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Sammanfattning 

Att automatisera innebär att kunskap lagras och lätt kan plockas fram ur långtidsminnet. Detta 

är viktigt när elever ska lösa komplexa matematiska uppgifter. Om eleven automatiserat t.ex. 

multiplikationstabellerna kan eleven ägna tid åt problemlösning istället för beräkningar.  

Denna studie är tänkt att genomföras som steg 3 för elever i år 3. Eleverna bör innan 

interventionen genomgått undervisning i steg 1 och steg 2 enligt RTI. Interventionen är 

utformad för att träna automatisering av multiplikationstabellerna. Tabellerna är i studien 

indelad i två nivåer, lättare nivå och svårare nivå. 3 elever deltog i studien.  

Resultatet visar positiv effekt för två av eleverna i studien vad gäller automatisering av den 

lättare nivån. Resultatet visar också att effekten av interventionen är bevarad även tre veckor 

efter interventionen för de två eleverna som visade positiv effekt av interventionen. För den 

tredje eleven i studien syns inte samma positiva effekt som för de andra eleverna. Denna elev 

har övat på den svårare nivån. Det finns flera möjliga orsaker till att interventionen inte gav 

samma effekt för denna elev. Testerna som användes för att mäta effekten passade inte lika 

bra för den svårare nivån som för den lättare nivån. Då en metod i interventionen bygger på 

dubblering hade det innan interventionen startade behövts kontrolleras att eleverna var säkra 

på positionssystemet samt begreppet dubbelt.  
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Inledning 

Hudson och Miller (2006) menar att multiplikation kan var svårare att lära sig än addition och 

subtraktion. Det krävs mer stöd från läraren, intensiva instruktioner och mycket tid för 

elevens egen träning. Denna studie bygger på utformandet av interventioner enligt RTI 

(respons to intervention) för att ge elever stöd i automatiserandet av multiplikationstabellerna. 

Grosche och Volpe (2013) beskriver RTI som en förebyggande modell där en god 

evidensbaserad undervisning är grunden. Vid behov riktas mer effektiv undervisning till 

mindre grupper av elever eller till enskilda elever. I denna intervention används metoderna 

direktundervisning, som innehåller vad som ska läras ut och hur, samt explicit instruktion 

som fokuserar på hur något lärs ut. Båda metoderna är beprövade och bevisat effektiva för 

elever i behov av stöd (Morris & Benson, 2017). 

De elever som deltar i studien har tidigare deltagit i undervisning i helklass och har även fått 

extra stöd i undervisningen när det gäller multiplikation. Eleverna har innan studien arbetat 

med multiplikation konkret och abstrakt och övat på den deklarativa kunskapen. Den 

deklarativa kunskapen, kunskap som du snabbt kan plocka fram ur minnet, är viktig för 

eleven i den fortsatta matematikundervisningen. Matematiken är hierarkisk, ny matematisk 

kompetens bygger på tidigare matematisk kompetens (Miller & Hudson, 2007). 

Automatisering av multiplikationstabellerna kan vara till hjälp vid problemlösning då eleven 

inte behöver belasta arbetsminnet med att utföra beräkningar (Hudson & Miller 2006).  Att 

eleven har automatiserat tabeller är också ett stöd när multiplikationen utvecklas till 

multiplikation med tvåsiffriga tal och vid division. Enligt kunskapskravet i år 3 är målet att 

”Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten 

när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20, samt för beräkningar av enkla tal i ett 

utvidgat talområde” (Skolverket 2017a).   

Kunskaperna jag tillägnat mig vad gäller modellerna jag använder i studien är relevanta för 

min kommande yrkesroll. Det är undervisningsmodeller jag kan använda i den verksamhet jag 

befinner mig i som speciallärare. Då jag genomfört denna studie har jag fått syn på hur viktigt 

det är att vara noga i förarbetet och anpassa interventionerna efter de elever som ska delta. 

När interventionen är noga förberedd och planerad är den ett verktyg som kan användas av 

fler pedagoger än specialläraren. Ett av mina mål med detta arbete är att arbetet ska vara lätt 

att läsa och att den som läser ska kunna ta till sig innehållet utan egentliga förkunskaper om 

metoderna.  
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Syfte och frågeställningar 

Studien undersöker effekterna av intervention när det gäller automatisering av 

tabellkunskaper i multiplikation för elever i år 3. Ytterligare syfte är att undersöka om effekter 

av interventionen finns kvar tre veckor efter att interventionen är avslutad. Jag kallar detta för 

bevarande av kunskap (eng. maintenance).   

Frågeställningar 

1. Vilka effekter har interventionen på automatisering av multiplikationstabeller för 

elever i år 3?  

2. Vilka effekter har interventionen på bevarandet av automatisering av 

multiplikationstabeller för elever i år 3?  
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Teori och tidigare forskning 

Matematiksvårigheter och elever i behov av stöd 

Det finns flera olika begrepp för matematiksvårigheter och man är inom forskningsfältet för 

matematiksvårigheter inte eniga om hur begreppen ska användas och vilka elever som ska 

ingå i de olika grupperna.  Detta gör att det är svårt att jämföra studier då forskarna inte 

studerar samma grupp av elever eftersom man inte har en gemensam definition (Lewis & 

Fischer, 2016; Murphy, Mazzocco, Hanich & Early, 2007). Nedan följer förklaringar till 

några av de vanligaste begreppen.  

Matematiksvårigheter, förkortas MD (Mathematical Difficulties), är ett vitt begrepp som kan 

stämma in på många elever. Elever som ingår i denna grupp kan vara i behov av stöd inom 

flera områden, inte bara inom matematiken.  

Matematiska inlärningssvårigheter, MLD (Mathematical Learning Disability), används 

synonymt med dyskalkyli, Eleven har, trots evidensbaserad undervisning och extra 

intervention, behov av stöd (Bryant, Bryant, Shin and Pfannenstiel, 2015).  Dessa svårigheter 

mäts ofta med tester i aritmetik, men enligt Lewis (2014) behövs fler tester för att ta reda på 

om eleven har matematiska inlärningssvårigheter. Lewis ser inte MLD som en brist hos 

eleven utan som kognitiva olikheter och menar vidare att det behövs regelbundna 

observationer och analyser för att få en bild av elevens matematiska utveckling.  Begreppet 

Developmental Dyscalculia, förkortas DD och används också synonymt med dyskalkyli 

(Mazzocco & Räsänen, 2013). Mazzocco och Räsänen (2013) menar att DD b.la. har att göra 

med elevens kognitiva förmågor. Ibland används DD frånskilt från MLD då man med MLD 

vill påvisa en större grupp elever med matematiksvårigheter mer likt begreppet MD. 

Kaufmann (2013) påvisar risken om DD ses som en brist hos eleven och tanken att det då inte 

skulle gå att göra något för att hjälpa eleven.  

I skolans läroplan (Skolverket, 2017a) kan vi läsa om elever i behov av stöd istället för det 

tidigare begreppet med behov. Skillnaden i ordvalet flyttar fokus från att det är eleven som 

ständigt har ett behov till att eleven just nu är i behov. Detta tolkar jag som att behovet kan 

ändra sig och se olika ut beroende på undervisningsinnehåll. Eleven är i behov av stöd just nu 

men inte alltid och det gäller inte heller alla undervisningsområden. Det finns olika perspektiv 

på matematiksvårigheter och svårigheter generellt inom skolan. Nilholm (2007) presenterar 

det kritiska perspektivet och menar att skolan ska anpassas efter elevers olikheter och att 

skolan ska vara inkluderande då vi har en skola för alla. Han ställer sig frågande till 
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specialpedagogik och menar att skolans lärmiljö och sociala processer kan skapa elever i 

behov av stöd. Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag enligt lag (2010:800). Enligt Haug 

(1998) kan det kompensatoriska synsättet innebära att efter ställd diagnos och kartläggning av 

elevens svaga och starka sidor, tillsätts resurser och undervisningen anpassas efter elevens 

behov. Skolan ska kompensera så alla elever får samma förutsättningar att lyckas i skolan. Jag 

använder i denna studie uttrycket ”elever i behov av stöd” och har inte för avsikt att välja 

något av de uttryck för matematiksvårigheter som presenterats. Men det är viktigt för 

kontexten att presentera de olika begreppen och visa på att det finns flera olika definitioner av 

begreppet matematiksvårigheter och att forskarna i de studier jag läst använder olika begrepp.  

Det finns flera orsaker till matematiksvårigheter. Yttre villkor så som undervisning och 

socioekonomisk tillhörighet påverkar. Undervisningen påverkas av lärarens kunskap och 

attityd till ämnet, vilket i sin tur påverkar eleverna (Walshaw 2008; Moore 2015). För att 

undervisningen ska bli effektiv bör lärandetiden, tiden som elever arbetar effektivt och 

framgångsrikt under en lektion, vara hög (Woolfolk & Karlberg 2015). Socioekonomisk 

tillhörighet så som etnicitet och klass påverkar eleven. Föräldrarnas förmåga att hjälpa till 

med läxor och skolarbete påverkar elevens resultat (Svensson, Meaney & Morén, 2014). När 

det gäller klass finns det forskning som visar att skillnader i elevernas kunskap vid skolstart 

kan kopplas till föräldrarnas inkomst (Rittle-Johnson, 2017). Allt detta är yttre villkor som 

kan påverka om en elev upplever matematiksvårigheter.  

