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Sammanfattning/ Abstract 

En experimentell fallstudie inom skolämnet matematik har genomförts i single case-design där 

den enskilda individen är sin egen kontrollgrupp. Tidigare forskning indikerar att enskild 

intensiv undervisning på nivå 3 enligt RTI-modellen verkar leda till att elevernas förståelse av 

matematik ökar. Studiens frågeställning handlar om att genom CRA-baserad undervisning, där 

läraren guidar eleven från det konkreta lärandet till det abstrakta, se om elevernas förståelse av 

att lösa subtraktionsuppgifter via uppställning ökar. I undervisningen användes det laborativa 

materialet Numicon tillsammans med bildstöd för matematiska begrepp. Resultatet följer 

tidigare forskning genom att intervention ökade elevernas möjligheter att lösa subtraktionstal 

via uppställning. 

An experimental case study in the field of mathematics has been conducted in single case design 

where the individual is their own control group. Previous research indicates that individual 

intensive level 3 teaching according to the RTI model seems to lead to an increase in students' 

understanding of mathematics. The study's issue is that through CRA-based teaching, where 

the teacher guides the student from the concrete learning to the abstract, see if the students' 

understanding of solving subtraction tasks through set-up increases. In the teaching, the 

laboratory material Numicon was used together with image support for mathematical concepts. 

The result follows previous research by intervention that increased the students' ability to solve 

subtraction numbers through set-up. 
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1. Inledning 
I mitt arbete med elever i behov av särskilt stöd i matematik har jag träffat åtskilliga elever där 

strukturen på en uppställning i subtraktion fungerar relativt bra, men där många elever saknar 

förståelse för subtraktionens begrepp samt flyt i beräkningarna. Matematikinlärningen påverkas 

bland annat av begreppsförståelsen (Hudson & Miller 2006) och verbala begreppsmässiga 

beteckningar är viktiga i all matematik baserad på tiobassystem samt i relationer mellan 

aritmetiska beräkningar (Träff & Samuelsson 2013). Därför vill jag undersöka om bildstöd för 

aktuella begrepp inom subtraktion kan gynna elevers matematikinlärning. Skolverket (2019) 

skriver att alla elevers behov, även de med funktionsnedsättningar, ska få sina behov 

tillgodosedda vilket gör att bildstöd inom matematiken känns relevant att undersöka utifrån min 

utbildning mot speciallärare i matematik (SFS 2011:186). 

Inlärning underlättas genom att öva på saker med utgångspunkt i tidigare kunskaper, men vissa 

moment kan behöva separat träning för att sedan sättas ihop till en helhet.  Denna uppdelning 

gör att inte minnet överbelastas (Woolfolk & Karlberg 2015) och för att avlasta 

minneskapaciteten är det en fördel att ha automatiserade kunskaper, även så kallade deklarativa 

kunskaper. Automatiserad kunskap i att se sambanden mellan tal ökar möjligheten till ett 

grundläggande flyt i algoritmberäkning (McIntosh 2009) vilket leder till ökad hastighet vid 

andra matematiska beräkningar. Utifrån svårigheter med dessa talkombinationer samt att 

lågpresterande elever i alla åldrar behöver leka med siffror och tal för att utveckla sin 

taluppfattning (Boaler 2011) har jag valt att använda det multisensoriska materialet Numicon 

(Atkinson, Pennington, Tacon & Wing 2018) i min intervention för elever i årskurs 4 och 5.  

Interventionen utgår från metoden RTI, Response To Intervention, där undervisningen 

organiseras i tre nivåer, tre tier. På den tredje nivån sker oftast interventionen enskilt utifrån 

elevens individuella behov för att kunna erbjuda undervisning som leder till de specifika 

kunskaperna eleven behöver för att komma vidare i sin utveckling inom aktuellt område 

(Hudson & Miller 2006). Intensivundervisning på nivå 3 har givit god effekt på elevers lärande 

inom det aktuella området för svårigheterna genom undervisning med strategiska instruktioner 

samt explicit undervisning (Bryant m fl 2014). Därför sker interventionen genom CRA-

modellen (Hudson & Miller 2006) då den utgår från det konkreta där alla sinnen kan användas 

för lärande. Utifrån detta används det multisensoriska matematikmaterialet Numicon (Atkinson 

m fl 2018) i interventionen för att sedan via bildstöd (InPrint 3) och egna figurer övergå till det 

abstrakta i en uppställning i subtraktion. 
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Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur elever i behov av särskilt stöd inom matematiken kan 

utveckla sin förståelse för att lösa subtraktionstal med två- och tresiffriga tal i en lodrät 

uppställning genom enskild undervisning. Den enskilda undervisningen ska innehålla bildstöd 

till aktuella begrepp samt explicit undervisning inom talkombinationerna 0 – 19, som är av 

största vikt inom algoritmen uppställning i subtraktion. 

- Hur påverkas elevens förmåga att lösa subtraktioner med två- och tresiffriga tal i 

uppställning genom en intervention med bildstöd för aktuella matematiska begrepp samt 

träning i att förstå talkombinationerna 0 - 19? 

- Vilka räknefel beroende på talkombinationer inom området 0 – 19 kan ses före och efter 

en intervention med explicit undervisning med fokus på bildstöd och talkombinationer 

0 - 19?  

- Vilka strategier använder sig eleverna av för beräkningar av talkombinationerna 0 – 19 

före och efter interventionen?   

- Hur upplever eleven bildstödet till de matematiska begreppen före och efter 

interventionen? 

 

3. Teoretisk bakgrund 
Studien grundar sig på tidigare teorier och forskning vilka presenteras här. 

3.1 Subtraktion 
Subtraktion är en omvänd addition vilket innebär att om a – b = c så är a = b + c (Hudson & 

Miller 2006, McIntosh 2009). I addition har dock talen samma roll då dessa tal kan byta plats 

utan att summan påverkas, kommutativa lagen, medan talen i en subtraktion inte kan byta plats 

(McIntosh 2009). Förståelse för sambanden i vissa talkombinationer är otroligt viktiga för den 

grundläggande taluppfattningen och elever vilka nästan alltid väljer uppåt- och nedåträkning 

indikerar att de behöver mera stöd i att utveckla sina strategier (McInotsh 2009). 

Talkombinationer är viktiga för att på ett effektivt sätt kunna välja strategier vid olika 

beräkningar och därav är kunskapen om att till exempel 4 + 5 = 9 även går att beräkna som 9 – 

4 = 5 viktiga träningsmoment. Detta är även ett led i att kunna räkna över tio på olika sätt och 

att kunna välja addition i stället för subtraktion då det ibland kan vara enklare vid snabba 

beräkningar. 



 

3 
 

Subtraktion är en aritmetisk operation då det gäller att räkna ut en skillnad, differens. 

