

ska lyckas (Archer & Hughes, 2011). Explicit instruktion innehåller flera delar och har blivit 

ett sätt att beskriva hur innehållet i det som ska läras bryts ner till hanterbara delar för eleven 

som sedan ska kunna byggas på varandra allt eftersom. Det ska säkerställas att eleven har de 

förkunskaper som krävs för att ta emot innehållet. Läraren instruerar sen eleven genom att visa 

och modellera samt berätta vad som sker med ett tydligt, enkelt och upprepande språk där flera 

exempel arbetas igenom. Eleven ges tillgång till stöd i form av konkret material och övningar 

för att befästa kunskapen. Dessa stöd och övningar ska anpassas individuellt och stödet arbetas 

bort allt eftersom. Ett högt tempo, utan att stressa, bör hållas där eleven ska vara aktiv och 

engagerad. Det kan vara muntligt, skriftligt eller i utförandet av en aktivitet. De olika aktiva 

delarna kan ske individuellt, i par eller hela gruppen tillsammans. Läraren får då information 

kring elevens kunskaper och förståelse och har då möjlighet att ge återkoppling eller korrigera 

missuppfattningar. Eleven ska också ges möjlighet att träna, befästa och repetera sin kunskap 

(Archer & Hughes, 2011; Hughes, Morris, Therrien & Benson, 2017; Watkins & Slocum, 

2004).  

Alla elever har troligtvis nytta av explicit instruktion men är av största vikt för de elever som 

behöver stöd i sitt lärande och har utkristalliserats för att stötta dessa elever(Archer & Hughes, 

2011; Hughes et al., 2017; Swanson, 2009 ). Den stora förekomsten av forskning där explicit 

instruktion finns med påtalar den positiva effekten för lärandet. Forskning finns inom flera 

discipliner som t ex utbildning, psykologi och beteendevetenskap och explicit instruktion har 

blivit vanlig inom det specialpedagogiska området i både läsning och matematik (Hughes et al., 



8 
 

2017). I litteratur kring bl.a. undervisning finns två andra begrepp med liknande betydelse som 

explicit instruktion och det är Direkt Instruktion (DI) och direkt instruktion (di). Lilla di är 

mycket lika explicit instruktion och fokuserar på hur saker lärs ut på ett effektivt sätt medan 

stora DI även inkluderar läroplansmål, färdiga lektionskoncept och då förutom hur även har 

med vad som ska läras (Hughes et al., 2017).  

4.5 Från det konkreta till det abstrakta via representationer 

Som stöd vid förståelse av begrepp och utveckling av taluppfattning bör eleverna få arbeta med 

konkret material och representationer för att upptäcka och förstå det abstrakta symbolerna och 

begreppen i matematik. Materialet ska vara en inbyggd del och vara tätt förknippat med det 

som läraren visar och berättar i sitt modellerande. Valet av rätt sorts konkret material och 

representationsformer är viktigt för att dessa ska stötta och inte stjälpa. Läraren måste se till att 

det material som används är begripligt för eleven. Eleverna får lättare att sätta ord på det som 

tränas genom att beskriva samtidigt som de manipulerar med det konkreta materialet eller 

beskriver det som representationerna visar för att sedan landa i matematikens abstrakta 

symboler och tal. Om eleverna skapar egna representationer (t ex ritar) ger det ytterligare ett 

sätt att tydliggöra sitt tänkande och ibland mer effektivt än att manipulera det konkreta. Genom 

dessa moment kan läraren avläsa hur elevens förståelse är (Anthony & Walshaw, 2009; Fuson, 

2018; Miller & Hudson, 2007; Roos & Trygg, 2018).  

Roos och Trygg (2018) lyfter fram Jerome Bruners beskrivning av tre representationsnivåer 

från det konkreta till det abstrakta från hans text Toward a theory of instruction från 1966. 

Bruner benämner den första nivån som handlingsbaserad som grundas i att eleven är aktiv och 

skapar den grundläggande förståelsen för begreppet genom att manipulera konkret material. 

Den andra nivån benämns bildmässig/ikonisk och handlar om att det konkreta representeras i 

bilder eller att man sätter ord på (beskriver) begreppet. Den tredje nivån kallas den symboliska 

då eleven utifrån de tidigare nivåernas erfarenheter kan hantera symbolerna på ett abstrakt plan 

utan representationer och konkret material. 

Sterner (2015) presenterar i sin licentiatuppsats en studie där hon låtit förskoleklasser arbeta 

efter ett interventionsprogram för att utveckla den grundläggande taluppfattningen. 

Programmet hade fokus på att gå från manipulerande med konkret material via elevernas egna 

representationer (bilder) till det abstrakta symbolspråket. Studien visade en signifikant positiv 

effekt för de klasser som ingått i interventionen jämfört med kontrollklasserna. Effekten fanns 

dessutom kvar nio månader efter avslutad intervention. 
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5. Tidigare forskning 

Under rubriken tidigare forskning redogörs här för sex stycken studier genomförda som 

interventioner enligt modellen Response to Intervention nivå 2. Dessa studier är genomförda i 

olika åldersgrupper från förskola till grundskola år 2. I redogörelserna skrivs målgrupp, 

frekvens av undervisningstillfällen, tid, gruppstorlek ut. Det lyfts även vilket fokus på innehåll 

och arbetssätt programmet haft samt resultat som framkommit. Studierna är även 

sammanfattade i tabellform för att underlätta en jämförelse (se bilaga 4). 

5.1 Tidigare studier gjorda inom RtI nivå 2 

5.1.1 Studie 1 

Bryant, Bryant, Gersten, Scammacca och Chavez (2008) genomförde en studie med syftet att 

studera effekten av en intervention i nivå 2 (RtI) för elever i klass 1 och 2 som riskerade att 

hamna i matematiksvårigheter. Interventionen genomfördes i små grupper om 3-4 elever. 

Eleverna i år 1 undervisades vid 64 tillfällen om 15 minuter och eleverna i år 2 undervisades 

vid 62 tillfällen om 15 minuter. Tillfällena var utspridda under 18 veckor (3-4 gånger per 

vecka). Innehållet i interventionsprogrammet var bland annat ramsräkning 

(framlänges/baklänges, 2/5/10-skutt), igenkänning och benämning av tal, jämföra (fler/färre) 

och storleksordna tal, talföljder, enkla räkneoperationer, räknestrategier, talfamiljer, 

positionssystemet med platsvärden. Innehållet skulle presenteras i ”booster lessons” som 

byggde på explicita instruktioner, modellerande och tänka högt kring procedurer och 

räknestrategier och många tillfällen för eleverna att öva sina färdigheter under överseende. 

Innehållet presenterades och övades med stöd i konkret material som t.ex. klossar och bas 10-

modeller(tiotal och ental) för att sen gå över till tallinjer och hundrarutor för att närma sig den 

abstrakta delen utan stöd. Resultatet visar ingen signifikant positiv effekt av 

interventionsprogrammet för år 1 medan det fanns en signifikant effekt för år 2. Trots den 

positiva effekten av programmet i år 2 så kom de inte ikapp de elever som ej var i behov av 

interventionen. 

5.1.2 Studie 2 

En annan studie genomförd av Bryant, Bryant, Roberts, Vaughn, Hughes Pfannenstiel, 

Porterfield och Gersten (2011) fokuserade på en intervention riktad till elever i år 1. 

Undervisningen genomfördes i grupper om 3-5 elever och var 25 min per tillfälle och fyra 

gånger per vecka i 19 veckor. Innehållet var även här räkneramsa(framlänges/baklänges), 

igenkänning och benämning av tal, kunskap kring tal och hur de förhåller sig till varandra, 
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storleksordning av mängder och tal, dela upp tal i tiotal och ental för att förbereda för 

positionssystemet och platsvärde. Programmet innehöll också träning i att förstå begreppen och 

strategier för addition och subtraktion med stöd i t ex uppdelning av tal och talfamiljer. Varje 

tillfälle följde liknande upplägg med 3 minuters uppvärmning (träning av tidigare kunskaper 

som igenkänning av tal, talfakta) för att sen följas av två delar om vardera 10 minuter där 

innehållet ovan presenterades genom tydliga instruktioner, modellerande, lärare och elever får 

”tänka högt” kring begrepp och genomförande, färdighetsträning. För att visualisera och 

förklara användes konkret material och representationer som t ex 10-basmaterial, klossar, 

hundrarutor och talkort. Forskarna lyfter i denna studie upp ett belöningssystem kallat Math 

Ready. Det handlar om att eleverna förväntas vara redo att ta emot innehållet i undervisningen 

genom att vara uppmärksamma genom att titta, lyssna, händerna på bordet. Vid uppvisande av 

önskat beteende samlade eleverna kulor under passet för att sedan omvandlas till belöningar i 

form av klistermärken eller små saker som pennor och liknande. Resultatet visar att 

interventionsgruppen presterar signifikant bättre än jämförelsegruppen vad gäller talföljder och 

kombinationer med addition och subtraktion, beräkningar och platsvärde. Dock uppmättes 

ingen signifikant skillnad vad gällde jämförelser av tal och problemlösning. Arbetshypotesen 

var redan innan att problemlösning eventuellt inte skulle visa någon skillnad då den delen ej 

var i fokus i programmet men resultatet vad gällde jämförelser av tal förbryllade forskarna. 

5.1.3 Studie 3 

Rolfhus, Gersten, Clarke, Decker, Wilkins och Dimino (2012) genomförde en stor studie av 

interventionsprogrammet Number Rockets för elever i år 1 som ansågs vara i risk att hamna i 

matematiksvårigheter. Målet med Number Rockets är att bygga begreppsförståelse genom att 

låta eleverna arbeta från det konkreta via representationer till det abstrakta inom den 

grundläggande matematiken. Innehållet i Number Rockets är bland annat ramsräkning med 

2/5/10-skutt, igenkänning och benämning av tal, begreppen fler/färre/lika mycket samt 

symbolerna, talföljder, addition och subtraktion 0-18, positionssystemet med platsvärden. 

Undervisningen skedde i grupper om 2-3 elever, 3 gånger per vecka i 17 veckor. Varje tillfälle 

var 30 min aktivitet där ovanstående tränas utifrån färdiga lektionsmanus i grupp och enskild 

färdighetsträning med arbetspapper. Varje pass avslutades med enskild träning i ytterligare 10 

minuter med ”flash cards” (kort med enkla additions/subtraktionstal) för att träna på det 

abstrakta räknandet och få ett flyt i det. Number Rockets innehåller ett belöningssystem som 

ska få eleverna att lyssna uppmärksamt, arbeta hårt och följa instruktionerna. Eleverna fick 

belöningar som t ex en penna, sudd, liten leksak. Eleverna som ingått i interventionsgruppen 
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blev signifikant bättre än kontrollgruppen på enkla aritmetiken och grundläggande 

taluppfattningen. 