Det finns också inre villkor som påverkar elevens matematiska utveckling. Elevens kognitiva 

förutsättningar så som arbetsminne, begåvning, motivation och språkliga förmåga är exempel 

på inre villkor. Elevens motivation påverkas av uppgiften som ska utföras och elevens 

föreställningar om sin egen förmåga. Tror eleven att förmågan är bestående försöker den 

skydda sig mot misslyckande. Tror eleven att förmågan går att utveckla kan denne sätta upp 

lärandemål och hanterar motgångar bättre (Woolfolk och Karlberg, 2015).  

Multiplikation 

Enligt kunskapskraven i kursplanen för matematik i Skolverket (2017a) ska eleven i år 3 

kunna ”använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när 

talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20, samt för beräkningar av enkla tal i ett 

utvidgat talområde”. Eleven bör alltså få undervisning i strategier för huvudräkning i de fyra 

räknesätten. När det gäller multiplikation och multiplikationstabellerna hamnar svaren utanför 

heltalsområdet 0-20, men kan då räknas till det utvidgade talområdet.  
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I kursplanen för matematik (Skolverket, 2017a) kan vi i syftestexten läsa att eleven ska ”välja 

och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter”. 

Detta förklaras vidare i kommentarmaterialet, (Skolverket, 2017b), där man menar att om 

eleven behärskar metoderna kan eleven lägga mer tid på att lösa problem istället för att utföra 

beräkningar. En metod kan vara att snabbt ta fram talfakta från långtidsminnet. Miller och 

Hudson (2007) menar att om eleven automatiserar multiplikationstabellerna avlastas 

arbetsminnet till fördel för problemlösning. Att eleven automatiserar multiplikationstabellerna 

är alltså en viktig del av matematiken då det ger förutsättningar att lyckas med mer komplexa 

uppgifter. Att automatisera tabellerna är också ett stöd när multiplikationen utvecklas till 

multiplicering av tvåsiffriga tal och division. 

Matematiken är hierarkisk. Det betyder att ny matematisk kompetens bygger på tidigare 

matematisk kompetens (Miller & Hudson, 2007). Ett exempel på detta är att eleven bör ha 

kunskap om addition innan multiplikation introduceras då multiplikation är en form av snabb 

addition. Hudson och Miller (2006) beskriver att multiplikation kan vara svårare att lära sig 

än addition och subtraktion, speciellt för elever i behov av stöd. De menar att det behövs mer 

intensiva instruktioner och stöd från läraren samt mer egen träning för eleven vid introduktion 

av multiplikation. Precis som i addition och subtraktion bör multiplikationsundervisningen 

börja med enklare tal för att sedan avancera till tvåsiffriga tal. Som stöd för eleverna kan 

modellen CRA användas. Först arbetar eleven med vad multiplikation konkret innebär. 

Genom att använda konkret material kan eleven få en bild av hur multiplikationen ser ut och 

vad varje siffra i en multiplikationsuppgift står för. I den representativa fasen kan eleven rita 

bilder till multiplikationen t.ex. som grupper eller rader. Sist använder eleven siffror för att 

beskriva multiplikationen och detta kallas för den abstrakta fasen. Det är först när eleven 

kommit till den abstrakta fasen som eleven kan börja automatisera multiplikationstabellerna 

för att främja den deklarativa kunskapen.  

Automatisering eller deklarativ kunskap 

Woolfolk och Carlberg beskriver automatisering som ”Förmågan att utföra grundligt inlärda 

uppgifter utan större mental ansträngning” (Woolfolk & Carlberg, 2015 s.262). Innan eleven 

kommer så långt att kunskapen automatiserats behövs alltså en noga planerad undervisning 

för att stötta eleven med inlärningen. Det finns flera faktorer som utmärker en undervisning 

som är gynnsam för elevens automatisering.  
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Hudson och Miller (2006) beskriver fyra undervisningsområden inom matematiken: 

konceptuell kunskap, procedurkunskap, deklarativ kunskap och problemlösning. Den 

konceptuella kunskapen handlar om den begreppsliga förståelsen för matematik, att se 

matematiska förhållanden och att kunna generalisera. Detta undervisningsområde är viktigt 

för att skapa meningsfullhet i matematiken. Utmärkande för undervisning som gynnar den 

konceptuella kunskapen är modellen CRA (konkret, representativ, abstrakt), muntliga 

beskrivningar, egna erfarenheter och många undervisningsexempel. Vidare menar Hudson 

och Miller (2006) att vid utvecklandet av procedurkunskap är det viktigt att läraren har en 

tydligt designad strategi med sekvenser som leder till en lösning av uppgiften. Läraren kan 

använda sig av guidad undervisning där denne gradvis lämnar över ansvaret att lösa uppgiften 

till eleven. Har eleven en väl utvecklad procedurkunskap blir övergången från den 

representativa fasen till den abstrakta fasen lättare. Den deklarativa kunskapen utgör en bas 

för utvecklandet av procedurkunskap (Hudson & Miller, 2006). Den deklarativa kunskapen 

innebär att eleven kan automatisera tal och talsanvändning. Undervisningen bör ge 

förutsättningar för varierad träning och bör bygga på elevens förförståelse. Ny kunskap byggs 

på gammal kunskap och träningen sker i små steg. Alla undervisningsområden är användbara 

i det fjärde området, problemlösning. Problemlösning bör kopplas till elevens vardagsliv för 

att visa på meningsfullhet och för att skapa intresse. Undervisningen bör ta hänsyn till elevens 

tidigare kunskaper och ge stöd i form av mallar, scheman eller andra strategier. Boaler (2015) 

menar att genom att arbeta med rika matematiska problem, problem som kan ha mer än ett 

svar och som kan lösas på flera sätt, utvecklar eleven sin taluppfattning samtidigt som de övar 

talfakta. Om eleven bara övar på att lära sig tabellfakta missar eleven att utveckla 

taluppfattning vilket leder till att eleven räknar fel. Enligt Hudson och Miller (2006) utvecklas 

alla undervisningsområden parallellt och framgång inom ett undervisningsområde kan öka 

framgången i ett annat. Alla områden påverkar varandra och är lika viktiga.    

Bentley och Bentley (2016) beskriver arbetsminnets viktiga roll vid inlärning. De visar på att 

arbetsminnet består av fyra delar: den fonologiska loopen, den visuellt spatiala funktionen, 

den exekutiva funktionen och den episodiska bufferten. I fonologiska loopen lagras talad och 

skriven data vilken används när språkljud avkodas till ord eller meningar. Fonologiska loopen 

är aktiv så länge det finns data att bearbeta och data bevaras endast en kort stund. Skriven data 

som presenteras vågrätt behandlas i den fonologiska loopen. Ändrar vi presentationen av den 

skrivna datan till att bli lodrätt används istället den visuellt spatiala funktionen. Den exekutiva 

funktionen fungerar som en samordnare och övervakare i arbetsminnet. Data bör hämtas från 
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långtidsminnet för att inte belasta arbetsminnet och den exekutiva funktionen. Den exekutiva 

funktionen styr också vår uppmärksamhet, vad vi fokuserar på och hur. Den blir därför en 

viktig del i all inlärning. Friso-van den Bos (2013) delar in de centrala exekutiva funktionerna 

i tre delar: inhibition (förmåga att stoppa oönskat beteende), shifting (förmåga att byta 

uppgift) och updating (förmåga att övervaka och revidera information). Friso-van de Bos 

visar i sin studie ett samband mellan arbetsminne och prestationer i matematik. Främst är det 

verbal updating som är framträdande.  

När en händelse skett lagras den i den episodiska bufferten (Bentley & Bentley, 2016). För att 

händelsen ska lagras i långtidsminnet behövs ett känslomässigt samband med denna. Finns 

det en likgiltighet inför händelsen är sannolikheten att den lagras i långtidsminnet liten. Det 

kan därför vara av vikt att skapa en positiv känsla vid inlärningstillfällen för att öka chansen 

att händelsen lagras i långtidsminnet. När eleven har talfakta lagrade i långtidsminnet, vilka 

kan plockas fram i arbetsminnet, kallas det för att eleven har automatiserat talfakta. Genom att 

automatisera t.ex. multiplikationstabellerna och hämta den informationen från långtidsminnet 

kan arbetsminnet avlastas och den exekutiva funktionen blir fri att användas till annat. 

Bentley och Bentley (2016) belyser ett problem som kan uppstå om en elev lagrar fel kunskap 

i långtidsminnet. Det kan vara så att en elev lagrar två resultat för samma uppgift i 

långtidsminnet. Detta kan i sin tur leda till att eleven får svårare att se mönster och 

regelbundenheter i matematiken. Tidig korrigering och uppföljning behövs för att hjälpa 

eleven att lagra korrekt kunskap, träning i huvudräkning kan också vara till hjälp.  

Ett sätt att mäta elevens automatisering av t.ex. multiplikationsfakta är att genomföra test på 

tid och mäta DC/M (digits correct per minute), antal korrekta siffror per minut (Hudson & 

Miller, 2006). Antal rätt räknas ut genom att summera alla siffror som eleven räknat rätt som 

en korrekt siffra. Är entalet fel men tiotalet korrekt får eleven en korrekt siffra i det svaret. 