Skolvärlden använder begreppen term – term = differens, men som förtydligande kan begreppet 

minusend användas för termen a i en subtraktionsuträkning och den andra termen, b, kan 

benämnas som en subtrahend (Hudson & Miller 2006, Larsson 2011).  

Subtraktion beskriver flera situationer då det kan handla om att jämföra skillnader eller att ta 

bort ett antal objekt från ett befintligt antal (McIntosh 2009). Vid den jämförande subtraktionen 

finns det två kvantiteter där det kan räknas ut hur stor skillnaden är mellan kvantiteterna, mer 

eller mindre, medan det å andra sidan kan finnas en kvantitet där objekt tas bort i subtraktionen, 

en ökning eller en minskning. Subtraktion kan även användas då en del av en helhet ska 

beräknas och det är väsentlig kunskap att veta att en minskning i vissa moment är lättare att 

beräkna med addition (McIntosh 2009, Larsson 2011). Om förståelse finns för sambandet 

mellan addition och subtraktion ökar möjligheterna att utveckla ytterligare abstrakta 

matematiska kunskaper eftersom denna förståelse ger ett flyt i beräkningar, både i 

huvudräkning och vid algoritmräkning (Hudson & Miller 2006, Larsson 2011, McIntosh 2009).  

Deklarativ kunskap, vilken innebär att snabbt kunna plocka fram tidigare befästa kunskaper, är 

bland annat att förstå talsamband såsom addition- och subtraktionstabeller, men för att uppnå 

den automatiserade kunskapen behöver det finnas en begreppslig kunskap inom det aktuella 

området samt kunskaper om olika strategier (Donald & Crawford 2003, Hudson & Miller 

2006). Begreppslig kunskap innebär att det finns en förståelse som kan generaliseras till andra 

användningsområden för att se samband, identifiera relationer, förstå abstrakta symboler och 

de språkliga matematiska uttrycken samt kunna välja de mest effektiva lösningarna i olika 

situationer vilka kräver ett matematiskt tänkande (Hudson & Miller 2006). Dock kan väl 

fungerande strategier fungera som stöd för ett ökat räkneflyt om eleven har svårigheter i att 

minnas talfakta (Östergren, Ringborg Lindgren, Lindgren, Samuelsson 2018). Vid kunskap om 

begrepp samt strategier ökar chansen för ett gott räkneflyt (Donald & Crawford 2003) då den 

kognitiva kapaciteten kan frigöras till utveckling av nya kunskaper (Woolfolk & Karlberg 

2015). 

Subtraktion kräver en god taluppfattning vilket innebär en känsla för hur tal är uppbyggda, tals 

avrundning, en inre känsla för tallinjen samt de grundläggande räknelagarna. Den kommutativa, 

den associativa och den distributiva räknelagen är grundläggande för att analysera och dela upp 

tal vilket aritmetiken är uppbyggd på (Löwing 2016) och att dela upp tal är en erkänd strategi 

för att förstå mer avancerad matematik (Boaler 2011). Möjligheten att kunna arbeta med 



 

4 
 

tvåsiffriga tal inom aritmetikens fyra räknesätt ökar om deklarativ kunskap finns inom 

talkombinationerna mellan 0 – 12 enligt forskning av Fuchs & Fuchs (2006). 

I en intervention inom subtraktion är det utifrån forskning relevant att fokusera på inlärning av 

aktuella begrepp och talkombinationer för att kunna generalisera dessa kunskaper vid 

beräkningar i stegvisa procedurer 

3.1.2 Skriftlig subtraktion 

Subtraktion kan beräknas skriftligt på olika sätt i algoritmer. En algoritm är inom matematiken 

en begränsad uppsättning med tydligt definierade instruktioner som leder till en systematisk 

procedur med ett begränsat antal steg för att beräkna ett tal eller lösa ett problem (Skolverket 

2017). Algoritmer kräver förståelse för talens positioner (McIntosh 2009) och det finns olika 

sorters skriftliga beräkningar såsom att dela upp i talsorter, stegvisa beräkningar och härledda 

fakta. Vid uppställning, lodrät algoritm, är strategin att enbart räkna med en talsort i taget och 

det innebär att strategin bortser från helheten (Larsson 2012). Då uppställning inte ser till 

helheten under uträkningen blir det viktigt att kunna ta ställning till om svaret blir rimligt 

(Skolverket 2019) vilket sker genom den metakognitiva förmågan, som hjälper till att tolka, 

analysera och anpassa svaret till helheten (Sveriges utbildningsradio 2013). Genom att äga en 

begreppslig kunskap där subtraktion kan generaliseras i olika situationer, en deklarativ kunskap 

som ger ett flyt i beräkningar där den automatiserade kunskapen minskar belastningen på 

minneskapaciteten och en procedurell kunskap för att kunna beräkna större tal så underlättas 

det dagliga livet för människor i olika sammanhang. Det ger möjlighet att kunna hantera sin 

vardagsekonomi och ett arbete, men även att ha en fungerande fritid (Hudson & Miller 2006) 

där det kan gälla att räkna resultatet i spel och lekar. En viktig del i matematikundervisningen 

är låta eleverna möta verklighetsbaserade problem där matematiken blir en del av deras 

vardagliga behov vilket ofta ökar motivationen till att lära matematik (Samuelsson 2005, 

Woolfolk & Karlberg 2015).  

Den skriftliga subtraktionen behöver därmed ha ett flyt för att kunna användas utan att det tar 

fokus från inlärning av nya matematiska moment, men även för att ha tillräckliga kunskaper för 

en känsla av den självständighet som är viktig för ett gott mående. 

3.1.3 Räknefel vid beräkning av uppställning i subtraktion 

Räknefel kan ske på flera sätt och av olika skäl. Det finns rena avskrivningsfel och om denna 

typ av fel uppkommer i både enklare och mer avancerade beräkningar indikerar det att felen är 

så kallade slarvfel. Mindre räknefel kan också förekomma och dessa kan ibland härledas till 

benämningen slarvfel. Det är viktigt att kategorisera feltyper så att eventuella mönster 
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framkommer och utifrån dessa mönster kan sedan bristande kunskaper kartläggas (Träff & 

Samuelsson 2013). 

Inom subtraktionsberäkningar är det ofta fyra förekommande räknefel och det handlar om att 

eleverna blandar ihop reglerna för beräkningar inom addition och subtraktion samt att det 

minsta talet subtraheras från det största under alla omständigheter (McIntosh 2009). Ofta brister 

det i den begreppsmässiga kunskapen vilken är otroligt viktig i all matematik. I 

matematikstrukturer som baseras på tiotalssystemet behövs begreppen för att få förstå 

relationerna mellan de olika talen och deras positioner (Hudson & Miller 2006, Träff & 

Samuelsson 2013) och brister i begreppsförståelsen är sällan slumpartade (McIntosh 2009) 

vilket kan upptäckas genom att söka efter mönster av feltyper (Träff & Samuelsson 2013). 