5.1.4 Studie 4 

FUSION är ett annat interventionsprogram enligt RtI (nivå 2) för år 1 (Clarke, Doabler, Cary, 

Kosty, Baker, Fien & Smolkowski, 2014). Det genomfördes som en pilotstudie för att mäta 

effekten på programmet. Grunden i interventionen är kunskap om och hanterandet av heltal t 

ex igenkänning och benämning av tal, ramsräkning, talföljder, talfamiljer och uppdelning av tal 

samt koppla addition och subtraktion till dessa, positionssystemet och platsvärde samt enklare 

problemlösning. Programmet innehöll 4-5 aktiviteter per träff och undervisningen byggde på 

att läraren gav tydliga instruktioner, modellade, gav exempel, lät eleverna få talutrymme och 

färdighetsträning. Konkret material som t ex tallinje, 10-basmaterial användes i förståelsen av 

begreppen och procedurer. I studien genomfördes undervisningen i grupper om 5 elever, 60 

tillfällen på 30 minuter utspritt på 20 veckor. Eleverna i interventionsgruppen blev signifikant 

bättre på begreppsförståelse än kontrollgruppen och det gick att se en positiv effekt men ej 

signifikant vad gällde räkneförmågan (räkneflyt). 

5.1.5 Studie 5 

ROOTS är ett interventionsprogram i förskola i nivå 2 i RtI som genomförts i små grupper. 

Programmet sträckte sig över 16 veckor med tre tillfällen per vecka (50 lektioner). Varje tillfälle 

var 20 minuter långt. Målet med programmet var att öka förståelsen, stödja räknefärdigheter 

och begreppsförståelse av hela tal hos de elever som ansågs vara i riskzonen för att utveckla 

svårigheter i matematik. Varje arbetspass innehöll 4-5 aktiviteter. Övningarna handlade om att 

räkna antal, räkneramsan, känna igen siffror och mängder, räkna uppåt från ett givet tal, lägga 

till ett, uppdelning av tal och begrepp kopplat till platsvärde samt uppdelning av tal med 10 som 

bas (en 10 och ental). Det var strukturerade arbetspass som byggde på explicita instruktioner, 

färdighetsträning och att eleverna fick arbeta kommunikativt och sätta ord på sin kunskap och 

sitt görande. Som stöd användes också konkret material och representationer för att öka 

begreppsförståelsen. Resultaten i studien för gruppen var statistiskt signifikant i en av två 

mätningar på de elever som genomfört interventionen. Effekt syntes på räkneramsa, talfakta 

och matematiska begrepp där interventionsgruppen minskade glappet till övriga elever medan 

igenkänning och jämförelser av tal och mängder inte gav statistiskt signifikant effekt. Dock 

hölls glappet till övriga elever konstant. De övriga eleverna hade inte fått den vanliga 

undervisningen utan även de fått delta i ett interventionsprogram på gruppnivå vilket kan ha 

påverkat resultatet. (Clarke et al., 2016). 



12 
 

5.1.6 Studie 6 

Bryant, Bryant, Roberts och Fall (2016) genomförde en studie grundad på RtI, nivå 2, för barn 

i förskolan på väg in i skolan. Interventionsprogrammet genomfördes med elever som av sina 

lärare ansågs vara i matematiksvårigheter. Undervisningen genomfördes i små grupper om 3-4 

elever, 4 tillfällen per vecka, 25-28 minuter per tillfälle. Interventionen sträckte sig över 23 

veckor. Fokus i programmet var att utveckla taluppfattning och dess begrepp och färdigheter 

med stöd i konkret material och representationer som t ex klossar, bas-10 material till bilder för 

att sedan gå över till symbolerna som representationer. Precis som i studien ovan så var det av 

största vikt att eleverna fick prata om vad de gjorde och träna in de rätta begreppen i 

strategierna. Området var bl. a igenkänning av tal, räkneramsan, sortera, ordna storlek och 

jämföra mängder, dela upp tal samt enkel problemlösning. Resultatet visade att eleverna i 

interventionsprogrammet visade statistiskt signifikant bättre resultat jämfört med 

kontrollgruppen inom de områden som tränats. Däremot på test där eleverna skulle kunna 

generalisera sin taluppfattning till ett vidare matematiskt område var inte resultatet signifikant 

men positivt. 

 

6. Frågeställning och hypotes 

Utifrån syftet att undersöka RtI som metod att ge relevant stöd till elever i riskzonen för att 

utveckla matematiksvårigheter kommer ett interventionsprogram (RtI nivå 2) arbetas fram och 

genomföras med fokus på taluppfattning. Fokus i programmet ligger på några, av många, delar 

av den grundläggande taluppfattningen som talramsa, igenkänning och benämning av tal, 

jämföra tal (talkunskap) samt talkombinationer. Frågeställning:  

 Vilken effekt har interventionsprogrammet på de elever som identifierats att befinna sig 

i riskzonen för att utveckla matematiksvårigheter? 

Arbetshypotesen är att RtI som modell med framtaget innehåll tillsammans med explicit 

instruktion och med utgångspunkt konkret till abstrakt utvecklar elevernas taluppfattning och 

kan vara en modell för att ge rätt stöd till rätt elever. Här kommer det också troligen att visa sig 

att taluppfattning är ett komplext begrepp och svårt att mäta då taluppfattning består av så 

många olika delar som bygger på varandra samtidigt som delarna i vissa fall kan fungera utan 

stöd av varandra till en viss gräns.   
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7. Metod 

7.1 Metodansats och forskningsdesign 

Den kvantitativa ansatsen är vald då studien bl. a önskar mäta elevernas kunskapsförändring. 

Då betydelsen av orsaker till en företeelse ska studeras passar en kvantitativ ansats bäst 

(Bryman, 2011). Hypoteser dragna från tidigare kunskaper och erfarenheter kopplat till 

forskningsgenomgången leder till en deduktiv grund i arbetet. Utifrån teorier inom området som 

ska studeras, kopplat till kunskaper och erfarenheter, skapas hypoteser som leder till en 

empirisk undersökning. Resultaten därur jämförs med satta hypoteser som kan bekräftas eller 

dementeras (Eliasson, 2018).  

Forskningsdesignen blir kvasiexperimentell. En kvasiexperimentell design kan användas då det 

inte går att få fram en kontrollgrupp som motsvarar den i urvalet framtagna experimentgruppen 

samt att deltagarna inte slumpmässigt delats in (randomiserats) i olika grupper av forskaren 

(David & Sutton, 2016).  Experimentgruppens deltagare valdes utifrån satta kriterier (de som 

var i störst behov av en insats utifrån mätningar) i denna studie. Att skapa en kontrollgrupp 

kändes inte etiskt hållbart då de som är i störst behov inte ska behöva vänta på en insats men 

antalet elever i denna grupp var också för få för att kunna jämföras i experimentgrupp och 

kontrollgrupp. I alla experiment handlar det om att jämföra t ex resultat/effekter vid före-efter-

mätningar och olika betingelser (Bryman, 2011; Kjellberg & Sörqvist, 2011). I studien valdes 

regression-discontinuity-design (RD) som är ett bra alternativ när effekten av en insats ska 

mätas men möjlighet inte finns att randomisera experimentgrupp och kontrollgrupp. Grupperna 

som studeras jämförs trots att de skiljer sig åt vid förtest och eftertest då utvecklingskurvorna 

studeras och jämförs för de olika grupperna för att se om de följer förväntad utveckling eller ej 

(Bryant et al., 2008).  

7.2 Urval 

Den här studien genomfördes på en grundskola F-6. Deltagarna i bestod av 71 elever (vid start) 

i år 1 där föräldrar gett sitt medgivande till att elevresultat skulle kunna användas i studien. 

Undersökningsgruppen var 92 elever vid studiens start. Alla dessa elever har genomfört de olika 

mätningarna och haft samma möjlighet till att ingå i det stöd som interventionsprogrammet 

avser att ge. På skolan är eleverna i år 1 fördelade på fyra klasser. Lärarna i de olika klasserna 

har utgått från samma grundplanering när de undervisat eleverna inom talområdet 0-10 vad 

gäller ramsräkning, talrad, läsa och skriva tal, uppdelning av tal samt enklare beräkningar i 

addition och subtraktion under läsåret. Då Skolverkets (2018b) Nationellt bedömningsstöd i 
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taluppfattning är obligatoriskt för år 1 fick det ligga till grund för urvalet. Bedömningsstödet 

går att genomföra på tre olika nivåer – låg, mellan eller hög. Detta beroende på hur långt de 

kommit i sin taluppfattning. Mellannivån av bedömningsstödet anses vara den lägst godkända 

nivån för att eleven ska ha tillägnat sig tillräckliga kunskaper inom den grundläggande 

taluppfattningen. De elever som inte visat befästa kunskaper på den lägre nivån av 

bedömningsstödet kom att bli kriteriet för urvalet till deltagande i interventionsprogrammet i 

studien. Detta kan vara elever som är sena i sin matematiska utveckling av olika orsaker. Det 

kan vara både yttre och inre faktorer som påverkar men någon fördjupning i det faktum görs ej 

i denna studie. Alla elever i urvalet ingår oberoende av bakomliggande orsaker. Har dock tagit 

hänsyn till att ett par av eleverna som kunnat ingå i interventionsprogrammet i studien skulle 

må bättre av att få arbetet enskilt eller vara kvar i sin ordinarie studieform. Vid sammanställning 

av bedömningsstödet så var det fler elever som hamnade inom kriterierna för att ingå i 

interventionsprogrammet i studien än vad det fanns platser till, så resultat på AG1 (Skolverket, 

2013, se beskrivning 7.4.3) samt taluppfattningstestet (se beskrivning 7.4.2) vägdes också in. 

De elever som inte kom att ingå i interventionsprogrammet vid studien kommer att få 

programmet anpassat efter deras behov i nästa period senare under terminen. I studien är det tre 

grupper som fått interventionsprogrammet med tre elever i varje grupp, alltså totalt nio elever. 

Ur den grupp som inte fick interventionsprogrammet i studien randomiserades elever ut som 

fick utgöra en jämförelsegrupp i studien (se tabell 1). 

Urvalet är ett bekvämlighetsurval då studien genomfördes med de individer som fanns 

tillgängliga (Bryman, 2011). 