Det finns variationer i gränsdragningarna för automatisering. Deno och Merkin (1977) har 10-

19 DC/M som gräns för årskurs 2 och 3 samt 20 – 39 DC/M för årskurs 4 till 12. Burns, 

VanDerHeyden, och Jiban (2006) har högre nivåer i sin studie, 14 – 31 DC/M för årskurs 2 

och 3 samt 24 – 49 DC/M för år 4 och 5. Om varje uppgift som är automatiserad bör ta 3 

sekunder (Hudson & Miller, 2006; Skolverket, 2009) är det rimligt att eleverna bör ligga över 

20 DC/M för att visa att de har automatiserat uppgifterna. Elevens skrivhastighet påverkar 

också antalet korrekta siffror per minut om testet är skriftligt. Skrivhastigheten bör mätas 

innan tester genomförs. Hudson och Miller (2006) menar att 50% av elevens skrivhastighet är 

ett lagom mål att presentera för eleven när eleven gör test på tid för att mäta automatisering. 
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Detta gäller om eleven går i förskoleklass upp till år 3. Går eleven i år 4 eller högre är 75% av 

skrivhastigheten mer rimlig. Boaler (2015) anser att det kan vara skadligt att bara låta 

eleverna ägna sig åt att memorera fakta och att testa detta genom prov på tid. Boaler menar 

vidare att tester på tid kan, förutom att skapa matematikångest, även leda till att elever känner 

att matematik inte är något för dem. Då jag i min studie kommer att låta eleverna genomföra 

flera prov på tid är det något som är viktigt att ta i beaktning.   

Direktundervisning & explicit instruktion  

Som grund för undervisningen i denna studie ligger två undervisningsmodeller, 

direktundervisning och explicit instruktion. Morris och Benson (2017) beskriver skillnaden 

mellan Explicit instruktion och direktundervisning. Direktundervisning inkluderar nedskrivna 

lektioner som är välorganiserade, tydligt uppdelade i steg och det finns en progression av 

kursplanens innehåll. Direktundervisning innehåller både vad som ska undervisas och hur. 

Explicit instruktion fokuserar på hur något ska läras ut. Carlgren & Marton (2007) menar att i 

direktundervisning har läraren ett deduktivt förhållningssätt. Detta innebär att det är läraren 

som leder aktiviteten, bestämmer omfattningarna av undervisningen och förmedlar vad eleven 

ska kunna. Undervisningen handlar alltså inte om att eleven själv ska undersöka och skapa sin 

kunskap. Morris och Benson (2017) beskriver i sin artikel explicit instruktion och 

direktundervisning. De har utgått från litteratur som beskriver explicit instruktion och har 

sammanställt hur denna litteratur beskriver och definierar begreppet. De visar att det i 

litteraturen finns fem grundläggande komponenter som återkommer i beskrivningen av 

explicit instruktion. Den första komponenten handlar om att bryta ned kunskap i mindre bitar, 

lära ut dem separat och i logisk ordning. Det är av vikt att eleven behärskar den första 

kunskapen innan man går vidare till nästa. Att hjälpa eleven att se det viktiga i innehållet 

genom modellering eller att tänka högt är en annan komponent. Då ligger fokus på att tydligt 

visa hur en strategi ska genomföras eller användas. Språket ska vara tydligt så eleven förstår. 

Ytterligare en komponent är att se till att eleven lyckas och är engagerad. Detta kan göras 

genom stöd som gradvis tas bort eller genom prompts (läraren hjälper eleven och säger svaret 

om eleven inte kan). Läraren ser till att eleven får tillfälle att träna, först med stöd och sedan 

gradvis utan stöd. En annan komponent handlar om att eleven ska få möjlighet att svara och få 

återkoppling. Läraren får information om elevernas framsteg genom svaren som eleverna ger. 

Då kan läraren korrigera och ge återkoppling. Eleven kan svara i grupp, par eller individuellt. 

Svaren kan förmedlas muntligt, skriftligt eller genom rörelse. Den sista komponenten är att 

skapa meningsfulla övningstillfällen för eleven med varierande uppgifter. Träningen blir tre 
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gånger så effektiv om den följs av återkoppling som bekräftar och korrigerar. Syftet med 

direktundervisning är att lära elever så effektivt som möjligt och att utnyttja tiden väl. Tiden 

eleven är engagerad och har hög framgångsfaktor kallas för ATL (Academic Learning Time). 

Det är ATL man är ute efter att öka genom direktundervisning (Watkins & Slocum, 2004; 

Archer & Hughes 2011). Direktundervisning har stöd i forskning och är bevisat effektivt på 

olika undervisningsinnehåll och olika grupper av elever. Enligt Watkins & Slocum (2004) 

finns det tre huvudkomponenter som ingår i direktundervisning: 

 Designen – Tydlig kommunikation och väl genomtänkt vilka regler, begrepp och 

stora idéer som ska läras ut.  

 Organisation – Schemalägga, gruppera och övervaka elevernas framsteg. 

 Interaktion – Tekniker för hur interaktionen ska ske mellan lärare och elev för att 

eleven ska vara aktiv och lyckas.  

Explicit instruktion liknar direktundervisning då båda delar liknande instruktions 

komponenter (Morris och Benson, 2017). Det finns forskning som stödjer att explicit 

instruktion är effektivt inom läsning, skrivning och matematik. Instruktionsmodellerna har 

som syfte att öka tiden då eleven är framgångsrikt engagerad i lärande på rätt nivå. Båda 

modellerna visar på vikten av struktur, steg för steg instruktioner, modellering och stöd i 

elevens övande samt tydlig återkoppling (Watkins & Slocum, 2004; Archer & Hughes 2011). 

Huvuddragen i explicit instruktion är enligt Rosenshine (1983): 

 Genomgång av tidigare kunskap 

 Presentation – lektionsmål, material i små steg, exempel, tydligt språk 

 Guidad övning – säkerställa att eleven lyckas, återkoppling, ledtrådar, övning 

 Korrektion och återkoppling – lär om vid behov 

 Individuell övning – övervaka framgången och öva tills automatiserat 

 Veckovis och månadsvis uppföljning  

I studien används modellering och Constant Time Delay. Vid modellering ingår tre steg, I do, 

We do och You do (Hudson & Miller, 2006). Det är läraren som visar i första steget, I do. 

Sedan övar läraren och eleven tillsammans i steg två, We do. Till sist är det eleven som övar, 

You do. I modellering ingår tydligt vad eleven ska kunna och läraren visar först för att sedan 

succesivt lämna över ansvaret till eleven.  
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Constant Time Delay används för att stödja eleven i utvecklandet av den deklarativa 

kunskapen (Hudson & Miller, 2006). Det är en instruktion som är enkelt att förbereda, lätt att 

implementera och ger höga resultat för eleven. I denna studie används flash cards tillsammans 

med Constant Time Delay. Ett flash card är ett kort med en matematikuppgift på ena sidan 

och svaret på andra sidan. Detta presenteras för eleven och eleven får 3 sekunder på sig att 

svara. Om svaret är fel eller uteblir hjälper och korrigerar läraren eleven och eleven får 

upprepa det korrekta svaret. Denna modell hjälper eleven att befästa korrekta svar på 

uppgifter.  

RTI  

Grosche och Volpe (2013) beskriver RTI, Response to intervention, som en förebyggande 

modell med vikten av en god evidensbaserad undervisning i grunden. Vid behov riktas mer 

effektiv undervisning till mindre grupper av elever. En del elever behöver ytterligare stöd, då i 

form av mer individuellt riktad undervisning. De tre stegen benämns som steg 1, steg 2 och 

steg 3. Steg 1 är det första steget, alltså grunden som alla elever tar del av. Se bild nedan.  

(Grosche  & Volpe, 2013) 

I USA används RTI främst som ett sätt att diagnostisera elever och förebygga 

inlärningssvårigheter medan det i Finland används mer som ett administrativt system för att 

planera elevernas stöd. I Finland är speciallärare involverade i undervisningen tidigare än i 

USA och eleverna behöver inga diagnoser för att få specialpedagogiskt stöd. Speciallärarna 

finns tillgängliga i alla nivåer av RTI i Finland medan de i USA kommer in i undervisningen i 

steg 3 eller efter att eleven genomgått alla steg i RTI. USA har mer detaljerad struktur i 

beskrivningen av RTI än Finland. Det finns t.ex. beskrivet hur lång tid interventioner ska pågå 

i de olika stegen (Björn, Aro, Koponen, Fuchs, & Fuchs, 2016). 
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I Sverige finns ingen nationell implementering av RTI. Enlig Skollagen (2010:800) ska 

verksamheten vila på en vetenskaplig grund vilket passar väl in på RTI. Däremot kan det 

ifrågasättas hur inkluderande RTI är. Grosche  & Volpe (2013) menar att RTI kan bidra till 

inkludering genom att elever med inlärningssvårigheter upptäcks tidigare och rollerna för 

speciallärare och lärare blir tydligare. Nilholm (2007) tydliggör att det inte räcker med att ha 

en tanke om att arbeta inkluderande, alla som arbetar måste vara eniga i sin definition av 

begreppet inkludering och vad det innebär i verksamheten och för elever. RTI skulle kunna 

anses som icke-inkluderande då interventionerna i steg 2 och steg 3 sker i mindre grupper 

eller enskilt. Det skulle kunna bidra till att elever inte känner sig som en del av gemenskapen i 

klassen då undervisningen i interventionerna sker utanför klassrummet.  

Ok och Bryant (2015) har genomfört en studie där de tittat på effekterna av intervention enligt 

RTI med Ipadträning när det gäller multiplikationsfakta hos elever med inlärningssvårigheter 

i år 5. Studiens resultat visar att interventionen kan vara en bra metod för att förbättra och 

underhålla elevernas automatisering av multiplikationstabellerna. Interventionen innehöll 

förutom övningar på Ipad flera forskningsbaserade strategier för elever med 

inlärningssvårigheter; tydlig strategisk intervention (explicit strategic intervention), CRA och 

återkoppling av tester. I varje intervention introducerades två nya talfakta och man blickade 

även bakåt till tidigare interventioner. Alla interventioner var systematiskt uppbyggda och 

återkom hela tiden likadant. Eleverna använde mer effektiva strategier för att lösa 

multiplikationsuppgifterna efter interventionerna än innan interventionerna. Eleverna 

upplevde att träningen på Ipad hjälpte dem att lära sig multiplikationsfakta och motiverade 

dem att träna.  