Den begreppsliga förståelsen innebär även att känna igen symboler inom matematiken liksom 

att kunna kategorisera talen (Hudson & Miller 2006) och inom subtraktionsberäkningar generar 

detta i felberäkningar, som visar sig i felkategorierna symbol-, positions- och fel räknesätt. 

Förmågan att generalisera kunskaper i andra sammanhang är en vanligt förekommande 

svårighet inom addition- och subtraktionsberäkningar eftersom dessa två räknesätt är beroende 

av varandra (Löwing 2016). Vid uppställning är ett vanligt fel att talen hamnar under varandra 

i fel position samt att ingen rimlighetsbedömning sker då talet är uträknat. Bristande 

rimlighetsuppfattning kan enligt McIntosh (2009) ge felberäkningar beroende på att 

taluppfattningen är mindre god eller att den befintliga kunskapen inte har blivit använd. Den 

strukturella kunskapen om proceduren vid uppställning i subtraktion är av stor vikt för att 

stegvis kunna lösa problem (Donald & Crawford 2003, Hudson & Miller 2006) vilket krävs 

inom aritmetiken. 

Aritmetiken, där uppställning i subtraktion har sin placering, är en komplex kognitiv struktur. 

Den kräver kunskaper om talens positioner eftersom tanken måste röra sig mellan två eller flera 

talområden (Löwing 2016, McIntosh 2009, Träff & Samuelsson 2013). Den deklarativa 

kunskapen om både platsvärde i Sveriges tiobassystem, strukturer om uppställningens 

genomförande samt flyt i tiotalsberäkningar påverkar förmågan att kunna beräkna aritmetiska 

problem med procedurell kunskap (Hudson & Miller 2006, Löwing 2016, Träff & Samuelsson 

2013). Felkategorier, som kan härledas från den procedurella kunskapens strategier är att räkna 

störst först i lodrät algoritm samt att ha ett orimligt resonemang då svaret kommer från delar 

vilka sammanförs till en helhet (Larsson 2012). Här tillkommer också fel vid växling som sällan 

är någon svårighet om tillräcklig generell kunskap finns för uppställning i subtraktion. Många 
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lärare påtalar dock att dubbla växlingar är något svårare för de flesta elever (Löwing 2016) 

vilket därav verkar behöva en tydligare undervisning för den delen i uppställning subtraktion. 

Kunskap om olika typer av räknefel blir relevant i en speciallärares arbete för att kunna finna 

mönster i elevers beräkningar (Träff & Samuelsson 2013) och för att genom formativ 

bedömning kunna planera in rätt övningar utifrån elevens behov (Giota 2006, Skolverket 

2019c). Här är det även viktigt att kunna se om det finns en komorbiditet som försvårar lärandet 

för eleven (Engström 2015), om matematikångest skulle kunna påverka felberäkningarna 

(Ramirez m fl 2015) eller om det finns en ängslan inför lärare med auktoritärt förhållningssätt 

(Samuelsson 2005). Specialläraren behöver kunna se en helhetsbild där räknefelen inte behöver 

bero på brister i deklarativa kunskaper. 

3.2 Interventioner för elever i behov av särskilt stöd 
En intervention är synonymt med att göra en insats vilken är riktad för att ta bort en svårighet 

medan en prevention är en insats vilken ska förebygga svårigheter (Gersten, Beckman, Clarke, 

Foegen, Marsch, Star, Witzell 2009) och det är två viktiga delar i speciallärares 

examensförordning (SFS 2011). Studien sker via en intervention med syfte att stödja och 

utveckla specifika matematiska kunskaper så att den kunskapen sedan kan appliceras i ett annat 

sammanhang. 

 3.2.1 Extra anpassningar och särskilt stöd 

Skolverket (2019a) skriver att alla elevers behov, även de med funktionsnedsättningar, ska få 

sina behov tillgodosedda för att nå så långt som möjligt mot läroplanens mål. Elever vilka 

behöver mera stöd än vad traditionell skola erbjuder i sin vardagliga undervisning kan via 

läraren få extra anpassningar, som sker inom den ordinarie undervisningen. Om inte dessa 

anpassningar räcker som stöd för elevens utveckling och lärande är det rektor som utifrån en 

utredning beslutar om det är ett särskilt stöd eleven behöver. Särskilt stöd innebär att det sker 

anpassningar över en längre tid samt i en större omfattning och detta dokumenteras då i ett 

åtgärdsprogram, som till skillnad mot extra anpassningar går att överklaga juridiskt. 

Särskilt stöd kan ske på olika sätt, men ska alltid utgå från elevens behov för utveckling och 

lärande. Utifrån behoven kan de specialpedagogiska insatserna mynna ut i till exempel anpassad 

studietid, enskild undervisning eller placering i en särskild undervisningsgrupp (Skolverket 

2019a). Skolinspektionen (2014) skriver i sin rapport Särskilt stöd i enskild undervisning eller 

särskild undervisningsgrupp om att ett flertal skolor i Sverige har svårt att ge eleverna det stöd 

de behöver. Orsaken till att skolorna inte uppfyller elevens rättigheter beror vanligtvis på att 

huvudmannen av olika skäl inte ger skolorna möjlighet att utgå från elevers olika behov för att 
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utvecklas så långt de kan. Det gör att många elever får insatserna så sent i sin skolgång att deras 

svårigheter har hunnit bli mycket stora (Skolinspektionen 2014) vilket till exempel kan kopplas 

till matematiken, som bygger på progression (Skolverket 2019a) vilket gör att svårigheterna 

ökar med tiden. 

Forskning visar dock att elever med matematiksvårigheter verkar ha lättare att ta till sig 

matematikundervisning i enskilt sammanhang då många av dessa elever behöver individuellt 

anpassade inlärningsmetoder, språk- och begreppsmässigt stöd samt kompensatoriska 

hjälpmedel (Dennis 2015, Zhang, Räsänen, Koponen, Aunola, Lerkkanen & Nurmi 2018).  Den 

här typen av insatser rekommenderas att fördelas på 15 – 20 veckor och det bygger på att 

repetitioner och nya kunskaper behöver en längre tidsaspekt för att kunna befästas hos eleven 

(Björn m fl 2016). Vissa elever behöver även att innehållet i matematiken anpassas eftersom 

deras kapacitet behöver fokuseras på att lära de grundläggande delarna i matematiken så att de 

kan fungera i dagens samhällen (Engström 2015) och vid svårigheter behöver även dessa 

utvalda moment tydligt förklaras så att eleven förstår vikten av att lära sig olika saker inom 

matematiken (Hudson & Miller 2006). 