 

Tabell 1 

92 elever totalt 

47 p/45 f 

71 stycken gav 

medgivande 

 

64 av dessa har 

genomfört alla 

mätningar 

34 p/30 f 

9 har genomfört 

interventionsprogrammet 

4 p/5 f 

55 har 

deltagit i 

ordinarie 

undervisning 

30 p/25 f 

9 av dessa 

utgör en 

jämförelse-

grupp 

5 p/4 f 
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7.3 Genomförande 

Redan i skrivandet av PM till denna studie påbörjades litteraturgenomgången och sökandet efter 

forskningsbaserade modeller för interventionsprogram. Regelbundna diskussioner kring mitt 

uppdrag som speciallärare med min chef/rektor kring dilemmat att stötta så många elever så 

tidigt som möjligt i deras matematiska utveckling blev en viktig inkörsport till ämnet och fokus 

på arbetet. Allt detta gjorde att arbetet kunde påbörjas relativt snabbt efter första 

handledningstillfället. Själva genomförandet av interventionsprogrammet med eleverna pågick 

under 5 veckor (vecka 11-15). Under vecka 6 och 7 lämnades samtyckesblankett ut till alla 

vårdnadshavare. Redan vecka 7 besöktes de fyra klasserna då de fick genomföra siffertest samt 

AG1 som förtest till interventionen. Vecka 9 gjorde alla elever Bedömningsstödet i 

taluppfattning, från Skolverket (2018b), som gav underlaget till det första urvalet. Vecka 10 

fick alla elever göra ett taluppfattningstest som bygger vidare på bedömningsstödet men med 

fokus på uppgifter kring talföljder, storleksordning av tal samt tallinjen. Efter att interventionen 

genomförts under v 11-15 fick alla elever genomföra testet i taluppfattning igen samt siffertestet 

och AG1. Se tabell över tidsplan på nästkommande sida. 
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Tabell över tidsplan 

Vecka Aktivitet Mätningar Efterarbete 

6 Medgivandeblankett 

lämnas ut 

  

7 Medgivandeblankett 

samlas in 

Siffertest 1 min 

AG1 2 min 

 

8   Sammanställning av 

medgivanden, 

rättning av tester 

9  Bedömningsstöd i 

taluppfattning 

 

10  Taluppfattningstest 

(ej på tid) 

Rättning, samman-

ställning och analys 

av insamlat material 

11 Interventionsprogram 

3x30 min per grupp  

 Ordinarie under-

visning i klasserna 

12 Interventionsprogram 

3x30 min per grupp 

 Ordinarie under-

visning i klasserna 

13 Interventionsprogram 

3x30 min per grupp 

 Ordinarie under-

visning i klasserna 

14 Interventionsprogram 

3x30 min per grupp 

 Ordinarie under-

visning i klasserna 

15 Interventionsprogram 

3x30 min per grupp 

Siffertest 1 min 

AG1 2 min 

Taluppfattningstest 

(ej på tid) 

Ordinarie under-

visning i klasserna 

samt tester 

16-20   Rättning, samman-

ställning och analys 

av insamlat material 
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7.4 Mätningar 

7.4.1 Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning 

Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning (Skolverket, 2018b) fokuserar på den 

grundläggande taluppfattningen. Bedömningsstödet har muntliga och skriftliga uppgifter på tre 

olika nivåer från höstterminen år 1 t o m höstterminen år 3. Materialets uppgifter är tänkt att 

påvisa vanliga missuppfattningar hos eleverna, svårigheter med begrepp men också identifiera 

elever som behöver mer utmaningar inom matematiken. Detta gäller både på individnivå och 

på gruppnivå som ett stöd för undervisande lärare. Uppgifterna i bedömningsstödet går att 

härleda till Sayers och Andrews (2015) åtta framtagna kategorier (se 4.1) för Foundational 

Number Sense (FoNS). Bedömningsstödet (Skolverket, 2018b) som genomfördes i anslutning 

till studien var den skriftliga delen för vårterminen årskurs 1. Urvalskriteriet i studien för att 

ingå i interventionsgruppen var att eleven inte klarat den lägre nivån av tre på 

bedömningsstödet. Den lägre nivån har uppgifter som talrad, räkna antal, storleksordna tal, 

uppdelning av tal samt enkla beräkningar i addition. Allt detta inom talområdet 0-10. Den nivå 

som fungerar som riktlinje för godkända kunskaper inom taluppfattning vårterminen år 1 är 

mellannivån av dessa tester. Den nivån har också styrt nivån i studiens interventionsprogram. 

Mellannivån har uppgifter som talrad, talföljder och tallinjen inom talområdet 0-20. Det 

innehåller också storleksordning av tal inom talområdet 0-40, addition och subtraktion inom 

talområdet 0-10 samt likhetstecknets betydelse i form av öppna utsagor (1+_=4) i addition inom 

talområdet 0-10. 

7.4.2 Taluppfattningstest 

Eget tillverkat test som innehåller uppgifter i talföljder, tallinjer och storleksordning av tal 

designade i samma form som i Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning (Skolverket, 2018b). 

Det ger eleven fler möjligheter att visa sina kunskaper inom dessa områden för att höja 

reliabiliteten i mätningarna. Testet genomfördes utan tidsgräns. I studien har de olika delarna i 

testet lyfts fram var för sig då begreppet taluppfattning är så mångfasetterat och därför redovisas 

även resultaten på samma nivå. 

7.4.2.1 Talföljder 

Vid mätning av reliabiliteten genom test-retest uppmättes korrelationen r = 0.61, p = .084 för 

interventionsgruppen och r = 0.78, p = .012 för jämförelsegruppen. Här är Cronbach alfa 

beräknat till .74 på förtestet. 
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7.4.2.2 Storleksordning av tal 

Vid mätning av reliabiliteten genom test-retest uppmättes korrelationen r = 0.84, p = .004 för 

interventionsgruppen och r = 0.82, p = .007 för jämförelsegruppen. Här är Cronbach alfa 

beräknat till .73 på förtestet. 

7.4.2.3 Tallinjer 

Vid mätning av reliabiliteten genom test-retest uppmättes korrelationen r = 0.78, p = .012 för 

interventionsgruppen och r = 0.92, p = .001 för jämförelsegruppen. Här är Cronbach alfa 

beräknat till .76 på förtestet. 

7.4.3 AG1- talkombinationer 

Testet är hämtat ur Skolverkets diagnosmaterial för år 1-9, Diamant (Skolverket, 2013). AG1 

innehåller uppgifter i addition och subtraktion inom talområdet 1-9. Uppgifterna bygger på 

några av de grundläggande strategierna som +1/-1, +2/-2, dubblor +1/-1, hälften +1/-1 samt 

uppdelning av tal/talkombinationer. Testet ger en bild av om eleven lyckats lämna det konkreta 

räknandet till ett mer abstrakt. Testet genomförs på tid, två minuter. Vid mätning av 

reliabiliteten genom test-retest uppmättes korrelationen r = 0.36, p = .337 för 

interventionsgruppen och r = - 0.15, p = .699 för jämförelsegruppen men Cronbach alfa är 

beräknat till .93 på förtestet. 

7.4.4 Siffertest 

Eget tillverkat test som består av 80 siffror skrivna i kolumner där eleverna endast ska skriva 

av siffran i en ruta efter den förtryckta. Eleverna får skriva så många de hinner under en minut. 

Detta skulle ge en säkrare bild av om det var själva räknandet som tog tid (vid övriga tester) 

eller om det eventuellt kunde bero på om eleven har svårt att forma och skriva siffrorna. Vid 

mätning av reliabiliteten genom test-retest uppmättes korrelationen r = 0.73, p = .025 för 

interventionsgruppen och r = 0.10, p = .798 för jämförelsegruppen. 

7.5 Interventionen 

7.5.1 Planering och förarbete 

Planerandet och skapandet av interventionsprogrammet pågick under lång tid innan själva 

starten och kom att bli en stor del av förarbetet till studien då det inte fanns tillgång till ett 

färdigt program. Efter att ha tagit del av bland annat forskning och litteratur kring RtI nivå 2, 

grunder för taluppfattning samt explicit instruktion skapades en grund för varje arbetstillfälle 

(totalt 15 st.). Varje tillfälle innehöll en del kring tallinjen, talföljder, talramsa (talområde 0-

100) som genomfördes gemensamt i gruppen. En andra del innehöll arbete kring uppdelning av 

tal/talkombinationer för talen 2-10 som även denna genomfördes gemensamt i gruppen. Den 
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sista delen var ren färdighetsträning (skriftligt) i addition och subtraktion för att befästa de 

talkombinationer som varit i fokus i tidigare moment. Denna del genomfördes av eleven 

individuellt. Till varje delmoment skapades manus för läraren att följa. De skrivna manusen 

skulle hjälpa läraren att anävnda tiden effektivt, vidhålla ett högt tempo, bibehålla fokus på det 

planerade, följa en progression samt få med upprepningar och repetitioner. Material i form av 

talkort, blockbilder, tallinjer, arbetspapper för färdighetsträning arbetades fram. De olika 

talkombinationerna byggdes i multilinkkuber. Se figur 1 och 2. 

 

  

Figur 1                                      Figur 2          

       

     

Exempel på manus till de olika momenten kring tallinje, talrad och ramsräkning samt del-del-

helhet (uppdelning av tal) finns som bilagor (se bilaga 2 och 3). I tabell 2, på nästkommande 

sida, finns en översikt av de 15 olika tillfällena och vilka moment dessa innehöll. Tabellen visar 

en justerad plan över innehållet i interventionsprogrammet då innehållet anpassades, utifrån de 

observationer som gjordes, för att möta de elever som ingick i interventionsgruppen. 
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Tabell 2 

Tillfälle Innehåll tallinje, talrad, 

ramsräkning mm 

Innehåll talfamiljer 

Del-del-helhet 

Innehåll Exit-ticket 

1 Ramsräkning 0-20  

Ramsräkning 10-0  

Begreppet tallinje  

Talföljder 1-hopp 

framåt/bakåt 0-10  

 

Talet 2 och 3 2 och 3 

2 Ramsräkning 0-20 

Ramsräkning 10-0 

Igenkänning och benämning 

av tal 0-20 

Begreppet tallinje 

Tallinje och antal 

Talföljder 1-hopp framåt 0-20 

 

Talet 4 

 

4 

3 Ramsräkning 0-30 

Ramsräkning 10-0 

Igenkänning och benämning 

av tal 0-30 

Tallinje och antal 

Talföljder 1-hopp 

framåt/bakåt 0-30, 10-0 

 

Hantera +/- 0 0 (2,3 och 4) 

4 Ramsräkning 0-30 

Ramsräkning 12-0 

Igenkänning och benämning 

av tal 0-30 

Tallinje och antal 

 

Talet 5 5 

5 Ramsräkning 0-40 

Ramsräkning 12-0 

Igenkänning och benämning 

av tal 0-40 

Tallinje och antal 

Storleksordna tal 0-40 

 

Repetition svåra 

kombinationer 

2, 3 och 5 

6 Ramsräkning 0-40 

Ramsräkning 14-0 

Olika tal på tom tallinje 0-10 

Igenkänning och benämning 

av tal 0-40 

Storleksordna tal 0-40 

Talföljder 1-hopp framåt 

 

Repetition svåra 

kombinationer samt 

hantera ex  uppg 1+_=4 

4 
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Forts tabell 2 

Tillfälle Innehåll tallinje, talrad, 

ramsräkning mm 

Innehåll talfamiljer 

Del-del-helhet 

Innehåll Exit-ticket 

7 Ramsräkna 0-50 

Talföljder 2-skutt jämna 0-10 

Igenkänning och benämning 

av tal 0-50 

Storleksordna tal 0-50 

Talföljder 1-hopp 0-50, 2-

hopp 0-10 

 