Bryant, Bryant, Gersten, Scammacca, Funk och Winter (2008) genomförde interventioner i 

steg 2 för elever i år 1 och 2 där interventionerna var utformade för att boosta elevernas 

inlärning när det gällde taluppfattning, positionssystemet och aritmetik (addition och 

subtraktion). Interventionen, som var utformad som evidensbaserade tydlig strategisk 

intervention, genomfördes i smågrupper 3 dagar i veckan i 18 veckor. Interventionen innehöll 

”tänk högt”, guidad undervisning och korrigering av fel. Det ingick även att undervisa om 

strategier för huvudräkning i addition och subtraktion. Studien visade att elever i år 2 svarade 

bättre på interventionen än eleverna i år 1. En möjlig orsak kan ha varit att eleverna i år 1 

hade behövt mer tid på sig för att utveckla sin taluppfattning. 
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Dennis (2015) har genomfört två studier som bygger på tidigare studier av Bryant och Bryant. 

Den första studien som Dennis genomförde var en replikering av studien jag beskrivit ovan. 

Det är en studie i steg 2 för elever i år 2 med samma innehåll som studien ovan. Resultatet 

som Dennis kom fram till var att de flesta elever ökade sina resultat. En elev sänkte sina 

resultat vid senare mätning. Dennis menar då att denna elev kan behöva lågintensivträning i 

steg 2 ofta och att steg 3 nog inte hade gynnat denna elev. Den andra studien är en fortsättning 

på den första studien men är utformad som steg 3 med mer intensiv undervisning i form av 

mer tid och stället för gruppundervisning är det en-till-en undervisning. De elever som inte 

svarade på undervisningen i steg 2 valdes ut till steg 3. Eleverna höjde sina resultat under 

interventionen och det var framför allt i slutet på interventionen som höjningen i resultatet 

blev tydligt. Då steg 3 innebär en-till-en undervisning fick eleverna i steg 3 mer tid med 

läraren vilket ledde till mer återkoppling och korrektion samt att eleven hade mer tid att 

muntligt uttrycka strategier. Dennis menar att tiden och gruppstorleken kan vara viktiga 

aspekter att beakta i steg 3 med elever i behov av stöd.  

Ytterligare en studie av Bryant, Bryant, Porterfield, Dennis, Falcomata, Valentine, Brewer 

och Bell (2014) bygger på studien beskriven tidigare av Bryant et.al (2008). I denna studie 

undersöker de effekterna av en intervention i steg 3 för elever i år 2 med 

matematiksvårigheter. Interventionen behandlade samma ämne som i Bryant et. al (2008) 

men med mer intensiv instruktion och spel för att förstärka koncept och färdigheter från 

lektionerna. Interventionen pågick 30 min/lektion, 5 dagar i veckan i 10 veckor. Eleverna 

undervisades i smågrupper (1:2 eller 1:3).  Effekten av interventionen var positiv för alla som 

deltog. Bryant et el (2014) menar att med hjälp av intensiv, strategisk och explicit instruktion 

kan man hjälpa även de elever som har stora matematiksvårigheter. Det är viktigt att hela 

tiden följa upp elevernas framsteg och Bryant et.al (2014) menar att detta är något som alltid 

ska finnas med i ett RTI-program. Enligt Bryant et.el (2014) ska interventionen i steg 3 ske 

varje dag och den ska genomföras av någon som har kunskap om de modeller som används. I 

detta fall var det explicit, strategisk intervention. Viktigt att hela tiden mäta elevens framgång 

för att kunna anpassa innehållet till eleven om denne inte svarar på undervisningen.  

I en studie av Cooding, Burns och Lukito (2011) har de gjort en metaanalys av interventioner 

vad gäller automatisering i matematiska baskunskaper. Deras studie visade att interventioner 

som innehöll övning tillsammans med modellering gav hög effekt. De såg också högre 

effekter för interventioner med färre än 30 interventionstillfällen jämfört med studier med fler 

än 30 tillfällen. De påpekade dock att tiden för varje tillfälle inte hade analyserats och att detta 
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är något som det behövs ytterligare forskning kring. Den typ av single case design som gav 

störst effekt var den med multipla baslinjemätningar. Det fanns inga analyser av bevarandet 

av automatiseringen i denna studie.  

Metodval, datainsamling och analys 

Val av forskningsmetod 

Då jag i min studie är intresserad av att mäta effekten av min intervention faller det sig 

naturligt att jag använder mig av kvantitativ metod. Eliasson (2018) menar att när man vill 

använda siffror för att redovisa en undersökning är den kvantitativa metoden att föredra 

framför kvalitativ. Hon beskriver också hur viktigt det är att undersökningen är väl förberedd 

då det är svårt att komplettera denna i efterhand.  

Studien är uppbyggd enligt Singel case design (SCD). Enligt Kratochwill, Hitchcock, Horner, 

Levin, Odom, Rindskopf, & Shadish,(2010) kan SCD identifieras genom att studien har 

individuella enheter som utgör deltagare i intervention. En enhet kan vara en grupp eller, som 

i denna studie, en individ. Data analyseras utifrån deltagarens egna resultat och varje individ 

blir på så sätt sin egen kontrollgrupp. Eftersom ingen kontrollgrupp behövs får alla elever som 

deltar i studien tillgång till interventionen och det är ingen som blir utan intervention. 

Designen är passande för studier med få deltagare. SCD innebär att upprepade mätningar av 

en beroende variabel genomförs före/under och efter aktiv manipulation av en oberoende 

variabel (Kratochwill et. al, 2010). Den oberoende variabeln är i denna studie interventionen 

och den beroende variabeln är automatisering av multiplikationsfakta. Målet med SCD är att 

avgöra om det finns ett kausalt samband mellan införandet av interventionen och resultatet av 

elevens automatisering av multiplikationsfakta. Jag har valt att använda multipla 

baslinjemätningar i designen då det passar bäst till det jag vill undersöka. Vid 

baslinjemätningen mäts elevens multiplikationskunskaper i aktuellt område innan 

interventionen startar. Detta resultat jämförs sedan med resultatet i interventionen för att se 

effekten av interventionen. Multipla baslinjemätningar innebär att interventionerna kommer 

starta vid olika tidpunkter för deltagarna i studien beroende på när trenden i deras baslinje blir 

stabil (Kratochwill et. al, 2010). Intern validitet handlar om att slutsatsen om ett kausalt 

förhållande mellan två eller fler variabler bör vara hållbar (Bryman, 2011). Kratochwill et. al 

(2010) menar att SCD kan visa på hög intern validitet om den är noga designad och utförd.  
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Urval  

Tre elever valdes ut som deltagare i studien och de uppfyllde följande kriterier a) går i årskurs 

3; b) deltagit i ordinarie undervisning och i tidigare stödinsatser; c) visar låga eller ojämna 

resultat på test av multiplikationsfakta, 0-20 DC/M (digits correct per minute), beräknat på att 

varje uppgift tar mer än 3 sekunder att räkna ut om kunskapen inte är automatiserad (Hudson 

& Miller, 2006); d) positiv inställning till en-till-en undervisning; e) tillgängliga under 

testperioden; f) inte redan ingår i pågående interventioner eller intensivundervisning. 

Elev S  

Elev S låg på medel nivå på det obligatoriska bedömningsstödet i taluppfattning (Skolverket, 

2016), höstterminen i år 1. Elev S visar ojämna resultat på tidigare stödinsatser och 

automatiseringsförmågan är ojämn i flera räknesätt.  

 

Elev O  

På det obligatoriska bedömningsstödet i taluppfattning i matematik (Skolverket, 2016), 

höstterminen i år 1, låg elev O på låg nivå. Elev O har tidigare fått extra stöd i matematik när 

det gäller multiplikation. Då behandlades förståelsen för multiplikation och även 

automatisering av tabell 2, 5 och 10. Eleven har flertalet gånger uttryckt att det är svårt att 

komma ihåg svaren och att eleven ofta behöver räkna på fingrarna. Eleven har svårigheter 

med att förklara vilken strategi denne använder. Eleven har uttryckt att det ibland känns 

stressande att genomföra test på tid.  

Elev E  

På det obligatoriska bedömningsstödet i taluppfattning i matematik (Skolverket, 2016), 

höstterminen i år 1, låg elev E på låg nivå. Elev E har tidigare fått extra stöd i matematik när 

det gäller multiplikation. Då behandlades förståelsen för multiplikation och även 

automatisering av tabell 2, 5 och 10. Elevens resultat visade då att det var tabell 5 som eleven 

hade svårast att automatisera. Eleven visar ojämna resultat på tidigare tester som mäter 

automatisering av de fyra räknesätten.  
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Datainsamling  

Testerna  

För att mäta effekterna av interventionen har eleverna fått genomföra tester på tid. Testerna är 

uppdelade i två nivåer, en enklare nivå och en svårare nivå. Den enklare nivån består av 

tabellerna 0, 1, 2, 5, och 10. Den svårare nivån består av tabell 3, 4, 6, 7, 8 och 9. Woodward 

(2006) har i sin studie byggt upp sitt testmaterial på liknande sätt med den enda skillnaden att 

tabell 9 ingår i den enklare nivån. Jag låter tabell 9 ingå i den svårare nivån då det är den 

tabell som eleverna arbetat minst med.  Tabellerna i den enklare nivån har eleverna arbetat 

mest med och det är tabell 2, 5, och 10 som eleverna först möter när multiplikation 

introduceras i år två. Tabell 1 och 0 är enkla att lära sig och ingår också i den enklare nivån.  