3.2.2 Specialpedagogiskt perspektiv på undervisning 

Nilholm (2007) skriver att utifrån det traditionella perspektivet i svensk skola hamnar fokus på 

att det är eleven som har en bristande förmåga vilket gör att utredningen om elevens behov 

hamnar inom de medicinska och psykologiska disciplinerna. Därmed är det elevens brister som 

ska åtgärdas med stöd i specialpedagogiken och perspektivet blir då kompensatoriskt.  Om det 

kritiska perspektivet istället styr synen på elevens svårigheter är det en samhällsproblematik 

som skapar svårigheten. Det är samhället som styr skolgången utifrån vad som för tillfället 

anses vara normalisering och därmed är det utformningen av skolan som ska förändras för att 

möta elevens behov. Nilholm (2007) skriver vidare att i verkligheten uppstår svårigheter då alla 

elevers behov ska tillgodoses i skolan vilket skapar ett komplext utbildningssystem och därmed 

uppkommer dilemmaperspektivet. Dilemmaperspektivet ger möjligheter att försöka förutse 

olika resultat från flera perspektiv och utifrån dessa olika ingångar kan så underlagda beslut 

som möjligt tas för att gynna elevens enskilda utveckling i ett samhällsperspektiv (Nilholm 

2007).  

De pedagogiska kartläggningarna, som ligger till grund för eleverna i urvalsgruppen, har skett 

via dilemmaperspektivet då delar som risk för utanförskap, utvecklingen av vidare matematik 

och trygghet har vägts in i bedömningen av vilken insats de behöver för att få största möjlighet 

att utvecklas så långt de kan utifrån sina förutsättningar. 
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3.3 Modeller och metoder för undervisning 
Matematikinlärning påverkas enligt forskning av miljön runt eleverna (Kaufmann, Mazzocco, 

Dowker, von Aster, Göbel, Grabner & Nuerk 2013) och av de undervisningsmetoder som 

lärarna använder (Boaler 2011, Fuchs & Fuchs 2001, Roos 2015).  Traditionell undervisning, 

som ofta är förmedlande, passar sällan elever med matematiksvårigheter (Hudson & Miller 

2006, Lewis 2014) då den ibland kan utgå från mindre effektiva matematikböcker, ske i för 

långsam takt med ensidiga uppgifter samt sakna fysiska och visuellt representativa 

presentationer (Fuchs & Fuchs 2001). Forskning tyder även på att matematikundervisning kan 

sakna de sammanhang som stödjer förståelsen och motivationen till inlärning (Boaler 2011, 

Giota 2006, Lewis 2014, Samuelsson 2005). Detta skulle kunna vara en del i att Sverige har 

låga resultat i de internationella PISA-undersökningarna, som syftar till att se hur förberedda 

eleverna är inför vidare studier och för att bli fungerande samhällsmedborgare (Pettersson, 

Olofsson, Kjellström, Björklund Boistrup, Alin 2011).  

3.3.1 Explicit undervisning 

Forskning från flera olika discipliner visar på att explicit undervisning har goda effekter 

(Hughes & Morris 2017) då explicit undervisning sker i små tydliga steg och därmed når många 

elevers sätt att lära (Hudson & Miller 2006, Vetenskapsrådet 2015). Den explicita 

undervisningen bygger på att läraren guidar eleverna genom hela processen genom återblick, 

repetition, genomgång och aktivitet med tydliga syften och mål (Archer & Hughes 2011). 

Återblick och repetition i början av lektionen är viktiga delar i explicit undervisning då många 

studier visar att hjärnan startar olika delar i olika situationer vilket är en förberedelse inför en 

viss aktivitet (Woolfolk & Karlberg 2015). Utveckling kan ske om eleverna får träna på samma 

sak genom att använda varierade övningar (Fuchs & Fuchs 2001, Ramirez, Chang, Maloney, 

Levine, Beilock 2015, Woolfolk & Karlberg 2015) i en snabb takt (Fuchs & Fuchs 2001) och 

att eleverna därmed får vara aktiva en stor del av undervisningstiden (Archer & Hughes 2011, 

Sjöberg 2006). I en interventionsstudie av Dennis (2015) visade sig en effekt på elevers 

förståelse först då eleven börjat vara aktiv i undervisningsmomenten vilket följer 

forskningsresultat från både Archer och Hughes (2011) samt Sjöberg (2006). Den här typen av 

undervisning kan ske både i ordinarie klassrumsundervisning, i mindre gruppsammanhang och 

vid enskild undervisning och den förespråkas av Vetenskapsrådets forskningsöversikter 

framtagna år 2015.  

3.3.2 CRA – Concret, Representativ, Abstract 

Hudson & Miller (2006) använder en undervisningsmodell kallad CRA, Concret, 

Representation, Abstract, abstrakt, där syftet är att skapa en djupare förståelse av bland annat 
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begrepp så att eleverna inte bara skaffar sig utantillkunskaper som till exempelvis 

tiokamraterna. Concret, konkret, står för att undervisningen utgår från det konkreta med 

laborativt material där alla sinnen kan användas för att skapa en förståelse. Här påtalar Hudson 

& Miller (2006) vikten av att materialet representeras av objekt som ingår i elevernas möjliga 

föreställningsvärld. Det kräver en åldersanpassning av materialet, men även en variation av 

objekt så att förståelsen utvecklas för att matematiken kan användas i många sammanhang. 

Nästa steg är representation där bilder ersätter det konkreta materialet och då är lärandet på väg 

från de konkreta kunskaperna mot de abstrakta. När övningarna övergår till abtract, abstrakta, 

innebär det att elevernas förståelse nu är så långt kommen att konkret material och bilder kan 

översättas till symboler och numeriskt material.  

Om CRA-metoden sätts i relation till att elever med matematikssvårigheter ofta har svårt att ta 

till sig den traditionella, förmedlande undervisningen (Hudson & Miller 2006, Lewis 2014) 

vore det rimligt att denna metod skulle gynna inlärningen för eleverna i matematik. 

3.3.3 RTI – Response To Intervention  

Undervisningsmodellen Response To Intervention utgår från en tanke om att alla elever ska få 

en generell skolgång, men att vissa elever behöver en annorlunda skolgång med till exempel 

enskilda instruktioner på olika sätt (Björn, Aro, Koponen, Lynn, Fuchs, Douglas, Fuchs 2015). 

Både Hudson & Miller (2006) samt Gersten med flera (2009) utgår från grundtanken att alla 

elever ska ha tillgång till en tydlig, god undervisning i sin ordinarie grupp, den allmänna 

undervisningen. Denna grundundervisning kallas för nivå ett och benämns även som tier ett. 

Om det på denna nivå finns elever som har svårt att tillgodogöra sig undervisningen ska läraren 

kontakta elevhälsoteam för att utreda vilken typ av specialpedagogiska insatser den individuella 

eleven behöver. Elevens vidare undervisning, som ska vara kompletterande till undervisningen 

på nivå ett, hamnar nu på nivå två som ofta sker i mindre grupper med speciallärare över en 

begränsad tid. Om denna nivå inte är tillräcklig för elevernas lärande behöver undervisningen 

intensifieras till nivå tre där fokus läggs på nyckelfunktioner inom det specifika lärandet 

(Hudson & Miller 2006, Gersten m fl 2009). Nivå tre ska nu innebära en målmedveten 

undervisning av speciallärare med tydlig design där bland annat strategier tränas genom guidade 

och modellerande aktiviteter för att på flera sätt tillgodose elevens behov för möjlig utveckling 

i riktning mot de uppsatta målen (Bryant, Bryant, Porterfield, Dennis, Falcomata, Chelsea, Bell 

2014).  