Talet 6 6 

8 Ramsräkna 0-50 

Ramsräkna 14-0 

Talföljder 2-skutt, jämna och 

udda 0-10 

Talföljder/talgrannar 0-20 

 

Talet 7 7 

9 Ramsräkna 0-60 

Ramsräkna 16-0 

Talföljder 2-skutt, jämna och 

udda 0-10 

Talföljder/talgrannar 0-40 

 

Repetition svåra 

kombinationer  

6 och 7 

10 Ramsräkna 0-70 

Igenkänning och benämning 

av tal 0-70 

Talföljder 2-skutt, jämna och 

udda 0-20 

Talföljder framåt/bakåt 0-40 

 

Talet 8 8 

11 Ramsräkna 0-80 

Ramsräkna 18-0 

Igenkänning och benämning 

av tal 0-80 

Talföljder 2-skutt, jämna och 

udda 0-20 

Talföljder framåt/bakåt 0-40 

 

Talet 9 9 

12 Ramsräkna 0-90 

Ramsräkna 20-0 

Igenkänning och benämning 

av tal 0-90 

Talföljder 10-skutt 0-100 

Talföljder framåt/bakåt 0-40 

 

Repetition svåra 

kombinationer 

8 och 9 
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Forts tabell 2 

Tillfälle Innehåll tallinje, talrad, 

ramsräkning mm 

Innehåll talfamiljer 

Del-del-helhet 

Innehåll Exit-ticket 

13 Ramsräkna 0-100 

Ramsräkna 20-0 

Talföljder 10-skutt 0-100 

Olika tal på tom tallinje 0-10 

Talföljder framåt/bakåt 0-40 

 

Talet 10 10 

14 Ramsräkna 0-100 

Ramsräkna 20-0 

Igenkänning och benämning 

av tal 0-100 

Olika tal på tom tallinje 0-10 

och 0-20 

Storleksordna tal 0-100 

 

Talen 11-19, 10+1 osv 10 

15 Ramsräkna 0-100 

Ramsräkna 20-0 

Talföljder 2, 5, 10-skutt 

Storleksordna tal 0-100 

 

Repetition  7 

 

 

7.5.2 Genomförande 

Jag valde att själv genomföra interventionsprogrammet med eleverna då jag var insatt i de olika 

momenten och de bakomliggande funktionerna samt att det var lättare att få det att fungera rent 

organisationsmässigt under denna begränsade tidsperiod. Det kunde ha blivit sårbart vid 

eventuell sjukdom men det fanns ett visst utrymme i tid för att täcka upp det. Tre grupper av 

elever skapades utifrån urvalskriterierna (se 7.2). Grupperna schemalades vid tre tillfällen per 

vecka. 30 minuter var avsatt för varje tillfälle och grupp i programmet. Effektiv arbetstid låg på 

ca 20-25 minuter per tillfälle för eleverna. Elevernas närvaro redovisas i tabell 3. 

Tabell 3 

Elev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Närvaro 14/15 14/15 12/15 13/15 11/15 11/15 15/15 15/15 14/15 
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7.5.3 Observationer under interventionen 

Under varje arbetstillfälle med grupperna gjordes ostrukturerade observationer som samlades i 

fältanteckningar. Dessa sammanställdes efter varje genomförd vecka och gav upphov till vissa 

reflektioner som gjorde att nivå och material anpassades utifrån elevernas behov (Gersten et al., 

2009). Dessa iakttagelser gjorde också att vissa tillfällen fick bli repetitionspass för att stanna 

upp och träna lite mer på något moment. En viktig del i studien är också att studera elevernas 

beteende när de möter interventionens olika moment och aktiviteter, hur de uppfattar 

instruktioner, upprepningar och om det leder till förståelse och vilja att lära och träna mer. 

7.6 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet handlar om att vi vill kunna lita på att resultatet skulle bli detsamma om vi gör om 

studien vid ett annat tillfälle. För att eftersträva en hög reliabilitet bör man mäta det man önskar 

mäta på flera olika sätt, noggranna och tydliga planeringar, likvärdighet i mätningarnas 

genomförande samt kontroll av registrerade data (Eliasson, 2018). Manus som varit skrivna till 

varje delmoment i interventionen har följts för att möjliggöra en eventuell replikering samt ett 

försök till kausalitet. De avvikelser som gjorts från planering och manus har skrivits ner i korta 

stödanteckningar efter varje tillfälle och sammanfattats tillsammans med de observationer som 

gjorts i reflektioner för varje vecka. Det har varit av största vikt att hålla de ovidkommande 

variablerna så konstanta som möjligt som t ex material, gruppdeltagare och pedagog för att 

kunna dra slutsatser om olika orsakssamband i studien (Kjellberg & Sörqvist, 2011). När 

interventionsperioden startar genomför alla elever de ovan beskrivna testerna och när 

interventionen är genomförd testas eleverna ännu en gång med samma test där resultaten då får 

jämföras med förtestet. Testerna har genomförts under liknande förhållanden för alla elever vid 

både förtest och eftertest. Då samma grupper har genomfört samma tester vid två tillfällen går 

det att mäta stabiliteten i testerna genom test-retest. En pålitlig mätning ger en hög korrelation 

(Bryman, 2011).  

Validitet innebär att det som mäts i studien är det som är avsett att mätas i studien. En ökad 

validitet i studien kan fås genom att säkerställa en hög reliabilitet, att mätinstrumenten är väl 

anpassade till det avsedda och väl förankrade i de teorier och begrepp som studeras (David & 

Sutton, 2016 Eliasson, 2018;). I studien studeras effekten av interventionsprogrammets 

utveckling av elevens taluppfattning. För att få fram urvalsgruppen i min studie användes det 

test som är ämnat för VT år 1 i Skolverkets Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning 

(Skolverket, 2018b). Valet är grundat på att det är framtaget med stöd i forskning samt att det 

är ett obligatoriskt moment i år 1. Övriga tester har också en tydlig koppling till begreppet 



24 
 

taluppfattning (se ovan). Det är dock så att den innehållsliga validiteten inte går att uppfylla 

helt då begreppet taluppfattning innehåller så många olika delar och de tester som studien 

innehåller är begränsade till några av dessa.  

7.7 Etiska överväganden 

I planerandet av en studie är det viktigt att fundera över forskningsetiken kontra forskaretiken. 

Forskningsetiken handlar i stort om att skydda deltagarna(individerna) mot skada och 

kränkningar. Forskaretiken handlar om ett ansvar mot forskningen och samhället 

(Vetenskapsrådet, 2017). I Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2010) redovisas fyra 

huvudkrav som är grundläggande för individskyddskravet: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Innan studien startade skickades 

ett brev hem till alla vårdnadshavare i år 1 med information samt en samtyckesförfrågan (se 

bilaga 1). Studiens deltagare är under 15 år så vårdnadshavaren lämnar sitt samtycke 

(Vetenskapsrådet, 2010). I brevet framgick hur studien är tänkt att genomföras, att resultat 

kommer att redovisas anonymt och att inga personuppgifter kommer att lämnas ut till icke 

berörda. Då studien genomförs på en mångkulturell skola fanns även funderingar på att 

översätta brevet till de tre största gångbara språkgrupperna men tidsbrist gjorde att detta inte 

blev av. Många föräldrar informerades dock muntligt på sitt modersmål av annan personal på 

skolan. Eleverna fick information av sina ordinarie pedagoger på skolan om studien och 

interventionsprogrammet. Den form som studien och interventionsprogrammet genomförts i är 

eleverna bekanta med sen tidigare inom arbetet med grundläggande läsutveckling. Där har de 

arbetat med den här typen av intervention under ett par år. Det är också så att det 

bedömningsstöd som använts vid urvalet är obligatoriskt i undervisningen för år 1 samt att 

någon form av insats skulle gjorts utifrån resultaten. Detta gör att interventionen kom att bli en 

del av den insatsen som eleverna skulle fått oavsett. Elevernas matematikutveckling utifrån 

behov har gått i första hand genom studien vilket de viktiga observationerna med reflektioner 

bidragit till. Vad gäller forskaretiken finns här ett uppdrag att utifrån forskning arbeta fram ett 

interventionsprogram och mäta dess effekt. Om vi kan få fram en godtagbar effekt av 

interventionen kanske den kan ge ett bidrag till vidare utveckling av gynnsamma arbetsformer 

för att fler elever ska lyckas inom matematiken. 
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8. Analys 

Resultatanalysen bygger på mätningar vid två tillfällen (före och efter interventionen) för alla 

de olika testerna (siffertest, AG1 och taluppfattningstest). De resultat analysen räknas på är från 

de nio eleverna i interventionsgruppen samt den jämförelsegrupp om nio elever som 

randomiserades ur den grupp som inte fick interventionsprogrammet i studien. Denna 

jämförelsegrupp kan dock ej ses som en helt likvärdig kontrollgrupp då de redan vid start av 

interventionen låg något högre än interventionsgruppen. Alla resultat från de två grupperna 

lades in i statistikprogrammet SPSS där de undersöktes med en ANOVA – tvåfaktors 

variansanalys med upprepade mätningar. Variansanalys är vanlig vid undersökning av 

undervisningseffekter. Att analysera två faktorer som typ av undervisning och tidpunkt (före 

och efter) kan ge jämförelser av utvecklingen mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp 

under samma tid (Elbro & Poulsen, 2015; Körner & Wahlgren, 2012). Skillnaderna mellan 

grupperna redovisas i medelvärden samt standardavvikelser för de olika testpunkterna.  

 

9. Resultat 

Resultaten redovisas uppdelat på de olika testerna. Här redovisas testet i taluppfattning uppdelat 

på de tre olika ingående delarna talföljder, storleksordning av tal samt tallinjer. Testerna 

redovisas i text, tabell (medelvärden och standardavvikelser) och figur (medelvärden) på 

nästkommande sidor. Under resultatrubriken redogörs även för de observationer som gjorts 

under interventionen då de reflektioner som gjordes påverkade innehåll, material och resultat. 
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9.1 Taluppfattningstest  

9.1.1 Talföljder 

Analysen avseende talföljder visade ingen huvudeffekt av tid F(1, 16) = 1.52, p = .236, partial 

2 = 0.09. Dock fanns det en tydlig interaktionseffekt, F(1, 16) = 4.64, p = .047, partial 2 = 

0.22. Eleverna i interventionsgruppen har blivit bättre i sin kunskap kring talföljder jämfört med 

jämförelsegruppen av att ingå i interventionsprogrammet. Interventionsgruppen hade ett 

medelvärde på 1,56 vid förtest och 2,78 vid eftertest medan jämförelsegruppen startade på 2,78 

vid förtest och slutade på 2,44 vid eftertest. Se tabell 4 och figur 3. 