Tre olika tester i varje nivå har konstruerats för användning vid baslinjemätning och som för- 

och eftertest i interventionerna. Varje test innehåller 75 multiplikationsuppgifter från de 

aktuella tabellerna. Alla uppgifter i en tabell finns med i varje test och en uppgift förekommer 

högst 2 gånger per test. Ordningen på uppgifterna varierar för att eleven inte ska lära sig 

provet utantill (Kratochwill et. al, 2010). Hudson & Miller (2006) visar på vikten av att det 

finns fler uppgifter på testet än eleven hinner räkna så att inte uppgifterna tar slut under 

testtiden. Om uppgifterna tar slut och eleven hinner räkna klart alla uppgifter kan en så kallad 

takeffekt uppstå (Elbro och Poulsen, 2016). Detta innebär att det inte finns tillräckligt med 

uppgifter för eleven och det blir då svårt att följa elevens framsteg eftersom denne inte får 

visa sin fulla potential. Varje test genomförs på 1 minut och eleven ska räkna så långt den 

hinner. Varje uppgift bör ta tre sekunder för eleven att räkna ut om denne har automatiserat 

tabellen (Hudson & Miller, 2006; Skolverket, 2009). Testerna numreras och kommer att 

alterneras så att inte samma prov förekommer två gånger i rad. Tre veckor efter att 

interventionerna avslutats kommer eleven återigen genomföra tester för att se eventuellt 

bevarande av automatiseringen. Samma tester som i baslinjemätning och intervention 

kommer användas.  

Baslinjemätning  

Innan interventionerna startar genomförs en baslinjemätning. Under baslinjemätningen 

genomförs två mätningar vid varje interventionstillfälle med testerna som beskrivits ovan. 

Eleverna genomför två tester i varje nivå vid varje tillfälle under baslinjemätningen. 

Anledningen till att eleverna genomför tester på båda nivåerna i baslinjemätningen är för att 

se vilken nivå av tester som eleven ska fortsätta med under interventionen. Under 
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baslinjemätningen genomförs samma steg som i den kommande interventionen men med 

annat innehåll. Detta för att varje interventionstillfälle ska bli så lika varandra som möjligt i 

strukturen och för att minimera påverkan från andra variabler. När det syns en tydlig stabil 

trend i baslinjemätningen kan interventionen börja. Baslinjemätningen bör innehålla minst 5 

mätpunkter (Kratochwill et. al, 2010).  

Intervention 

Interventionen genomförs 15 minuter, tre gånger i veckan i tre veckor. Interventionen 

kommer bestå av följande punkter: 

1. Förtest (1 min) 

De tester som användes i baslinjemätningen används även i interventionen för att mäta 

elevens resultat. Innan interventionen startar kommer elevens skrivhastighet att mätas och det 

kommer även att ske i mitten av perioden samt vid sista interventionstillfället. 

Multiplikationstest på 1 minut. Eleven räknar från vänster till höger och ska inte hoppa över 

uppgifter. Om det blir fel ska eleven inte sudda, det tar tid från testet, istället bör eleven skriva 

ett nytt svar bredvid. 

2. Uppvärmning (2min) 

Mål med lektionen tydliggörs och vi gör en tillbakablick på föregående lektion.  

3. Modellering (6 min)  

I do, We do, You do (Hudson & Miller 2016). I do: Läraren läser multiplikationsuppgifter 

och kan också rita multiplikationen. Läraren visar strategi genom att “tanka högt”. We do: 

Eleven och läraren läser tal gemensamt, talar om att första faktorn står för hur många grupper, 

andra faktorn för antal i varje grupp, ”tänker högt” tillsammans. You do: Eleven får läsa 

uppgifter själv, ”tänka högt” och rita bild som passar till multiplikationen. Bildstöd ritas och 

används för att tydliggöra grupper och antal i varje grupp. Det är också möjligt att genom 

bildstödet visa på samband i strategier som presenteras. De svårare tabellerna bör läras ut 

genom att härleda redan kända talfakta eller strategin dubbelt och dubbelt igen. Genom att 

härleda talfakta som eleven redan kan (t.ex. 5 × 4 = 20 alltså är 6 × 4 = 5 × 4 + 4) kan eleven 

räkna ut andra multiplikationsuppgifter. Dubbeltstrategin används vid tal som t.ex. 8 × 4 som 

visas som 8 × 2 = 16 och 16 × 2 =32. Bildstöd används för att hjälpa till att visa att det blir 

dubbelt så många i varje grupp och därför blir även produkten dubbelt så mycket (jmf 

Woodward, 2006).  Hudson & Miller (2016 s. 252) demonstrerar strategier för de enkla 

multiplikationstabellerna enligt följande: 
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Nollan – Alla tal gånger noll är noll 

Ettan – Alla tal gånger ett är talet 

Tvåan – Alla tal gånger två är dubbelt så mycket som talet 

Femman – Alla tal gånger fem räknar du femskutt så många gånger som talet. Femmans tabell 

slutar alltid med 5 eller 0.  

Kommutativa lagen – Ordningen på faktorerna ändrar inte svaret.  

 

4. Guidad övning (3 min) 

Constant Time Delay med Flash cards. Constant time delay innebär att läraren sufflerar, 

hjälper eleven med svaret, om eleven inte kan. Eleven får sedan upprepa svaret. Constant time 

delay kan appliceras på flera kunskaper inom matematik, är enkla att förbereda, implementera 

och ger resultat (Hudson & Miller, 2006). Den här delen av interventionen innehåller följande 

steg: 1) Läraren presenterar ett flash card för eleven; 2) Eleven läser det som står på kortet 

högt och säger svaret inom 3 sekunder. Om eleven inte kan svaret är den tyst; 3) Om eleven 

inte svarar inom 3 sekunder eller säger fel svar säger läraren uppgiften och det korrekta 

svaret; 4) Eleven läser samma flash card igen och säger det rätta svaret. 

Variationer i förstärkning kan variera. Jag har bestämt mig för att ge verbal förstärkning både 

när eleven kan svaret i punkt 2 och när eleven får hjälp med svaret i punkt 4. Förstärkningen 

kommer att mattas av allt eftersom elevens svar blir mer korrekt.  

5. Eftertest (1 min)  

Multiplikationstest på 1 minut. Eleven räknar från vänster till höger och ska inte hoppa över 

uppgifter. Om det blir fel ska eleven inte sudda, det tar tid från testet, istället bör eleven skriva 

ett nytt svar bredvid. 

6. Återkoppling och avslut (2 min)  

Sist vid varje interventionstillfälle rättas testerna och den som leder interventionen går igenom 

resultatet med eleven. Här finns chans att titta extra på de uppgifter som eleven svarat fel på. 

Det är också ett tillfälle för eleven att följa sin utveckling i automatiserandet.  

Planering av tabeller för varje elev 

Alla elever kommer träna på olika tabeller. I resultatet finns data presenterat som förklarar val 

av nivå på tabeller för varje elev. Elev S kommer endast att träna på tabell 5 under hela 

interventionen. Det är den enda tabell i den enkla nivån som eleven inte automatiserat.  

Elev O kommer de första tre interventionstillfällena att träna på tabell 0. Därefter kommer 

elev O att fortsätta träna på tabell 5 resterande interventionstillfällen.  



18 
 

Planen för elev E var att träna tabell 4 och 8 vid de första tre interventionstillfällena, tabell 3 

och 6 kommande tre interventionstillfällen och tabell 7 och 9 de sista tre 

interventionstillfällena. I resultat och diskussion framkommer att planeringen ändrades under 

interventionen till att fokusera på tabell 2, 4 och 8 under hela interventionsfasen.  

Bevarandet av automatisering 

För att kunna besvara den andra frågeställningen, som handlar om effekterna av 

interventionen och bevarande av automatisering, genomförs eftertester tre veckor efter 

avslutad intervention. Samma tester som användes vid baslinjemätning och intervention 

används som eftertest. Två tester genomförs och medelpoängen räknas ut. Enligt Kratochwill 

et. al (2010) bör det finnas minst tre mätpunkter i varje fas. Då eleverna har genomfört många 

tester under baslinje och intervention väljer jag att endast genomföra två tester. Dessa tester 

kommer att räcka för att visa en trend för hur elevernas automatiseringsförmåga gällande de 

aktuella multiplikationstabellerna bevarats.  

Systematisering av data och analys  

Data kommer att presenteras visuellt för varje elev där varje mätpunkt visar DC/M (digits 

correct per minute) i studiens alla faser. I den visuella presentationen, figur 2 i resultatet, 

redovisas medel för varje tillfälle i samtliga faser. Detta för att det visuella resultatet ska bli 

tydligare. Data för alla mätpunkter i samtliga faser finns angivna i tabell 1 i resultatet.  