Grundidéerna för RTI är enligt Groshe och Volpe (2013) att undervisningen ska ske utifrån 

evidensbaserade metoder där eleverna kontinuerligt screenas för att finna eventuella 
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svårigheter. Utifrån resultaten på de olika testerna ska läraren planera sin undervisning och de 

elever som har behov av ytterligare träning ska få en individuellt riktad undervisning enligt nivå 

två eller tre inom modellen för RTI. Nivå tre sker vanligtvis utanför ordinarie 

matematikundervisning tillsammans med specialpedagogiskt stöd och ger ofta mer effekt än 

ordinarie undervisning för elever i behov av matematiskt stöd (Östergren, Ringborg Lindgren, 

Lindgren, Samuelsson 2018), men det behöver finnas en deltagande inkludering av eleven så 

att elevens känsla är positiv till undervisning på denna nivå (Roos 2015). Roos (2015) 

poängterar även att eleven behöver vara en del i planeringen av en intensivundervisning där 

innehållet i interventionen presenteras för att skapa förståelse varför denna enskilda 

undervisning ska ske liksom att eleven kan få yttra sig om den dynamiska inkluderingen, 

organisationen av undervisningen. Ibland kan det till exempel vara lättare för eleven att få 

specialundervisning av sin ordinarie lärare, handledd av speciallärare, istället för en 

speciallärare (Roos 2015) då tillit är viktigt i en undervisningssituation (Skolverket 2019 c). 

Forskningen från Kaufmann med flera (2013) menar att miljön runt eleven påverkar 

inlärningsmöjligheterna och om de olika delarna av inkludering från Roos (2015) kompletterar 

undervisning på nivå tre (Hudson & Miller 2006, Östergren m fl 2018) borde interventioner 

kontinuerligt ingå i speciallärares uppdrag för att öka de matematiska kunskaperna i Sverige.  

3.3.4 RTI nivå tre i matematikundervisning 

I skolämnet matematik visar flera studier på att enskild undervisning på nivå tre enligt RTI-

modellen är effektiv för elever med matematiksvårigheter (Bryant m fl 2014, Dowker & Morris 

2015). Dessa elever har ofta svårigheter med den grundläggande matematiken (Lewis 2014, 

McIntosh 2009, Träff & Samuelsson 2013, Zhang m fl 2018), som innebär en generell 

matematisk förståelse samt hastighet i att förstå antal och mängder. Den generella förståelsen 

av siffror ligger sedan till grund för den abstrakta matematiken (Träff & Samuelsson 2013, 

Zhou & Cheng 2015). Taluppfattningen, number sense, innebär även förståelsen av ett mer 

sofistikerat tänkande runt användningen av grundläggande matematik (Bryant m fl 2014) där 

beräkningar i de fyra räknesätten ingår. Dessa beräkningar, som är en del av aritmetiken, bygger 

på den numeriska kunskapen där Hudson och Miller (2006) har kategoriserat tre typer av 

kunskap som behövs för att tillgodogöra sig kunskaper inom matematiken - begreppslig, 

procedurell samt deklarativ.  

3.3.5 Kunskapstyper - begreppsliga, procedurella och deklarativa  

Begreppslig kunskap, även benämnd som konceptuell, utgör grunden för matematisk förståelse 

och meningsfullhet. Den handlar om att kunna gruppera och klassificera för att kunna sätta 
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saker i relation till varandra (Hudson & Miller 2006) liksom att begreppsmässiga beteckningar 

är viktiga i all matematik då matematiken bygger på mönster och samband (Hudson & Miller 

2006, McIntosh 2009, Träff & Samuelsson 2013). Vid benämning av matematiska begrepp, till 

exempel objekt, tecken och symboler, är det viktigt att anpassa uttrycken efter elevens 

förförståelse så att risken för missförstånd minimeras. Detta kan ske via ord och bilder som 

finns i elevens närhet eller genom att använda olika begrepp parallellt genom uttryck som Att 

när du räknar addition, plus, så ….  Genom att eleverna får förståelse för adekvata begrepp kan 

de lättare sätta ord på sitt matematiska tänkande och därmed öka möjligheterna för att utvidga 

sina kunskaper (Hudson & Miller 2006). Elever med matematikssvårigheter har ofta en svag 

resonemangsförmåga, vilken är beroende av begreppskunskaper (Träff & Samuelsson 2013), 

och i det sociokulturella perspektivet på lärande är språket en viktig del i utvecklingen då det 

systematiserar människans tänkande och därmed fyller på individens kunskaper (Woolfolk & 

Karlberg 2015). Forskare inom matematik arbetar vanligtvis tillsammans för att utveckla sina 

kunskaper och det kräver ett gemensamt språk och därav menar Boaler (2011) att elever 

behöver få lära matematik via kommunikation med både kamrater och lärare. Utifrån dessa 

kunskaper kan en generalisering ske och kunskapen kan appliceras i andra liknande situationer 

(Hudson & Miller 2006) som till exempel att 3 + 4 = 7 oavsett vad och var dessa mängder ska 

beräknas (Atkinson m fl 2018). Likaså innehåller den begreppsliga kategorin kunskaper om att 

sambandet mellan addition och subtraktion är viktigt för att kunna använda effektiva strategier 

beroende på vilket problem som behöver lösas (McIntosh 2009). 

Procedurell kunskap innebär förståelse för hur vissa strategier, procedurer, kan användas för att 

lösa problem i en viss ordning. Strategier kan även användas för att minnas matematiska 

baskunskaper såsom att 3 + 4 = 7, men det är även ett sätt för att förstå hur olika strategier kan 

underlätta olika typer av beräkningar (Hudson & Miller 2006). Inom aritmetikens 

subtraktionsberäkningar är uppställningen en procedur för att beräkna flersiffriga tal i en metod 

vilken förenklar hanteringen av större tal där delberäkningar behöver avslutas med att se om 

helheten är rimlig. Denna procedur gör det möjligt att träna på delar för att sedan kunna använda 

delarna till att beräkna helheten och se om den specifika träningen kan generaliseras i en annan 

procedur vilket leder till att enskild intensivundervisning kan ge effekt på lärande.  