Tabell 4: Medelvärde och standardavvikelse - Talföljder 

Tidpunkt Mått Jämförelsegrupp Interventionsgrupp 

Förtest medel 2,78 1,56 

sd 2,28 1,42 

Eftertest medel 2,44 2,78 

sd 1,88 2,05 

 

Figur 3: Medelvärde – Talföljder 

 

 

Notera: Den övre linjen i figuren representerar jämförelsegruppen vid tidpunkt 1 och den nedre linjen 

representerar interventionsgruppen vid tidpunkt 1 
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9.1.2 Storleksordning av tal 

Analysen avseende storleksordning av tal visade ingen huvudeffekt av tid F(1, 16) = 0.80, p = 

.384, partial 2 = 0.05. Här fanns det en tydlig interaktionseffekt, F(1, 16) = 7.20, p = .016, 

partial 2 = 0.31. Eleverna i interventionsgruppen har förbättrats i deras utveckling av kunskap 

kring storleksordning av tal jämfört med jämförelsegruppen. Medelvärdena visar på en liten 

ökning för interventionsgruppen (2,00 till 2,33) dock har jämförelsegruppen backat från 3,00 

till 2,33. Se tabell 5 och figur 4. 

Tabell 5: Medelvärde och standardavvikelse – Storleksordning av tal 

Tidpunkt Mått Jämförelsegrupp Interventionsgrupp 

Förtest medel 3,00 2,00 

sd 1,12 1,50 

Eftertest medel 2,33 2,33 

sd 1,22 1,58 

 

Figur 4: Medelvärde – Storleksordning av tal 

 

Notera: Den övre linjen i figuren representerar jämförelsegruppen vid tidpunkt 1 och den nedre linjen 

representerar interventionsgruppen vid tidpunkt 1 
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9.1.3. Tallinjer 

Analysen avseende tallinjer visade en huvudeffekt av tid F(1, 16) = 19.74 p < .001, partial 2 

= 0.55. Alla elever som grupp (jämförelsegrupp och interventionsgrupp) förbättrade sig i 

genomsnitt på testet på tallinjer. Dock fanns här ingen interaktionseffekt, F(1, 16) = 1.05, p = 

.321, partial 2 = 0.06. Detta innebär att eleverna i interventionsgruppen utvecklades nästintill 

likvärdigt med eleverna i jämförelsegruppen och kom därmed ej ikapp. Interventionsgruppen 

hade ett medelvärde på 1,33 vid förtest och 2,44 vid eftertest medan jämförelsegruppen hade 

3,89 vid förtest och 5,67 vid eftertest. Se tabell 6 och figur 5. 

Tabell 6: Medelvärde och standardavvikelse – Tallinjer 

Tidpunkt Mått Jämförelsegrupp Interventionsgrupp 

Förtest medel 3,89 1,33 

sd 3,59 1,50 

Eftertest medel 5,67 2,44 

sd 3,87 1,88 

 

Figur5: Medelvärde - Tallinjer 

 

Notera: Den övre linjen i figuren representerar jämförelsegruppen vid tidpunkt 1 och den nedre linjen 

representerar interventionsgruppen vid tidpunkt 1 
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9.2 AG1 

Analysen avseende AG1 visade en huvudeffekt av tid F(1, 16) = 23.05, p < .001, partial 2 = 

0.59. Detta innebär att alla elever som grupp (jämförelsegrupp och interventionsgrupp) 

förbättrade sig i genomsnitt vad gäller AG1 som testar addition och subtraktion 0-10. Dock var 

det ingen interaktionseffekt, F(1, 16) = 2.02, p = .175, partial 2 = 0.12. Detta innebär att 

eleverna i interventionsgruppen utvecklades nästintill likvärdigt med jämförelsegruppen. Tittar 

vi på medelvärdena för de olika grupperna ser vi att interventionsgruppen låg betydligt lägre 

vid förtestet (4,00 mot 8,11) men hade närmat sig jämförelsegruppen vid tidpunkten för 

eftertestet (9,11 mot 10,89). Se tabell 7 och figur 6. 

Tabell 7: Medelvärde och standardavvikelse - AG1 

Tidpunkt Mått Jämförelsegrupp Interventionsgrupp 

Förtest medel 8,11 4,00 

sd 2,15 2,60 

Eftertest medel 10,89 9,11 

sd 2,67 3,18 

 

Figur 6: Medelvärde – AG1 

 

Notera: Den övre linjen i figuren representerar jämförelsegruppen vid tidpunkt 1 och den nedre linjen 

representerar interventionsgruppen vid tidpunkt 1 
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9.3 Siffertest 

Analysen avseende siffertestet visar ej en huvudeffekt av tid F(1, 16) = 3.24, p = .091, partial 

2 = 0.17. Detta innebär att alla elever som grupp ej förbättrade sig i genomsnitt vad gäller 

siffertestet som handlar om färdigheten att skriva siffror. Det fanns inte heller en 

interaktionseffekt, F(1, 16) = 0.02 p = .897, partial 2 = 0.001. Eleverna i interventionsgruppen 

utvecklades alltså likvärdigt med kontrollgruppen. Medelvärdena visar en jämn ökning mellan 

interventionsgrupp och jämförelsegrupp med 4-5 ord men noterbart är att jämförelsegruppens 

spridning ökade (från 7,28 till 12,71) medan interventionsgruppen höll ihop (7,73 till 8,31). Se 

tabell 8 och figur 7. 

Tabell 8: Medelvärde och standardavvikelse – Siffertest 

Tidpunkt Mått Jämförelsegrupp Interventionsgrupp 

Förtest medel 29,22 25,22 

sd 7,28 7,73 

Eftertest medel 33,44 30,11 

sd 12,71 8,31 

 

Figur 7: Medelvärde - Siffertest 

 

Notera: Den övre linjen i figuren representerar jämförelsegruppen vid tidpunkt 1 och den nedre linjen 

representerar interventionsgruppen vid tidpunkt 1 
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9.4 Observationer under interventionen 

Några generella slutsatser kommer inte att kunna dras från det som observerats då det inte är 

mätbart i den utsträckning som de mätbara testerna i studien. Utifrån lärarprofessionen lyfts 

ändå några faktorer fram som påverkat material, innehåll och arbetet med eleverna under 

interventionens gång.  

Det blev ganska snart tydligt att programmet gick ganska fort fram och att innehållet förutsatte 

vissa förkunskaper som inte var befästa hos eleverna som till exempel igenkänning och 

benämning av talen till 20 (särskilt talen 11-19). Här lades en del extra repetitionsmoment in 

där eleverna själva fick peka och benämna talen i ramsräknandet vilket gjorde att det blev lättare 

att se var det fattades kunskap och erbjuda ytterligare träning just för den eleven på det 

momentet.  

De enkla räkneoperationerna som tränas vid varje tillfälle (Exit ticket) visade att eleverna inte 

kunde generalisera uppdelningen av tal och tallinjen vilket gör att de faller in i fingerräkning. 

De var också osäkra på de olika symbolerna för addition, subtraktion och likhetstecknet. Detta 

gjorde att vissa förändringar gjordes i materialet till del-del-helhet till att innehålla tallinjer med 

de olika delarna och att vi arbetade med de olika delarna med klossar utefter en tallinje samt 

fler upprepningar muntligt för att eleverna skulle få sätta ord på vad de gjorde i de olika stegen. 

Som tidigare nämnts hade det varit önskvärt med mer praktiskt laborerande och upptäckande i 

det här arbetet.  

Vid de första tillfällena under den individuella delen med Exit ticket uppmärksammades även 

att några elever kikade på en kamrat och skrev av. Det var ganska svårt att upptäcka vid de 

första tillfällena men gjorde sen att arbetsplatserna delades av med skärmar för att säkerställa 

att rätt elever fick rätt träning och rätt stöd. Här kom en naturlig reflektion över att denna strategi 

har de använt under ganska lång tid (6-7 månader) i klassrummet i den stora gruppen utan att 

vi lärare uppmärksammat det.   

Motivationen var hög vid de första tillfällena för att under en period sjunka och sedan mot 

slutet, när arbetsformen satt sig och de började känna själva att de utvecklades och klarade mer 

på egen hand, återigen steg. Ett par av eleverna uttryckte att vissa moment var ”tråkigt” men 

det visade sig efter lite diskussion att det handlade om att just det arbetet upplevdes mycket 

svårt. Sju av nio elever uttryckte att de ville fortsätta med arbetet fast att programmet avslutats. 

De talade mycket om vårt gemensamma arbete med kamrater och sina ordinarie lärare och såg 

fram emot våra träffar. 
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 Enligt lärarna visade flera av eleverna också en större självständighet i matematikarbetet i 

klassrummet samt att de var mer muntligt aktiva vid övningar.  

Observationerna var ett viktigt bidrag till interventionsarbetet då elevens utveckling var högst 

prioriterad men som kunde bli svår att fånga i testresultaten fullt ut då situationen under 

testgenomförandet i klassen och arbetet i den lilla interventionsgruppen skiljer sig markant åt.  

 

10. Diskussion 

10.1 Metoddiskussion 

Vid planerandet och genomförandet av en kvantitativ studie lyfter Bryman (2011) fyra 

fokusområden: mätning, kausalitet, replikation och generalisering. Mått beskriver skillnader 

som inte ska påverkas av tidpunkt eller vem som genomför mätningen. Kausalitet för att den 

som genomför den kvantitativa studien vill visa på orsaken till förändringen. Replikering syftar 

till att experimentet ska gå att göras om och få samma resultat. Noggranna beskrivningar av 

genomförandet gör detta möjligt men det kan vara svårt att få exakt samma betingelser. 

Generalisering bygger på ett representativt urval som leder till att resultaten inte är unika för 

den specifika gruppen. Målet är ju att kunna säga något om en större population.  

Interventionen genomfördes under en begränsad tid, endast fem veckor. De presenterade 

studierna i det här arbetet har varit interventionsprogram som löpt över 16-23 veckor vilket är 

betydligt längre och mer tid för eleverna att träna och befästa sin taluppfattning. Det var dock 

dessa fem veckor som fanns till förfogande att genomföra interventionen på. Ett par av eleverna 

var frånvarande vid tre till fyra tillfällen vilket kan ha påverkat deras individuella resultat och 

därmed gruppens medelvärde. Det fanns dock inga tillfällen att ta igen förlorad tid i schemat. 

Innehållet, explicita instruktioner och material är inspirerat utifrån tidigare studier mot denna 

åldersgrupp och område. Det var svårt att begränsa sig i valet av alla olika delar som ingår i 

taluppfattning. Fokus lades på ramsräkning, talföljder, storleksordning av tal samt tallinjen som 

en representation och indikator på om förståelse fanns för talens inbördes ordning. Arbetet med 

talkombinationer (talet 5 ger 5 och 0, 1 och 4, 2 och 3 för att sen leda till räkneoperationer i 

addition och subtraktion) som i det här arbetet kallas för del-del-helhet skulle ge eleverna en 

känsla för hur tal är uppbyggda och möjlighet att bli mer flexibla i sitt tänkande kring tal och 

räkning. En önskan fanns här att få mer tid till elevernas egna manipulerande av det konkreta 

materialet men den tiden fanns inte.  
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Efter genomförd intervention finns tankar om att smalna av interventionsinnehållet ytterligare 

till att antingen innehålla talraden och dess övningar eller endast arbeta med uppdelningen av 

tal/talkombinationer på denna begränsade tid (fem veckor).  