I varje fas bör data som visar nivå, trend och variation finnas med. Vidare bör även 

effektstorlek redovisas samt andelen icke-överlappande data PND (percentage of non-

overlapping data) och statistisk signifikans (Kratochwill et. al, 2010). Dessa data finns 

presenterade i tabell 2 i resultatet där tau visar andelen icke-överlappande data. Då alla tre 

elever är individuella enheter i studien kommer deras resultat att analyseras var för sig. Elev E 

var frånvarande under två dagar därför saknas fyra mätpunkter mellan baslinje och 

intervention. Detta redovisas visuellt i Figur 2 i resultatet. Elev S var frånvarande vid mätning 

av bevarande och resultatet mättes en vecka senare än planerat. Detta presenteras visuellt i 

figur 2 i resultatet som ett längre avstånd mellan intervention och bevarande. 
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Forskningsetiska aspekter 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet samt Nyttjandekravet är de fyra 

huvudkrav som bör beaktas inom forskningsetik (Vetenskapsrådet, 2010). Informationskravet 

handlar om att deltagarna innan studien bör få information om vad studien kommer att 

behandla. Deltagarna ska också få information om samtyckeskravet och att de när som helst 

kan välja att avbryta sin medverkan i studien. Då eleverna i studien är under 18 år ska 

vårdnadshavare ge sitt godkännande. Om det skulle vara elever och vårdnadshavare som 

forskaren redan har en relation till är det extra viktigt att tänka på att deltagarna inte ska känna 

sig skyldiga eller tvingade till att delta i studien utan att det är frivilligt. Att t.ex. be om 

samtycke vid flera tillfällen kan uppfattas som en påtryckning och det kan då vara svårare att 

tacka nej till att delta. Det kan också vara så att vårdnadshavarna upplever att det är positivt 

att deras barn deltar i studien och tackar ja till deltagande för sitt barn men att barnet är mer 

tveksamt. Det är svårt att veta för den som genomför studien då samtyckesblanketten skickas 

hem för påskrift. Då eleverna i denna studie är unga är det extra viktigt att de är medvetna om 

och att det framgår tydligt att deras medverkan är frivillig och inte tvingande av föräldrar, 

lärare eller forskare. Informationen som samlas in har avidentifieras i studien vilket 

konfidentialitetskravet tar upp. Det är speciellt viktigt att beakta avidentifieringen när det är 

en liten studie med få deltagare. Jag har varit noga med hur jag beskriver eleverna, och miljön 

de ingår i, så att det inte ska gå att känna igen deltagarna i studien. Nyttjandekravet handlar 

om att de data som samlas in endast ska användas till forskningsändamål. Positivt ur etisk 

synpunkt är att designen i denna studie tillåter alla deltagare att få ta del av interventionen och 

det behövs inte någon kontrollgrupp som blir utan intervention.  
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Resultat 

Val av nivå utifrån tester i baslinjemätning 

Figur 1 visar alla tre elevers resultat under baslinjemätningen. Resultat för både de enklare 

och svårare testerna finns redovisade för alla elever. Dessa resultat är utgångspunkten för 

valet av nivå på testerna i interventionsfasen. Vid genomförandet av testerna under 

baslinjemätningen noterades att alla tre elever stannade upp vid uppgifter från femmans tabell, 

speciellt då en av faktorerna var ett högre tal som 6, 7, 8, 9. Detta stämmer överens med 

tidigare tester som eleverna genomfört som visat att de är mest osäkra på tabell fem och att de 

uppgifterna tar längst tid att räkna ut.  

Elev S vill inte genomföra testet på den svårare nivån mer än vid 3 tillfällen. Elev S har vid 

genomförandet som högst 3 DC/M på den svårare nivån. Elev S fortsätter interventionen på 

den enklare nivån.  

Elev O väljer att inte genomföra något test på den svårare nivån. Elev O fortsätter 

baslinjemätning och intervention på den enklare nivån. Elev O har konsekvent fel på tabell 0 

och förväxlar den med tabell 1. 

Elev E har höga resultat på de enklare testerna vid baslinjemätningen, ligger mellan 25 och 35 

DC/M på 5 mätpunkter. Detta indikerar att eleven har automatiserat de enklare tabellerna. 

Elev E ligger mycket lägre på de svårare tabellerna, som mest 5 DC/M. Det vore mest 

gynnsamt för elev E att interventionen fokuserar på de svårare tabellerna och förståelse, 

strategier och automatisering av dessa. 

Figur 1. DC/M för alla elever enklare/svårare nivå under baslinjemätning 
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Resultat baslinje, intervention och bevarande av automatisering 

I figur 2 (s.23) visas resultatet av baslinjemätningen, interventionen och bevarandet av 

elevens multiplikationskunskaper. På x-axeln visas varje tillfälle för mätning och på y-axeln 

visas DC/M för varje tillfälle. Vid varje tillfälle har 2 tester genomförts av eleven och för att 

resultatet ska bli tydligare visuellt är varje punkt i figur 2 ett medelvärde av dessa två tester. 

Resultat för varje enskilt test finns presenterade i tabell 1.  

Den första linjen i figuren visar baslinjemätningen. Där mäts elevens 

multiplikationskunskaper innan interventionen startar. Dessa resultat bör vara stabila innan 

interventionen startar för att det ska gå att jämföra resultatet med interventionen. Den andra 

linjen visar resultatet från interventionen. Om interventionen ger effekt bör linjen, som visar 

resultaten från interventionen, ligga högre än baslinjen. Punkten i figur 2 som kallas 

bevarande, visar medelvärdet av två tester genomförda av eleven 3 veckor efter avslutad 

intervention. 

Elev S. Under baslinjemätningen låg elev S på en jämn nivå nära målet för automatisering, 20 

DC/M, (M = 18.66, variation = 11 – 28 DC/M). När interventionsfasen startar höjer elev S 

sina resultat direkt och ökningen fortsätter under hela interventionen (M = 41.38, variation = 

29 – 51 DC/M). Effekten av interventionen syns tydligt i Figur 2 och Elev S har inga 

överlappande datapunkter, vilket Tau i tabell 2 visar (Tau 97,9%).  Tre veckor efter avslutad 

interventionsfas testades bevarandet av den automatiserade kunskapen (M= 40).  I Figur 2 kan 

vi läsa av att Elev S fortfarande presterar ett högt resultat när det gäller automatisering av de 

enklare tabellerna. I Figur 2 visas skrivhastigheten som punkter i diagrammet (S1, S2 och S3). 

Elev S ökar sin skrivhastighet från 55 DC/M vid första mätningen, till 70 DC/M vid sista 

mätningen i sista interventionstillfället.  

Elev O. Resultaten under baslinjemätningen är jämna för elev O och ligger nära målet för 

automatisering, 20 DC/M, (M = 17.83, variation = 11 – 27 DC/M). När interventionen startar 

ligger elevens resultat konstant över 20 DC/M och vid det tredje interventionstillfället ökar 

elev O sina resultat över baslinjemätningen (M = 31.31, variation = 22 - 48 DC/M). I Figur 2 

syns en tydlig effekt av interventionen vilket även bekräftas i tabell 2 där vi kan läsa av 

andelen icke-överlappande data (Tau 68,8%). Elevens bevarande av tabellkunskaperna mättes 

tre veckor efter interventionen och resultatet blev M= 42.5. Elev O har fortfarande, tre veckor 

efter interventionen, ett högt resultat på automatisering av tabellkunskaper i den enklare 

nivån. I Figur 2 syns resultatet av skrivhastighetstestet som punkter i diagrammet (S1, S2 och 
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S3). Elev O ökar sin skrivhastighet från 57 DC/M vid första mätningen, till 70 DC/M vid sista 

mätningen i sista interventionstillfället.  

Elev E. Under baslinjemätningen ligger Elev E på en jämn lågnivå (M = 2.67, variation = 0 - 

5 DC/M). Eleven är sedan frånvarande under två tillfällen och det saknas då 4 mätpunkter 

innan interventionsfasen startar. När interventionsfasen startar visar eleven till en början lågt 

resultat för att sedan vid interventionstillfälle två prestera ett av sina högsta resultat. Elev E 

har fortsatt låga resultat under interventionen och det är stor variation på elevens resultat (M = 

5.19, variation = 1 – 10 DC/M). Elev E har en stor andel överlappande data vilket presenteras 

i tabell 2 där Tau = 25%. Elevens resultat på testerna efter tre veckor var M= 6. 

Skrivhastighetstesterna för Elev E finns inte med i Figur 2. Detta är ett medvetet val då 

elevens resultat hade påverkat skalan på y-axeln och bidragit till ett svåravläst resultat. 

Resultaten av skrivhastighetstesten för elev E visar en liten höjning från 71 vid första 

mättillfället till 75 vid sista mätningen i sista interventionstillfället.  
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 Figur 2. DC/M för alla elever under baslinje, intervention och bevarande. S1, S2, S3 = Skrivhastighetstest 
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Nedan visas i tabell 1 data för alla mätpunkter under baslinjemätning, intervention och 

bevarande. Alla tre elever har vid varje tillfälle genomfört två multiplikationstester. I figur 2 

presenterades ett medelvärde av dessa tester.  Siffrorna längst upp, ovanför tabell 1, visar 

vilket tillfälle resultatet hör till. Elev S har alltså haft tre tillfällen i sin baslinjemätning, elev O 

och elev E har haft fyra tillfällen var i baslinjemätningen. I figur 2 presenterades ett 

medelvärde av testerna för varje interventionstillfälle. Alla elever har haft intervention vid nio 

tillfällen. Testerna för bevarandet genomfördes vid samma tillfälle och i figur 2 presenterades 

ett medelvärde för dessa två tester. Om interventionen ger effekt är mängden icke-

överlappande data hög. I tabell 2 nedan visas detta i tau. Elev S har tau 0.979, vilket betyder 

att 97.9% av punkterna i baslinjemätningen och interventionen inte överlappar varandra. 