Deklarativ kunskap innebär att kunskapen är automatiserad och därmed inte kräver någon större 

energi eller tid att plocka fram ur minnet (Hudson & Miller 2006) och att den automatiska 

kunskapen kan generaliseras i nya sammanhang (Boaler 2011). Deklarativ kunskap innebär att 

både begrepps- och procedural kunskap finns att tillgå vilket kräver att eleven har ett utvecklat 
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arbetsminne då ett gott arbetsminne enligt forskning ofta ger goda resultat i matematiken 

(Hudson & Miller 2006, Nyroos, Jonsson & Eklöf 2015, Ramirez m fl 2015, Träff & 

Samuelsson 2013). Arbetsminnet utvecklas efter ålder, men är även individuellt och det 

påverkar utvecklingen både i hastighet och möjlighet att nå olika grader av deklarativ kunskap. 

Vid inlärning är arbetsminnet till exempel fullt upptaget med att träna talsamband, men då 

talsambanden är automatiserade blir arbetsminnet ledigt för inlärning av nya kunskaper 

(Woolfolk & Karlberg 2015). Arbetsminnet kan även störas av information från omgivningen 

och därmed vara upptaget vilket minskar möjligheter att ta till sig den tänkta kunskapen i 

undervisningssituationen (Nyroos m fl 2015).  

Det matematiska lärandet är komplext vilket skapar ett behov av att elever med matematiska 

svårigheter får möjlighet att vara aktiva i sin lärprocess (Archer & Hughes 2011, Dennis 2015, 

Sjöberg 2006) vilket kan ske genom att via nivå tre i undervisningsmodellen RTI.  Vid 

undervisning på nivå tre, vilket ofta innebär enskild undervisning, kan miljön runt eleven kan 

tillrättaläggas för att minimera risken att information från omgivningen belastar arbetsminnet 

(Nyroos m fl 2015, Hudson & Miller 2006), som är en viktig del vid inlärning (Woolfolk & 

Karlberg 2015). Speciallärare i matematik behöver därmed fundera på vilka olika miljöer som 

ska kunna erbjudas vis enskild undervisning. 

3.3.6 Bildstöd 

SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, (2018) skriver på sin hemsida om vikten av att 

ge alla människor möjlighet till kommunikation. Bildstöd kan vara en del av kommunikation 

mellan människor och den kan ske både med individuella bilder för elever samt med generellt 

bildstöd där allmänheten har större möjlighet att förstå kommunikationen.  

Bildstöd kan även ha en funktion som minnesstöd vad gäller både strukturer, ord och begrepp 

(Hallin 2019, SPSM 2018) och kan stödja elever som har svårigheter inom spatiala förmågor 

vilka påverkar möjligheter att se samband och att få överblick. Inom matematiken ger det 

svårigheter i att minnas talens ordning och storlek samt att uppfatta den inre tallinjen (Zhang m 

fl 2018) vilket är en del grundläggande matematik (Hudson & Miller 2006).  

Number sense, taluppfattning, innebär att gå från basala beräkningstekniker till mer sofistikerad 

förståelse för platsvärde, matematiska relationer och räkneoperationer (Bryant m fl 2014). Om 

kunskaperna på grundnivå brister uppstår det svårigheter i att utveckla sitt matematiska 

kunnande (Hudson & Miller 2006, McIntosh 2009, Träff & Samuelsson 2013) då 

skolmatematik är uppbyggd progressivt i skolans läroplan (Skolverket 2017b). Elever med ett 
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bristande arbetsminne kan behöva påminnelser i de matematiska kunskaperna och då kan 

tillgången till ett generellt bildstöd stödja minnet (Hallin 2019). Bildstödet skulle då kunna 

inverka positivt på bland annat beräkningsflytet vilket elever med svårigheter matematik ofta 

har problem med (Hudson & Miller 2006).  

Bildstöd är en framgångsfaktor för många elevers lärande (Zhang m fl 2018) och inom 

undervisningsmetoden CRA är det representativa, som till exempel bildstöd, en viktig länk 

mellan konkret och abstrakt förståelse av matematiken (Hudson & Miller 2006). Inom RTI, 

Response To Intervention, påtalas vikten av både fysiska och visuella presentationer (Fuchs & 

Fuchs 2001) och Skolverket (2017b) skriver att den matematiska utbildningen i grundskolan 

ska gå från konkret till mer abstrakt med ökande ålder. Zhang med flera (2018) har forskat på 

hur språkliga svårigheter kan påverka elevers matematikinlärning och finner ett samband 

mellan svårigheter inom skriv- och lässvårigheter och matematik. Det gör även flera forskare 

(Atkinson m fl 2018, Träff & Samuelsson 2013) och språkforskningen påtalar att skolan ofta 

tar bort bildstöd alldeles för snabbt i undervisningen (Hallin 2019). Skolverket (2019) skriver 

att alla elevers behov, även de med funktionsnedsättningar, ska få sina behov tillgodosedda 

vilket gör att bildstöd inom matematiken känns relevant att undersöka utifrån min utbildning 

mot speciallärare i matematik (SFS 2011). 

Utifrån att forskning, både inom matematik (Hudson & Miller 2006, Fuchs & Fuchs 2001) och 

kommunikation (Hallin 2019), verkar visa positiva effekter av att använda bilder kan detta ses 

som ett område att utveckla inom skolans undervisning.  

3.3.7 Matematik med alla sinnen 2.0 - Numicon 

Numicon (Atkinson, Pennington, Tacon & Wing 2018) är ett multisensoriskt, laborativt 

material som erbjuder eleverna att aktivt undersöka tal, deras samband och kombinationer 

(SPSM 2016) på det konkreta sätt som den evidensbaserade undervisningsmetoden CRA 

förespråkar (Hudson & Miller 2006). Genom att kunna använda flera sinnen i utforskandet av 

matematiken får den spatiala förmågan möjlighet att utvecklas och därmed ges eleven möjlighet 

att se samband och skapa en matematisk överblick (Zhang m fl 2018) vilket är en del i den 

grundläggande matematiken (Hudson & Miller 2006).  
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Lågpresterande elever i alla åldrar 

behöver leka med siffror och tal för att 

utveckla sin taluppfattning (Boaler 

2011) och via planerad, strukturerad 

undervisning med laborativt material 

får eleverna möjlighet att uppleva den 

grundläggande matematiken med 

flera sinnen (Atkinson m fl 2018, 

McIntosh 2009). Numicon (Bild 1) 

ger en möjlighet att multisensoriskt 

skaffa en inre bild av ett antal utifrån 

specifika mönster, som bland annat 

kan användas vid avrundning och 

uppskattning av tal. Avrundning 

hjälper till vid uppskattning då till 

exempel strategin räkna över tio underlättas om det finns en inre bild att jämföra med vid 

beräkningen (McIntosh 2009). Uppskattning av tals mängder kan även underlättas av inre bilder 

som uppkommit via erfarenhet (McIntosh 2009) och Numicons laborativa material kan vara ett 

sätt att skaffa dessa inre talbilder.  