Vid varje arbetstillfälle var det högt tempo och eleverna höll sig aktiva hela tiden. Manusen 

som följdes nästintill ordagrant blev ett bra stöd för mig som lärare och gjorde att arbetet flöt 

på. De löpande observationerna gjorde att innehållet i momenten anpassades då eleverna 

behövde mer tid för varje moment och repetitionstillfällen. Regan et al. (2015) har i sin studie 

sett att skolor som ska genomföra arbete inom RTI behöver kunskap och tid att verkligen sätta 

sig in i modellen.  Pedagogerna behöver ta ställning till vilka elever som ska ingå i 

interventionen, noga överväga vad som interventionen ska innehålla samt hur instruktionerna 

ska se ut. De ansåg även att träning behövs av den som genomför interventionen. Detta var en 

erfarenhet som gjordes i genomförandet av den här studiens interventionsprogram då de första 

tillfällena med grupperna kändes lite osäkra men efterhand kom känslan att det gick att lita på 

manus och innehåll. Arbetsformen satte sig relativt snabbt både hos mig som lärare och hos 

eleverna. Arbetet med att ta fram manus och material möjliggjorde en fördjupning i bland annat 

RtI, taluppfattning, explicita instruktioner samt hur arbetet med konkret material skulle göras 

för att bygga förståelse. Denna kunskapsinhämtning hade ej skett med samma djup om ett 

färdigt material använts och genomförts med eleverna. De reflektioner som också gjorts utifrån 

de löpande observationerna kanske inte heller blivit desamma. Det är en fråga att fundera vidare 

på om detta med RtI är en arbetsmodell som ska implementeras i skolans organisation. 

Valet av tester i den här studiens mätningar har gjorts för att säkerställa att de ska kunna visa 

skillnader i resultaten. Det betyder att testerna inte borde kunna ge full poäng till alltför stor 

andel inte heller att flera ska behöva få noll eller mycket låga poäng, de så kallade tak- och 

golveffekterna. Om dessa uppstår är det svårt att jämföra skillnaderna före och efter. Flera 

elever upplevde att taluppfattningstestet var mycket svårt och kanske därför inte försökte fullt 

ut att lösa alla uppgifter. AG1 består av blandade uppgifter med addition, subtraktion och öppna 

utsagor (3+_=5). Här valde fler elever att endast lösa additionsuppgifterna och lämna 

subtraktionsuppgifterna. Det var inte heller många elever som nådde ner till sista delen av testet 

där de öppna utsagorna fanns. Vid en genomgång av resultaten visar det sig att det finns någon 

med full poäng på t ex AG1, dock inte i interventionsgruppen eller jämförelsegruppen. Där 

fanns däremot mycket låga poäng och även noll poäng på ett par av testerna. Vid mätningar av 

reliabiliteten på testerna med test-retest fick AG1 (som är ett diagnosmaterial från Skolverket) 

en negativ korrelation, vilket var förvånande. Ett annat mått på reliabiliteten togs då fram på 
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Cronbach alfa som visade på .93 för AG1 vilket ändå visar på en hög reliabilitet i det testet. 

Övriga tester visar på en reliabilitet genom signifikanta korrelationer i test-retest samt 

godtagbara värden på Cronbach alfa (högre än 0.7). Den inre validiteten anses därmed vara 

säker.  

 

10.2 Resultatdiskussion 

Denna studie har gjorts med grunden att pröva ett framtaget interventionsprogram, med fokus 

på delar i den grundläggande taluppfattningen. Programmet riktades till elever som visat på 

låga resultat på bedömningsstödet i taluppfattning år 1. Interventionen formades utifrån 

modellen RtI nivå 2. Utifrån de delar som studerats (talföljder, storleksordning av tal samt 

tallinjer) framkom en signifikant effekt på två av dessa tre delar. I studien ingick också arbetet 

med talkombinationer vilket inte gav någon signifikant effekt men glappet mellan 

jämförelsegrupp och interventionsgrupp minskade i mätningen med AG1.  

10.2.1 Taluppfattningens komplexitet 

Det interventionsprogram som arbetades fram för studiens syfte bestod av olika delar eftersom 

den grundläggande taluppfattningen/number sense visade sig vara ett komplext begrepp med 

många olika grenar. Var det möjligt att se om olika delar utvecklades med olika framgång? 

Olika delar i taluppfattning kan enligt forskning fungera utan de andra. Till exempel kan en 

elev ramsräkna och känna igen tal men sakna förmågan (känslan) att uppfatta mängder eller 

eleven kan ha mängduppfattning utan att kunna avgöra hur mycket som skiljer dessa åt 

(Gersten, Jordan & Flojo, 2005).  Det kan också handla om att eleven kan utföra 

räkneoperationer utan att ha känslan för talen och kan därmed inte reflektera över rimligheten. 

De har lärt en metod men saknar den övergripande taluppfattningen. Detta gör det svårt för 

eleverna att fortsätta utveckla sin matematiska förmåga (Andrews & Sayers, 2015; McIntosh, 

Reys och Reys, 1992). Resultaten i min studie visar just på denna komplexitet och att olika 

delar bygger på varandra men kan tränas var för sig och att begreppet taluppfattning inte kan 

uttryckas med ett mått. 

10.2.2 Talföljder 

Talföljder var ett av de områden där interventionsgruppen lyckades bättre än jämförelsegruppen 

(se figur 3). Att kunna fortsätta talföljder kräver kunskap om talramsan, igenkänning av tal, hur 

tal förhåller sig till varandra, att tal representerar en mängd (Andrews & Sayers, 2015; Hudson 

& Miller 2006).  Även enkla aritmetiska räkneoperationer som att lägga till eller ta bort ett visst 
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antal steg kan vara en strategi för eleven att lösa uppgifterna (Andrews & Sayers, 2015). I 

programmet var flera av dessa delar frekvent återkommande under alla 15 tillfällen även om 

inte talföljder i sig tränades explicit vid alla dessa moment.  

10.2.3 Storleksordning av tal 

Precis som med talföljder lyckades eleverna i interventionsgruppen bättre även med 

storleksordning av tal (se figur 4). Här var upplägget detsamma att explicit träning av 

storleksordning med liknande typer av uppgifter att lösa förekom vid ett fåtal moment men ej 

frekvent över alla 15 tillfällen. Med utgångspunkt i Andrews och Sayers (2015) 

sammanställning av forskning kring taluppfattning och framtagandet av FoNS kan grunderna 

till förståelsen ha tränats i talramsan, hur tal förhåller sig till varandra, vilken mängd ett tal 

representerar. Att storleksordna tal är en ingång till förståelsen av platsvärde men förståelsen 

av platsvärde är också en förutsättning för att sortera större tal (Bryant et al., 2016; Bryant et 

al., 2011; McIntosh, Reys & Reys, 1992). De delar som verkar ligga bakom både talföljder och 

storleksordning av tal repeterades många gånger i studiens program. Det var dessa delar som 

mest frekvent återkom i momenten.  

10.2.4 Tallinjer 

Den del som inte gav effekt på interventionsgruppen var tallinjer (se figur 5). Uppgifterna 

bestod av att på en tom tallinje med ett par slumpmässiga markeringar bestämma vilket tal som 

markerats. Det här kräver precis som delarna ovan förståelse för bland annat talramsan, hur tal 

förhåller sig till varandra och även en uppskattning av tal och hur dessa kan representeras 

(Andrews & Sayers, 2015; Lundberg & Sterner, 2009). Det inbegriper också en förståelse för 

tallinjen som representation av tal. Arbetet med tallinjer kräver att väldigt många delar av 

begreppet taluppfattning finns med och förstås. Trots att tallinjen var den representation som 

alltid fanns till hands i interventionsprogrammet verkar inte kopplingen kommit naturligt för 

eleverna. Vid några tillfällen arbetade vi med att skapa en förståelse för tallinjen och hur den 

fungerar. Fler upprepningar och övningsmoment skulle eventuellt ha kunnat leda till en positiv 

effekt. Resultatet i den här studien på delen tallinjer visar återigen på komplexiteten i begreppet 

taluppfattning och att det måste finnas med en känsla i hanterandet av talen (Berch, 2005).  

10.2.5 AG1 - talkombinationer 

Resultatet på AG1(Skolverket, 2013) som innehåller enkla additions- och subtraktionsuppgifter 

samt öppna utsagor visar inte på någon effekt av interventionsprogrammet. 

Interventionsgruppen presterar nästintill likvärdigt med jämförelsegruppen. Testet var tänkt att 
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visa på förståelsen av talkombinationer(uppdelning av tal), kunna generalisera arbetet med 

talramsan framlänges och baklänges samt hur tal förhåller sig till varandra till enkla aritmetiska 

räkneoperationer. Arbetet med talkombinationerna (del-del-helhet) återkom vid alla 15 

tillfällen men med ett nytt tal i fokus varje pass förutom vart tredje. Dessa pass användes till att 

repetera de kombinationer som observerats vara svåra för eleverna. Bryant et al. (2011) fick en 

signifikant effekt på dessa delar men de fokuserade också utöver uppdelningen även specifikt 

på enkla räknestrategier som +1/-1, dubblor, räkna baklänges vid subtraktion. Den uteblivna 

effekten i den här studien talar till att den tid som lades i programmet på själva uppdelningen 

eventuellt kunde ha använts klokare till att befästa de delar som inbegrep kopplingen tal till 

antal, representationer av tal och hur tal förhåller sig till varandra samt räknestrategier. Ökad 

tid, mer träning och en fördjupning gör att eleverna kan få en chans att utveckla förståelse 

(Griffin, 2004). Sterner (2015)såg att en mer undersökande elevaktiv del med stöd av läraren i 

arbetet med det konkreta materialet gav positiv effekt. Risken att fastna i räknandet till exempel 

på fingrarna är stor om inte ovanstående är befäst. Dessa ”räknare” riskerar att inte utveckla sin 

taluppfattning (Henry & Brown, 2008). Här kan resultatet på AG1 i studien tyda på att 

taluppfattningen ej är tillräckligt utvecklad och befäst för att kunna hantera dessa enkla 

räkneoperationer hos interventionsgruppen då de fastnade i fingerräkningen (se resultat av 

observation ovan). En effektiv fingerräkning ses dock som ett led till att förstå tallinjen samt att 

det blir en bra konkret representation av de tal eleven arbetar med (Lundberg & Sterner, 2009).  