Detta syns i figur 2 som ett glapp mellan linjen för baslinjemätningen och linjen för 

interventionen.   

 

Tabell 1. DC/M för alla mätpunkter i baslinjemätning, intervention och bevarande. 

 

 

Tabell 2. Effekt storlek 

  Tau-U 

Deltagare Tau 90% CI p-värde 

Elev S 0.979 0.514< >1 <.01 (0,0005) 

Elev O 0.688 0.268< >1 <.01 (0,0071) 

Elev E 0.25 -0.117<>0.617 >.01 (0,3272) 

Tau= andelen icke-överlappande data. CI = konfidensintervall 

 

  

 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 

S baslinje 12 21 11 28 21 19                     

S intervention  29 36 30 40 41 42 42 44 40 46 44 38 46 49 44 51 

S bevarande  36 44                             

O baslinje 13 17 11 23 19 24 21 27                 

O intervention 25 24 22 22 25 30 27 25 33 30 38 33 36 38 45 48 

O bevarande 40 45                             

E baslinje 2 5 4 0 2 3 4 5                 

E intervention 1 4 9 6 4 9 1 3 2 10 2 5 10 4 5 4 

E bevarande 3 9                             
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Sammanfattande resultat 

För två av eleverna blir effekten av interventionen tydlig i Figur 2. Båda eleverna höjer sina 

resultat över målet för automatisering (20 DC/M) och visar att de tre veckor efter 

interventionen ligger kvar på en hög nivå när det gäller automatisering av tabellerna i den 

enklare nivån. Resultatet för Elev E är varierat och det är svårt att se effekt av interventionen. 

Intressant att notera är att Elev E har ett varierande resultat även i baslinjemätningen när det 

gäller den enklare nivån. Anledningen till det varierade resultatet för elev E under 

interventionsfasen har flera orsaker och detta analyseras vidare i diskussionen.  

Skrivhastighetstesterna presenteras för att ge en bild av maxgränserna för elevernas 

automatiserande. Vad som påverkar samtliga elevers ökning i skrivhastighet kan jag inte 

uttala mig om.  
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Metoddiskussion 

Det finns vissa praktiska aspekter som har påverkat urvalet. Tillgänglighet var en sådan 

aspekt. Om en elev har fått beviljad ledighet under testperioden var det inte möjligt att den 

eleven deltog i studien. Det är också viktigt att beakta hur eleven svarar på en till en 

undervisning. En lärare som känner eleverna väl hjälpte till och tillsammans gjorde vi en 

bedömning gällande vilka elever som passar för en till en undervisning.  

Eleverna som valdes ut till studien är de som bäst passade bäst in på de uppsatta 

urvalskriterierna, i den grupp av elever som fanns att tillgå, för att kunna besvara 

frågeställningen i studien. De tre elever som valdes ut hade deltagit i tidigare stödinsatser på 

gruppnivå när det gäller multiplikation. När de valdes ut till denna studie, inriktad på steg 3, 

var tanken att dessa elever behövde mer intensiv en till en undervisning.  

Efter att interventionsfasen var genomförd och resultatet sammanställdes blev det tydligt att 

de elever som valts ut till en- till- en undervisning hade kunnat ingå i en grupp. Bryant, 

Bryant, Porterfield, Dennis, Falcomata, Valentine, Brewer och Bell (2014) hade i sin studie 

intensivundervisning i mindre grupper i steg 3. Elev S och Elev O hade kunnat bli en grupp då 

de fick samma nivå på tabellerna att träna på. I en specialpedagogisk kontext är det troligt att 

dessa elever hade valts ut till individuell undervisning men enligt RTI hade de troligare valts 

ut till en gruppintervention i steg 2. 

Majoriteten av undervisningsgruppen, som de tre utvalda eleverna ingår i, låg på medelnivå 

på det skriftliga bedömningsstödet hösten i år 3 (Skolverket, 2016). De tre utvalda eleverna 

låg på gränsen mellan låg/medelnivå. De elever som deltog i studien är inte elever som 

bedöms ha matematiska inlärningssvårigheter så som dyskalkyli. De är elever som behöver 

stöd i vissa delar av matematiken.  

Testerna som ska mäta effekten av interventionerna är uppbyggda av fler tabeller än elev E 

tränade på. För att mäta effekten av interventionen för elev E hade det behövts andra tester 

som mätte det elev E faktiskt tränade på. Testerna bör endast innehålla de tabeller som eleven 

övar i interventionen. När det gäller testerna har jag valt att eleverna inte får hoppa över 

uppgifter (jmf Burns, VanDerHeyden, & Jiban 2006). I Burns, VanDerHeyden, och Jibans 

studie (2006) fick lärarna dock hjälpa elever som fastnat genom att säga till dem att hoppa 

över uppgifter. Detta hade varit en möjlig strategi för att stötta elev E som kämpade med de 

uppgifter som fanns på testet.   
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Resultatdiskussion 

Effekt av intervention  

Studien har för avsikt att mäta om interventionen har effekt på automatiserandet av 

multiplikationstabeller för elever i år 3. Resultatet visar att det finns en positiv effekt av 

interventionen för två av eleverna. Det betyder att eleverna troligen inte hade uppnått de höga 

resultat som de visar under interventionsfasen om de inte genomgått interventionen. Enligt 

Bentley och Bentley (2006) är det viktigt att eleverna automatiserar kunskap för att avlasta 

arbetsminnet vid mer komplexa uppgifter. Interventionen i denna studie skulle kunna vara ett 

sätt för lärare att hjälpa elever att automatisera multiplikationstabeller, förutsatt att eleverna 

har kommit så långt att de är redo att automatisera.  

Elev S tränade endast på tabell 5 under hela interventionsfasen och hade redan automatiserad 

resterande tabeller i den enklare nivån. För elev S blev resultatet av träningen under 

interventionen omedelbar och redan efter första interventionen kunde vi se ett positivt resultat 

av träningen. Elev S hade inga överlappande data utan höjde sina resultat hela tiden under 

interventionsfasen. Enligt Hudson och Miller (2006) är 50% av elevens skrivhastighet ett 

lämpligt mål för att se om eleven automatiserat kunskapen. Elev S har 70 DC/M på sista 

skrivhastighetsmätningen och då skulle målet bli 35 DC/M. Elev S hamnar långt över målet i 

både intervention och bevarande. Detta gäller även för Elev O.  

Elev O tränade på två tabeller i interventionsfasen, först tabell 0 och sedan tabell 5. Med tanke 

på att elev O tränar på tabell 0 de tre första interventionerna och att eleven snabbt lärde sig 

tabellen borde en högre effekt kunna ses i början av interventionsfasen. När Eleven tränade på 

tabell 0 övades strategin ”allt gånger noll är noll”. Denna strategi går inte att applicera på 

någon annan tabell. Däremot när eleven vid fjärde interventionstillfället övar på strategier för 

tabell 5, så som femskutt och speciellt strategin att härleda genom redan kända talfakta, får 

eleven en strategi som kan användas på flera tabeller. Detta kan vara en bidragande orsak till 

att eleven från interventionstillfälle fyra höjer sina resultat markant. I en av studierna som 

Dennis (2015) genomförde höjde eleverna sina resultat speciellt under slutet av 

interventionen, precis som för Elev O. Dennis (2015) beskriver återkoppling och korrektion 

samt tiden med läraren som framgångsfaktorer vid intervention i steg 3.    

Det finns flera faktorer som påverkat resultatet för elev E. Efter baslinjemätningen var eleven 

frånvarande vid två tillfällen och det gick en hel vecka innan interventionsfasen startade. 

Detta kan förklara de låga resultaten i början på interventionen då det blev ett längre avbrott 
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utan träning för eleven. Under interventionsfasen upptäckte jag att eleven inte var riktigt säker 

på betydelsen av begreppet dubbelt. Eleven hade även svårt att dubblera tvåsiffriga tal då 

denne var osäker på positionssystemet. Detta påverkade interventionens innehåll för elev E. 

Morris och Benson (2017) och Rosenshine (1983) visar på vikten av att i explicit instruktion 

bryta ned kunskapen i mindre bitar. Jag beslutade att sakta ner tempot och enbart fokusera på 

tabell 2, 4 och 8 och inte gå vidare med de andra tabellerna i den svårare nivån. Innehållet 

anpassades efter elevens framsteg vilket Bryant, Bryant, Porterfield, Dennis, Falcomata, 

Valentine, Brewer och Bell (2014) i sin studie visar är viktigt. Den takt jag hade planerat 

förutsatte att fyra nya talfakta presenterades vid varje interventionstillfälle. Det hade varit 

lämpligare att precis som OK och Bryant (2015) introducera två nya talfakta vid varje 

interventionstillfälle. De har dock en studie med fler interventioner och mer tid. Dennis 

(2015) beskriver en elev i sin studie som sänkte sina resultat vid en senare mätning och 

menade då att eleven kanske gynnas av lågintensivträning i steg 2 vid återkommande tillfällen 

istället för att fortsätta till steg 3. För elev E kan det ha varit bättre med mer lågintensivträning 

i grupp. Där hade eleven hade fått extra stöd av kamraterna och deras strategier.  Kanske kan 

detta passa som fortsatt träning för elev E. Hudson och Miller (2006) beskriver att 

multiplikation är svårare att lära sig än addition och subtraktion och att det behövs mer tid till 

träning för eleven och mer stöd från läraren. Detta skulle elev E få genom fortsatt övning i 

steg 2. Den del av interventionen som innehöll träning med hjälp av flash cards, där jag kunde 

korrigera och hjälpa eleven, hjälper eleven att inte lagra fel kunskap i långtidsminnet (Bentley 

& Bentley, 2016). Speciellt viktig blir detta för elev E som kämpade med några uppgifter i 

tabell 4 och 8.  