Atkinson, Pennington, Tacon och Wing (2018) beskriver hur de arbetat fram materialet utifrån 

tanken att barn i behov av stöd lever i samma värld som alla andra och därmed behöver de också 

få möjlighet att bli självständiga människor i dagens samhälle. Utifrån detta beskrivs vikten av 

att arbeta förebyggande, röja hinder för inlärning samt utgå från att alla behöver lära sig 

generalisera och resonera matematiskt vilket även är centrala delar i undervisningsmodellen 

RTI, Response To Intervention (Hudson & Miller 2006). 

Speciallärare behöver vara flexibla utifrån att de möter elever med olika inlärningsbehov, men 

att ha ett evidensbaserat, konkret material underlättar utformningen av undervisningen. 

3.4 Tidigare interventioner med fokus på intensivundervisning i matematik 
Bryant, Porterfield, Dennis, Falcomata, Chelsea och Bell (2014) genomförde en intervention i 

single case-design för elever i årskurs 2 med matematiksvårigheter inom number sense, 

taluppfattning, vilket innebär problem med förståelse inom grundläggande matematik. 

Interventionens utfördes enligt modellen RTI, Response To Interventionen där insatserna är 

grupperade i nivåer. Eleverna i denna studie hade inte svarat på insatser på nivå två utan 

Bild 1: Atkinson m fl (2018) har utvecklat det 

matematiska materialet Numicon. Bild: SPSM 
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behövde få mer individuellt riktat stöd på nivå tre med fokus på riktad design samt en tydlig 

och målinriktad undervisning med utgångspunkt i tidigare kunskaper. Interventionen sträckte 

sig över 10 veckor med insatser om 30 minuter fem dagar i veckan. Flera av eleverna kunde 

efter intensivundervisningen återgå till nivå två eftersom den specifika undervisningen givit 

effekt på önskade kunskaper, men forskarna betonar vikten av att under en längre tid kontrollera 

att eleverna behåller de nyss erövrade kunskaperna. 

Dennis (2015) utarbetade en intervention enligt undervisningsmodellen RTI i likhet med Bryant 

med flera (2014). Första delen av Dennis (2015) intervention utgick från elever med 

matematiska svårigheter inom taluppfattning där intervention utfördes i grupp enligt nivå två. 

Flera elever utvecklades positivt och kunde återgå till grundläggande undervisning, nivå ett. Av 

dessa elever visade tester att interventionens undervisning givit en varaktig förståelse för nästan 

alla och slutsatsen är att några av dessa elever med jämna mellanrum skulle behöva insatser på 

nivå två för att hålla grundkunskaperna i matematik uppdaterade. Utifrån den första studien var 

det några elever som inte visade effekt av nivå två och dessa elever fick nu intensivundervisning 

på nivå tre. Undervisningen innehöll samma fokus som den första studien, men skedde enskilt 

med speciallärare, det dagliga lektionspasset ökades upp med 15 minuter och undervisningen 

blev än mer strukturerad. Mot slutet av interventionen uppvisades positiva resultat för alla 

eleverna. 

Den här uppsatsens studie har utgått från en urvalsgrupp där eleverna mestadels arbetat på nivå 

ett och två i matematiken. Tre av eleverna i urvalsgruppen hade tidigare arbetat på nivå tre med 

subtraktion och därav känns upplägget av min studie relevant eftersom tidigare 

forskningsinterventioner visar att enskild intensivundervisning faktiskt har en positiv effekt på 

elevernas lärande. Det är även intressant att studien Bryant med flera (2014) genomfört visar 

att en del eleverna med jämna mellanrum skulle behöva ha insatser på nivå tre för att hålla sina 

kunskaper inom området aktiva vilket leder till att kontinuerliga screeningar är viktigt för att 

följa upp elevers kunskaper inom de kartlagda svårigheterna (Engström 2015, Hudson & Miller 

2006). 

 

4. Metod 
4.1 Metodansats 
Undersökningen avser att studera om begreppsträning inom aktuellt område samt träning i 

grundläggande matematisk kunskap kan påverka elevens förståelse för lösning av en annan 
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matematisk situation. Ansatsen är deduktiv (Fejes & Thornberg 2019, Allwood & Erikson 

2017) där de teorier som presenteras i den teoretisk bakgrunden leder till frågeställningar, som 

utifrån insamlat datamaterial ska tolkas och analyseras för att sedan bekräftas eller förkastas 

(Hammar Chiriac, Einarsson 2013).  

Studien kommer utföras som en experimentell fallstudie, benämnd som single case-design 

(Horner, Carr, Halle, McGee, Odom & Wolery 2005) då det är den enskilde elevens resultat 

som ska visa vilken effekt interventionen givit. Studien sker som ett fältexperiment vilket 

innebär att forskaren befinner sig i en verklig situation för att samla data (Bryman 2018) och 

eftersom speciallärare i matematik behöver kunna analysera vilka behov elever i behov av 

särskilt stöd har (SFS 2011) blir undersökningar av typen single case relevanta (Horner m fl 

2005)  

Ett single case utgår från att det sker jämförbara mätningar innan, under och efter en 

intensivundervisning för de enskilda eleverna. Elevernas resultat ska sedan jämföras med deras 

egna tidigare resultat. Vid jämförelser mellan likvärdiga och systematiska mätningar kan 

studierna visa om det kan finnas samband mellan de olika variablerna (Horner m fl 2005). 

Validiteten för studien styrks då samma intervention sker på flera deltagare eftersom 

replikationer minimerar risken för att slumpen påverkar testresultaten (Borg & Westerlund 

2017) och i den här studien kommer tre fall ingå. 

Innan interventionen startar behöver eleverna ha gjort fem test för att skapa en stadig baslinje, 

som berättar på vilken nivå elevens grundkunskap finns inom lösningsförmåga vad gäller 

uppgifter i uppställning subtraktion. Testerna behöver ske med likvärdiga uppgifter i samma 

miljöer och vid samma tidpunkter för att skapa kontroll över ovidkommande variabler vilka 

kan påverka testresultatens reliabilitet.  Baslinjen skapas då testresultaten redovisas numeriskt 

och denna utgångspunkt ger den beroende variabeln som kommande data ska jämföras med. 

Ofta visas baslinjen i ett linje- eller stapeldiagram för att ge en visuell möjlighet att se trender 

och resultat av interventionen vilket gör att statistiska analyser kan genomföras (Horner m fl 

2005). Utifrån samma testmaterial analyseras vilka typer av räknefel eleven gör samt så 

observeras elevernas val av strategier för beräkningar då observationer ofta är lämpliga för att 

undersöka händelser i ett naturligt skeende (Hammar Chiriac, Einarsson 2013). Vid analyserna 

är det även viktig att väga in forskarens bakgrund eftersom det kan färga analysen och därmed 

göra den mindre objektiv (Fejes & Thornberg 2019, Hammar Chiriac, Einarsson 2013). 