10.2.6 Siffertest 

Till sist nämns också siffertestet som ingått i studien i syfte att säkerställa att det inte är 

formandet av siffror som påverkat resultatet. Siffertestet visar inte på någon signifikant effekt 

av tid eller interaktion inom och mellan grupperna vilket gör att vi kan utesluta att det är själva 

formandet av siffror som påverkar resultaten i övriga tester. 

10.2.7 Tidsaspekten 

En liten minskning av glappet till jämförelsegruppen kan skönjas till interventionsgruppens 

fördel på AG1 (se figur 6). Om interventionsprogrammet pågått under längre tid än i studien 

(som pågick endast fem veckor) skulle eventuellt eleverna i interventionsgruppen fortsätta 

närma sig eleverna i jämförelsegruppen när det gäller enkla räkneoperationer i addition och 

subtraktion/talkombinationer(se figur 6). Bryant et al (2008) såg att tid är en avgörande faktor 

för att befästa taluppfattning i stort bland de yngre eleverna då deras studie inte fick någon 

effekt på elever i år 1 men hos elever i år 2. Bryant et al. (2011) lyfter sedan ovanstående resultat 

och deras hypotes om tiden och nämner då en annan studie med liknande innehåll där tiden 
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ökades på och då uppnåddes en signifikant effekt för år 1. Dessa elever fick 20 min, fyra gånger 

per vecka i 23 veckor. Detta bör då jämföras mot denna studies tidsomfattning på 20-25 min, 3 

gånger per vecka i 5 veckor.  

10.2.8 Response to Intervention som modell 

RtI som modell för att identifiera elever i riskzonen och ge dem adekvat träning låter lätt men 

frågor behöver svar som: var ska gränserna dras för vilka elever som ska ingå i de olika 

nivåerna, är det rätt innehåll i interventionen och är genomförandet till just den eleven rätt 

(Clarke et al., 2016). Fuchs, Fuchs och Compton (2012) lyfter en önskan om mer forskning 

inom just dessa bitar. Det är av största vikt att rätt elever får rätt stöd. Studier gjorda med 

interventionsprogram i nivå 2, RtI, säger oftast något om effekten av att delta i ett sådant 

sammansatt program men det är svårt att dra slutsatser om vilken del i programmet som ger 

störst effekt (Gersten et al., 2009). Är det innehållet? Är det upplägget av instruktioner? Är det 

tiden? Är det materialet eller annat som påverkat?  Sterner (2015), Bryant et al. (2011), Bryant 

et al. (2016) och Clarke et al. (2016) menar att det finns en styrka i kombinationen av det 

matematiska innehållet, explicit instruktion, elevaktiva delar, konkret material och 

representationer för att stötta förståelsen och utvecklandet av taluppfattning. I diskussionen 

ovan framkommer att det behövs en utvärdering och bearbetning av den här studiens 

interventionsprogram i vissa detaljer men den kan vara ett led i att utveckla en form av insats 

för att utveckla taluppfattningen hos elever år 1 som identifierats vara i riskzonen. 

 

11. Förslag på vidare forskning 

Det interventionsprogram som skapats och använts i studien skulle behöva prövas under längre 

tid för att se om tiden är den avgörande faktorn. Som nämndes tidigare skulle det vara intressant 

att dela på programmet och fokusera endast på talramsan, igenkänning och benämning av tal, 

kopplingen mellan tal och antal samt jämföra mängder för att se effekten av det arbetet. Den 

andra delen är att titta på hur ett program skulle kunna formas för uppdelning av tal för att 

komma över och förbi räknandet och istället använda sin taluppfattning/number sense i större 

utsträckning. En gissning är att det är för mycket räknande i klassrummen utan att de olika 

delarna i taluppfattning och känslan för talen har satt sig hos eleverna. Här måste vi hitta former 

att hantera bedömningsstöden vi har för att utveckla undervisningen vidare med effektiva 

metoder och då bland annat rikta fokus på mer preventiva insatser. 
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Bilaga 1 

Information till vårdnadshavare för elever i år 1 på X 

Jag heter Jeanette Sundell och arbetar på X skola som lärare och mitt huvuduppdrag är att stötta 

elever i deras matematikutveckling. Jag läser också sista terminen på speciallärarprogrammet 

(matematik) vid Linköpings universitet och ska nu skriva mitt examensarbete.  

Forskning visar att tidiga insatser för att hjälpa elever som visar tecken på matematiksvårigheter 

är av största vikt för elevens framtida matematikutveckling. Utvecklingen av den 

grundläggande taluppfattningen är viktig för att sen kunna arbeta vidare med mer komplexa 

matematikuppgifter.  

Efter sportlovet kommer eleverna i år 1 att genomföra Bedömningsstödet i taluppfattning från 

Skolverket (obligatoriskt för år 1). De kommer även att få göra ett test i addition och subtraktion 

samt sifferskrivning. Utifrån deras resultat kommer vi att identifiera de elever som är i behov 

av extra träning i den grundläggande taluppfattningen. Dessa elever kommer att få 

intensivträning vid 3 tillfällen varje vecka under 5 veckor (v 11-15). Eleverna kommer att arbeta 

i små grupper med noga planerade övningar. Arbetet sker under elevens ordinarie skoldag. När 

de 5 veckorna gått kommer eleverna åter att få genomföra samma tester som innan perioden 

startar. 

Mitt examensarbete handlar om att ta reda på vilken effekt den här sortens intensivträning har 

på utvecklingen av elevernas taluppfattning. Examensarbetet sker i ett samarbete med ett 

forskningsprojekt vid Linköpings universitet.  

Jag ber nu om ert medgivande att få använda ert barns resultat i mitt examensarbete och i 

forskningsprojektet. Resultaten kommer att anonymiseras och presenteras så att inga enskilda 

barn ska kunna identifieras. 

Vid frågor får ni gärna höra av er till Jeanette. 

Jeanette Sundell, lärare X, jeanette.sundell@norrkoping.se 

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

************************************************************************** 

Svarstalong  - lämnas åter till klassläraren 

           JA, mitt barns resultat får användas i forskningen. 

 

 

Barnets namn:_______________________________________________________ 

 

________________________________ __________________________________ 

Vårdnadshavares underskrift Vårdnadshavares underskrift 

mailto:jeanette.sundell@norrkoping.se
mailto:rickard.ostergren@liu.se
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Bilaga 2 

Moment Lärarens aktivitet Läraren säger Eleverna säger i kör 
4a 
Tallinje 
 

Pekar på tallinjen där 
endast 0, 5 och 10 är 
markerade.  
 
 

Kommer ni ihåg hur vi 
kunde ta reda på hur 
många klossar vi har? 
 
 

Vi kan lägga den på 
tallinjen och se.  
 
 
 

Visar en stav med 5 
klossar. Lägger den sedan 
på tallinjen. 
Gör likadant med 7, 4, 9 
st. 

Hur många klossar är det i 
den här raden/staven? 

5 
 
 
7, 4, 9 

Visa att det är lika långt 
mellan alla talen på 
tallinjen. Visa gärna flera 
olika tallinjer. 

Det är lika långt mellan alla 
talen på en tallinje. Ibland 
är det ”en kloss”, ibland 
smalare och ibland bredare 
men alltid lika på samma 
tallinje. Lika långt mellan 2-
3, 7-8, 14-15 osv. 

 

Eleverna får egna tallinjer 
med 0 och 10 markerat.  

Peka på talet 0. 
Peka på talet 10. 
Peka var talet 5 är på 
tallinjen. 

Eleverna pekar. 

4b 
Benämning 
Ramsräkning 
0-30 
 

Peka på tallinjen 0-30. Förra gången räknade vi till 
30.  

 

Peka på talet 20. 
Fortsätt sen på samma 
sätt till 30. 

Det här är 20. Vilket tal 
kommer efter? Vilket tal är 
ett mer? 

21, 22, 23 osv. 

4c 
Ramsräkning 
0-30 

Pekar sakta på 10, 11, 12 
osv till 30.  
Noga med att invänta alla 
elever. När du kommer till 
de nya talen 21-30 räknar 
du tydligt med. 

Nu vill jag att ni säger det 
tal som jag pekar på. Idag 
börjar vi på 10. 

10, 11, 12 osv. 
 
 

4d 
Ramsräkning 
12-0 

Pekar sakta på talet 12, 
11, 10 osv ner till 0. 
Noga med att invänta alla 
elever. 

Nu ska vi räkna baklänges 
tillsammans. Säg talet jag 
pekar på. 

12, 11, 10, 9 osv. 

4e 
Ramsräkning 
0-30 

Eleverna provar att leda 
räknandet från 10-30.  

 Eleverna svarar i kör. 

4f 
Benämning 
0-30 
Ramsräkning 
10-0 
 

Peka på spridda tal och 
fördela ordet till en elev i 
taget.  
 

Nu kommer dagens 
utmaning!  
Jag pekar och du säger talet 
jag pekar på. 
 

Eleverna svarar 
ensamma. 

Ta bort tallinjen. Räkna 
sakta baklänges 
tillsammans 10 – 0. 

Nu ska vi räkna baklänges 
utan att titta på tallinjen. 

Eleverna räknar i kör. 
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Bilaga 3 

A + Lärarens aktivitet Läraren säger: 
Eleverna 
i kör: 

Block 
3  

(2+1) 
 

Har den ensamma kuben 
gömd i en hand. Visar 2-

blocket.  

Förra gången arbetade vi med det här 
talet. Vilket tal är det? 

2 

Visar fram den ensamma 
kuben och sätter fast den på 

2-blocket. 

Nu sätter jag på en kub till.  
Då blir det 3 kuber.  

 

Visar blocket. 
Hur många kuber är det?  3 

Vilket tal visar blocket? 3 

Pekar på respektive del 
av blocket 

 

Hur många (”gula”) kuber är det? 2 

Hur många (”gröna”) kuber är det? 1 

Säg efter mig!  
3 är byggd av 2 och 1. 

3 är 
byggd av 
2 och 1. 

Bild-
kort 

3  
(2+1) 

Låter blocket ligga kvar på 
bordet. 

Visar fram bilden av talet. 

Här är en bild av blocket.  
Det är inte samma färger, men det 
spelar ingen roll eftersom det viktiga är 
att det är lika många rutor som kuber.  

Pekar på bilden. 
Här är 3 rutor. 
Vilket tal visar bilden? 3 

Pekar på respektive del av 
bilden. 

Hur många ljusa rutor är det? (2) 

Hur många mörka rutor är det? (1) 

Pekar på bilden. 
Säg efter mig!  
 3 består av 2 och 1. 

3 består 
av 2 och 

1. 

Tal-
kort 

3  
(2+1)  
 

 

Talkorten läggs nära block 
och bild ett i taget och bildar 

en liten hög.  
Läser med eleverna.  

Stödjer genom att peka på 
siffror, block eller bild.  