Ok och Bryant (2015) har fler interventioner och mer tid per tillfälle, 30 minuter fem dagar i 

tre veckor. Tiden jag valt i denna studie bedöms praktiskt genomförbar i den dagliga 

verksamheten på en skola. Det är viktigt att interventionen är enkel att implementera, planera 

och genomföra om den ska vara användbar i en verksamhet. Bryant, Bryant, Gersten, 

Scammacca, Funk och Winter (2008) har i sin studie intervention tre dagar i veckan i 18 

veckor. Enligt Codding, Burns och Lukito (2011) ger interventioner med färre än 30 tillfällen 

högre effekt än interventioner med fler än 30 tillfällen.  

Om interventionen ska användas igen bör det noga undersökas innan interventionen startar 

om eleven har förståelse för begreppet dubbelt och om eleven är säker på positionssystemet. 

Detta är en förutsättning för att eleven ska kunna använda strategin dubbelt och dubbelt igen.  

Den svårare nivån bör behandla ett mindre område så att det inte blir så mycket att 
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automatisera för eleven. Förslagsvis tränas endast tabell 2, 4 och 8 i en intervention och 3,6, i 

en annan intervention och 7, 9 i ytterligare en intervention. Jag hade planerat för ett högre 

tempo vilket jag under pågående studie fick revidera för att interventionen skulle gynna 

elevens utveckling. 

Effekt av intervention gällande bevarande av automatisering 

Resultatet när det gäller bevarande av effekten av interventionen efter tre veckor visar att två 

av eleverna, Elev S och Elev O, behåller höga resultat när det gäller automatisering av 

multiplikationstabeller. Interventionen har gett effekt och det är en effekt som består efter tre 

veckor. Det skulle vara intressant att göra mätningar efter ytterligare tre veckor för att se om 

effekten kvarstår. För elev E blir det svårare att tolka vad resultatet betyder efter mätningen 

tre veckor senare.  

Denna studie bidrar med en intervention som bygger på tidigare forskning och som kan 

användas för att automatisera de enklare nivåerna av multiplikationstabellerna. Aktiviteterna 

är enkla att genomföra, förbereda och tiden för genomförandet fungerar praktiskt i en 

verksamhet. Instruktionerna är tydliga och det går snabbt att sätta sig in i materialet. För den 

svårare nivån är resultatet inte lika tydligt positivt. Därför föreslår jag att tabellerna i den 

svårare nivån delas upp ytterligare om materialet ska användas till de tabellerna.  

I denna studie finns ingen del som visar elevernas upplevelse av interventionen eller någon 

mätning av elevens motivation. Boaler (2015) tar upp stress i samband med tester på tid och 

det kan vara något som påverkat eleverna under studien. En intervjufråga till eleven i slutet på 

varje interventionstillfälle eller någon gång under varje fas hade bidragit med ytterligare en 

dimension till studien. Det hade bidragit med ett elevperspektiv. Den kvalitativa data som 

hade framkommit av en kort intervjufråga hade kunnat bidra med ytterligare förklaringar till 

de resultat vi ser i studien. Motivation kan ha varit en bidragande orsak till resultaten. Elev S 

såg redan från första interventionstillfället en tydlig effekt av träningen medan det var svårare 

för Elev E att se någon effekt. Utan någon data som stöd blir dock detta bara spekulationer 

från min sida. 

Vidare forskning 

Det hade varit intressant att genomföra samma studie men med digitala medel istället för flash 

cards och sedan jämföra resultaten. Det är också av intresse att ta reda på vilka appar eller 
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andra digitala medel som ger effekt när det gäller träning i att automatisera 

multiplikationstabeller.  
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Bilaga 1  

Manus till intervention 

Tillfälle Aktivitet Kommentar 

1-4 

6-8 

7. Förtest (1 min) Multiplikationstest på 1 minut. Räkna från 

vänster till höger. Hoppa inte över tal. Sudda 

inte.  

 

8. Uppvärmning (2min)  Mål med lektionen tydliggörs och en 

tillbakablick på föregående lektion. 

 

9. Modellering (6 min)  I do, We do, You do. 

 Läraren läser tal och kan också rita 

multiplikationen, visar strategi genom 

att “tanka högt”.  

 Eleven och läraren läser tal gemensamt 

och ”tänker högt” tillsammans 

eventuellt ritar till.  

 Eleven får läsa tal själv, ”tänka högt” 

och rita bild som passar till 

multiplikationen.  

Bildstöd till multiplikationerna som tränas 

tillsammans med strategierna är bilder som 

tydliggör grupper och hur många det är i varje 

grupp. 

  

10. Guidad övning (3 min)  

Constant Time Delay med 

Flashcards 

Instruktion: 

1. Läraren presenterar ett flash card för 

eleven. 

2. Eleven läser det som står på kortet högt 

och säger svaret inom 3 sekunder. Om 

eleven inte kan svaret är den tyst.  

3. Om eleven inte svarar inom 3 sekunder 

eller svarar fel, säger läraren uppgiften 

och det korrekta svaret. 

4. Eleven läser samma flash card igen och 

säger det rätta svaret.  

 

11. Eftertest (1 min)  Multiplikationstest på 1 minut. Räkna från 

vänster till höger. Hoppa inte över tal. Sudda 

inte. 

 

12. Återkoppling och avslut (2 min)  Rättning av eftertest och genomgång av 

felaktiga svar.  
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Tillfälle Aktivitet Kommentar 

5 & 9 

 

1. Skrivhastighetstest (1 min) Skrivhastighetstest på 1 minut. Skriv 

siffrorna 0 till 9 från vänster till höger. Sudda 

inte.  

 

2. Uppvärmning (2min)  Mål med lektionen tydliggörs och en 

tillbakablick på föregående lektion. 

 

3. Modellering (6 min)  I do, We do, You do. 

 Läraren läser tal och kan också rita 

multiplikationen, visar strategi genom 

att “tanka högt”.  

 Eleven och läraren läser tal 

gemensamt och ”tänker högt” 

tillsammans eventuellt ritar till.  

 Eleven får läsa tal själv, ”tänka högt” 

och rita bild som passar till 

multiplikationen.  

Bildstöd till multiplikationerna som tränas 

tillsammans med strategierna är bilder som 

tydliggör grupper och hur många det är i 

varje grupp. 

  

4. Guidad övning (3 min)  

Constant Time Delay med 

Flashcards 

Instruktion: 

5 Läraren presenterar ett flash card för 

eleven. 

6 Eleven läser det som står på kortet 

högt och säger svaret inom 3 

sekunder. Om eleven inte kan svaret 

är den tyst.  

7 Om eleven inte svarar inom 3 

sekunder eller svarar fel, säger läraren 

uppgiften och det korrekta svaret. 

8 Eleven läser samma flash card igen 

och säger det rätta svaret.  

 

5. Eftertest (1 min)  Multiplikationstest på 1 minut. Räkna från 

vänster till höger. Hoppa inte över tal. Sudda 

inte. 

 

6. Återkoppling och avslut (2 min)  Rättning av eftertest och genomgång av 

felaktiga svar.  
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Bilaga 2 

Missivbrev vårdnadshavare 

Hej 

 

Under våren läser jag min sista termin på speciallärarprogrammet med inriktning matematik. Jag skriver ett 

examensarbete som handlar om intensivundervisning i matematik. Jag har skapat träningsprogram i matematik 

som tränar elevens förmåga att automatisera. Att automatisera innebär att du snabbt kan plocka fram kunskap ur 

minnet. Denna kunskap är viktig för eleven i den fortsatta matematikundervisningen och vid mer avancerade 

uppgifter.  

 

Intensivundervisningen genomförs enskilt, med en elev i taget, och anpassas efter elevens behov. Varje elev 

tränar 3 gånger i veckan i 6 veckor. Intensivundervisningen kommer ligga utanför ordinarie undervisningstid 2 

gånger i veckan och under ordinarie undervisningstid 1 gång i veckan. Innan intensivundervisningen kommer jag 

genomföra tester för att se vilket område eleven behöver träna mer på. Intensivundervisningen bygger på 

internationell forskning.   

 

Medverkan i studien är frivillig och kan när som helst avbrytas. Alla resultat kommer att behandlas konfidentiellt 

och avidentifieras så inga namn, på vare sig skola eller elever, kommer att finnas med i examensarbetet. 

Resultaten kan komma att användas i fortsatt forskning vid Linköpings universitet. 

 

Jag vill gärna ha en återkoppling från er vårdnadshavare då ert barn är en tänkbar kandidat till 

intensivundervisningen. Återkom till mig om ni godkänner att ert barn får vara med i studien eller om ni har 

frågor.   

 

Kontakta mig på telefon: XXXX-XX XX XX eller via mail ida@XXXXXX 

 

Vänliga hälsningar  

Ida Carlén  

 

Svarstalong,   

 
 

  

 

JA, mitt barn får delta i studien och mitt barns resultat får användas i forskningen.   
 

  

Barnets namn (texta): _________________________________________________________  
 

  
 

 

      

Vårdnadshavares underskrift    Vårdnadshavares underskrift  

  

  

 

Svarstalongen lämnas till skolan så snart som möjligt.   

  

 
 