Med siffror kan vi berätta samma sak 
om kuberna och rutorna på flera olika 
sätt. Då använder vi likhetstecknet 
som visar att värdet/antalet (”lika 
många”) är lika på båda sidor om 
tecknet. Läs med mig!  

2 plus 1 är lika med 3   o.s.v. 

Tal-
kort 

? 
3a 

(2+1) 

Gör samma sak med  
?-korten,  

men är tyst på slutet, så att 
eleverna själva säger svaret. 

(Peka ev. på bild/block) 

Nu ska vi läsa tillsammans fast alla 
siffror inte syns! Alla kort vi läser 
handlar om 3:ans block, så ni kan titta 
på det samtidigt!   

2 plus 1 är lika med –    o.s.v. 

Samma sak utan kub & bild. 
Bara ett i taget syns. 

Nu ska ni öva alldeles själva!  
Läs tillsammans! 

Eleverna läser och 
säger rätt tal. 

Obs! OM eleverna säger fel tal – ta fram bildstödet och prova igen. 
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B – 
Lärarens aktivitet Läraren säger: 

Eleverna 
säger i 
kör: 

Block 
3  

(2+1) 

Visar 3-blocket  
Nu tar jag fram samma block igen.  
Vilket tal är det? 3 

Vilka tal är den här 3:an byggd av? 2 och 1 

Tar bort den ensamma 
kuben. 

Nu tar jag bort 1 kub.  
Då har jag kvar 2 kuber.  

Gör om momentet och frågar 
samtidigt. 

Hur många kuber tar jag bort?  1 

Hur många kuber är kvar? 2 

Sätter ihop 3 igen. 
Tar bort 2 kuber. 

Nu har jag 3 igen, men nu gör jag 
tvärtom: Jag tar bort 2 kuber. Då har jag 
kvar 1 kub.  

Gör om momentet och frågar 
samtidigt. 

Hur många kuber tar jag bort?  2 

Hur många kuber är kvar? 1 

Bild-
kort 

3  
(2+1) 

Låter blocket ligga kvar på 
bordet. Visar fram bilden av 

talet och jämför. 

Här är en bild av blocket.  
(Det är inte samma färger, men det 
spelar ingen roll eftersom det viktiga är 
att det är lika många kuber.)  
Vilket tal visar bilden? 3 

Pekar på respektive del av 
bilden. 

Hur många ljusa rutor är det? (2) 

Hur många mörka rutor är det? (1) 

Håller för den ljusa 
respektive mörka  
delen av talbilden. 

Nu gömmer jag 2 rutor. 
Hur många rutor syns?  1 

Nu gömmer jag 1 ruta. 
Hur många rutor syns? 2 

Tal-
kort 

3  
(2+1)  
 

 

Talkorten läggs intill Block 
och bild ett i taget och bildar 

en liten hög. Läser med 
eleverna.  

Stödjer genom att peka på 
siffror, block eller bild. 

Med siffror kan vi berätta samma sak 
om kuberna och rutorna på flera olika 
sätt.  
Då använder vi likhetstecknet som 
visar att värdet/antalet (”lika 
många”) är lika på båda sidor om 
tecknet. Läs med mig!  

3 minus 1 är lika med 2  o.s.v. 

Tal-
kort 

? 
3a 

(2+1) 
 

Gör samma sak med  
?-korten.  

Men är tyst på slutet, så att 
eleverna själva säger svaret. 

(Peka ev. på bild/block) 

Nu ska vi läsa tillsammans fast alla 
siffror inte syns! Alla kort vi läser 
handlar om 3:ans block, så ni kan titta 
på det samtidigt!  

3 minus 1 är lika med –    o.s.v. 

Samma sak utan kub & bild. 
Bara ett tal-kort i taget syns. 

Nu ska ni öva alldeles själva!  
Läs tillsammans! 

Eleverna läser 
och säger rätt tal. 

Obs! OM eleverna säger fel tal – ta fram bild-stödet och prova igen. 
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Bilaga 4 

Studie 1 

Program/Ansvariga År Målgrupp Tidsomfattning Gruppstorlek 
Bryant, Bryant, Gersten, 

Scammacca, Chavez   

 

2008 År 1 

År 2 

At-risk 15 min x 3-4 g/v 18 

veckor 

3-4 elever 

Fokusområden Metod/arbetssätt Resultat 
Räkna framlänges och 

baklänges, 2/5/10-skutt, 

igenkänning och benämning av 

tal, jämföra (fler/färre), 

storleksordna tal, talföljder, 

räkneoperationer, 

räknestrategier, talfamiljer, 

positionssystemet med 

platsvärden 

Booster lessons 

Explicita instruktioner 

Modellering 

Tänka högt 

Färdighetsträning 

Konkret 

10-bas, klossar, tallinjer, 

hundrarutor 

År 1- ingen signifikant effekt 

År 2- signifikant positiv effekt men 

elever kom ej ikapp övriga elever 

 

Studie 2 

Program/Ansvariga År Målgrupp Tidsomfattning Gruppstorlek 
Bryant, Bryant, Roberts, 

Vaughn, Hughes, Pfannenstiel, 

Porterfield, Gersten 

 

2011 År 1  25 min x 4 g/v  

19 veckor 

3-5 elever 

Fokusområden Metod/arbetssätt Resultat 
Räkna framlänges och 

baklänges, igenkänning och 

benämning av tal, hur tal 

förhåller sig till varandra, 

storleksordna mängder och tal, 

talföljder, räkneoperationer, 

räknestrategier, talfamiljer, 

positionssystemet med 

platsvärden 

 

3 min uppvärmning 

2 x 10 min aktiviteter 

Math Ready (belöningssystem) 

Tydliga instruktioner 

Modellering 

Tänka högt 

Färdighetsträning 

Konkret 

10-bas, klossar, hundrarutor, 

talkort 

Gruppen presterar signifikant bättre än 

jämförelsegrupp på talföljder, 

talkombinationer, beräkningar, 

platsvärde. 

Ingen signifikant effekt på jämföra tal 

och problemlösning. 

 

Studie 3 

Program/Ansvariga År Målgrupp Tidsomfattning Gruppstorlek 
Rolfhus, Gersten, Clarke, 

Decker, Wilkins, Dimino 

 

Number Rockets 

2012 År 1 At-risk 30+10 min x 3 g/v 

17 veckor 

2-3 elever 

Fokusområden Metod/arbetssätt Resultat 
Räkna framlänges och 

baklänges, 2/5/10-skutt, 

igenkänning och benämning av 

tal, jämföra (fler/färre/lika 

mycket), symbolerna <>=, 

talföljder, addition och 

subtraktion 0-18, 

positionssystemet med 

platsvärden 

Färdiga lektionsmanus för 

gruppövningar och enskild 

färdighetsträning på 

arbetspapper(30 min) 

Flash-cards (10 min) för att 

träna additions- och 

subtraktionstal 

Belöningssystem 

 

Gruppen presterar signifikant bättre än 

jämförelsegruppen på den enkla 

aritmetiken samt grundläggande 

taluppfattning. 
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Studie 4 

Program/Ansvariga År Målgrupp Tidsomfattning Gruppstorlek 
Clarke, Doabler, Cary, KOsty, 

Baker, Fien, Smolkowski 

 

FUSION 

2014 År 1 At-risk 30 min x 3 g/v 

20 veckor 

5 elever 

Fokusområden Metod/arbetssätt Resultat 
Räkna framlänges och 

baklänges, igenkänning och 

benämning av tal, talföljder, 

uppdelning av tal (talfamiljer) 

samt koppla addition och 

subtraktion till dessa, 

positionssystemet med 

platsvärden, enklare 

problemlösning 

4-5 aktiviteter per gång 

Tydliga instruktioner 

Modellering 

Flera exempel 

Tänka högt (stort talutrymme) 

Färdighetsträning 

Gruppen blev signifikant bättre än 

jämförelsegruppen på 

begreppsförståelse. 

Positiv effekt syntes även på 

räkneförmågan (räkneflyt) men ej 

signifikant. 

 

Studie 5 

Program/Ansvariga År Målgrupp Tidsomfattning Gruppstorlek 
Clarke, Doabler, Smolkowski, 

Baker, Fien, Strand Cary 

 

ROOTS 

2016 Förskola At-risk 20 min x 3 g/v 

16 veckor 

Tot 50 tillf 

”små grupper” 

Fokusområden Metod/arbetssätt Resultat 
Räkna antal, räkneramsan, 

känna igen siffror och mängder, 

räkna uppåt från ett givet tal, 

lägga till ett, uppdelning av tal, 

platsvärde 

4-5 aktiviteter per gång 

Explicita instruktioner 

Kommunikativt 

Begrepp 

Tänka högt 

Färdighetsträning 

Konkret  

 

Signifikant resultat i en av två 

mätningar. Effekt syntes på 

räkneramsa, talfakta och matematiska 

begrepp där interventionsgruppen 

minskade glappet till övriga elever 

medan igenkänning och jämförelser av 

tal och mängder inte gav statistiskt 

signifikant effekt. Dock hölls glappet 

till övriga elever konstant. 

 

Studie 6 

Program/Ansvariga År Målgrupp Tidsomfattning Gruppstorlek 
Bryant, Bryant, Roberts, Fall 2016 F-klass MD-

elever 

25-28 min x 4 g/v 

23 veckor 

 

3-4 elever 

Fokusområden Metod/arbetssätt Resultat 
Räkneramsan, igenkänning av 

tal, storleksordna och jämföra 

mängder, dela upp tal, enkel 

problemlösning 

Kommunikativt 

Konkret 

Begrepp 

Strategier 

Gruppens resultat var signifikant bättre 

än jämförelsegruppen på de olika 

områden som tränats. Positiv effekt 

men ej signifikant kunde mätas på ett 

test där det krävdes en viss 

generalisering och kunskap inom ett 

vidare matematiskt område. 
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Bilaga 5 

Sammanställning av denna studie 

Program/Ansvariga År Målgrupp Tidsomfattning Gruppstorlek 
Sundell 2019 År 1 At-risk 30 min x 3 g/v 

5 veckor 

 

3 elever 

Fokusområden Metod/arbetssätt Resultat 
Ramsräkning framlänges och 

baklänges, 2/10-hopp, talföljder, 

Igenkänning och benämning av 

tal, storleksordna tal, uppdelning 

av tal (talfamiljer) och addition 

och subtraktion kopplat till dem, 

tallinjen 

 

Passen indelade i 3 delar- 

talarbete (talrad), uppdelning av 

tal (+/-), färdighetsträning enkel 

aritmetik. 

Explicita instruktioner i färdiga 

manus 

Modellering 

Tänka högt 

Färdighetsträning 

 

Signifikant positiv effekt för gruppen 

på talföljder och storleksordning av tal. 

På tallinjer (uppskattning av tals 

placering utmed tallinjen) uppmättes 

ingen effekt. På den enkla aritmetiken 

uppmättes ingen signifikant effekt men 

eleverna minskade glappet till 

jämförelsegruppen något. 

 

 
 