 

17 
 

Forskningsmetoden är kvalitativ då undersökningen frågar efter ökad förståelse, förändring av 

beräkningsmetod samt elevens personliga upplevelse av bildstödet genom en insamlingsmetod 

där forskaren aktivt deltar eftersom interventionen sker som ett fältexperiment (Bryman 2018). 

Datainsamlingen har en hög grad av struktur då interventionen följer en tydligt planerad insats 

med definierade frågeställningar som skapar möjlighet att kategorisera data (Hammar Chiriac, 

Einarsson 2013).   

4.2 Urval 
Studien kommer arbeta med tre single case och urvalet sker på en landsortsskola i sydöstra 

Sverige. I skolan finns ett antal elever i årskurserna 4 och 5 med liknande svårigheter inom 

beräkningar i subtraktion och ytterligare en gemensam nämnare är svårigheter inom läs- och 

skrivning. Kriterierna för att hamna i urvalsgruppen var att 

a. inte uppnått godkända resultat på subtraktionstalen under Nationella proven i matematik 

för årskurs 3. 

b. ha dokumenterade svårigheter att följa normen i skolans läroplan, Lgr 11, vad gäller 

matematik (Skolverket 2019). 

c. ha dokumenterade svårigheter för att följa normen i skolans läroplan, Lgr 11, vad gäller 

svenska (Skolverket 2019). 

d. till stor del vara beroende av att räkna på fingrarna. 

Det ger ett klusterurval eftersom det slumpmässigt dras stickprov ur en befintlig enhet (Borg & 

Westerlund 2017) och eftersom rekommendationen för single case, som examensarbete är 

mellan tre och åtta elever kan bortfallet bli procentuellt stort om en elev av någon orsak väljer 

att inte fullfölja interventionen. Då ett flertal av de elever som ingår i den aktuella enheten där 

urvalet sker har en ångestproblematik samt svårigheter med att hantera sin impulskontroll kan 

det innebära en risk till ett internt bortfall (Borg & Westerlund 2017) där kanske endast delar 

av intervention kan genomföras. Om elever med ångestproblematik skulle uppleva en känsla 

av en provsituation (Ramirez m fl 2015) då deras resultat ingår i mitt examensarbete skulle det 

kunna påverka elevens möjlighet till en matematisk utveckling samt resultatet för 

undersökningen.  

Den ekologiska validiteten (Bryman 2018) är hög på så vis att alla eleverna i urvalsgruppen 

tidigare har arbetat med mig, som ska genomföra interventionen, samt kommer genomföra 

interventionen i sina ordinarie skolmiljöer. Bortfallsanalysen indikerar att undersökningens 

interna validitet kan påverkas av ovidkommande variabler som påverkar resultatet. Den externa 
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validiteten kan möjligtvis generaliseras genom att jämföra de olika resultaten i tre single case 

med varandra för att skapa reliabilitet och försöka utesluta att slumpen förvränger resultatet 

(Borg & Westerlund 2017). 

4.3 Etik 
Eleverna i interventionen har ett behov av intensivundervisning i området och det är deras 

rättighet att få den (Skolverket 2019b), men eftersom resultaten är tänkta att ingå i en 

undersökning behöver de forskningsetiska principerna följas. Elevernas vårdnadshavare har 

informerats muntligt om undersökningens syfte, vad resultaten ska användas till samt att all 

data kommer avidentifieras. Informations-, nyttjande- och konfidentialitetskravet uppfylls via 

detta forum och vårdnadshavarna har även fått skriva under en samtyckesblankett såsom 

Vetenskapsrådet (1990) rekommenderar (Bilaga 1).  

4.4 Genomförande av interventionen 
Syftet med studien är att se om intensiv träning av talkombinationer mellan 0 – 19 och aktuella 

begrepp inom subtraktion, och därmed addition, ger någon effekt på förmågan att lösa 

subtraktionsuppgifter med två- och tresiffriga tal i lodräta uppställningar. Ytterligare ett syfte 

är att se om räknefelen mellan 0 - 19 i uppställning subtraktionen förändras vid explicit 

undervisning av talkombinationer och om eleverna upplever att bildstöd till matematiska 

begrepp stödjer dem vid beräkningarna. 

4.4.1 Planering och struktur 

De tre klusterutvalda eleverna har enligt den tre-skaliga metoden RTI, Response To 

Intervention, tidigare haft specialpedagogiska insatser. Dessa insatser har mestadels varit på 

nivå ett och två vilket innebär extra anpassningar både i ordinarie grupp samt i mindre grupper 

under olika perioder. När insatserna på nivå ett och två inte har hjälpt eleverna att tillgodogöra 

sig tillräckliga kunskaper för nästa steg i matematiken behöver ofta insatser ske på nivå tre 

enligt undervisningsmodellen RTI (Fuchs & Fuchs, 2001; Björn, Aro, Koponen, Fuchs & Fuchs 

2018).  Därav sker denna studie med single case-design på nivå tre med enskild undervisning 

vilken utgår från individuella pedagogiska kartläggningar utförda av specialpedagog i samråd 

med ordinarie klasslärare.  

Studiens enskilda undervisning var planerad utifrån att minska påverkan av ovidkommande 

variabler vilket resulterat i att undervisningstillfällena utfördes under ordinarie skoltid, i samma 

lokal och vid samma tidpunkter för varje elev vid samtliga tillfällen. Tidsaspekten var att 

interventionen bestod av fyra 20-minuterspass per vecka under en treveckorsperiod där 

undervisningen skedde explicit genom dokumenterade instruktioner och material i linje med 
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undervisningsmodellen CRA (Bilaga 2). Likaså hade eleverna inte fått undervisning i 

subtraktion med uppställning tiden före interventionen.  

Den övergripande strukturen i studien har ett flöde med baslinjemätningar, 

intensivundervisning, mellantest, ytterligare intensivundervisning samt ett eftertest. Efter 

interventionen behöver föräldrar och elev samt lärare få en uppföljning av vilken effekt 

interventionen haft på elevens utveckling inom det aktuella området (Fig.1).  

 

Fig.1. Sammanfattning av den övergripande strukturen för den enskilda intensivundervisningen. 

 

4. 5 Datainsamling 

4.5.1 Baslinje 
Veckan innan interventionens start genomförde alla tre eleverna i studien Löwings (2016) test 

Diamant AS2 (Bilaga 3) vilken mäter elevernas förmåga att lösa två- och tresiffriga 

subtraktioner. Detta skedde två gånger tillsammans med den åldersadekvata gruppen och 

ordinarie matematiklärare med instruktionerna att visa hur du räknar dessa subtraktionstal samt 

att efter fem minuter lämna in testet oavsett hur långt du har hunnit. Två gånger under samma 

vecka utförde eleverna i interventionen ytterligare ett likvärdigt test, både inom talens 

svårighetsgrad samt inom samma femminutersintervall (Bilaga 4) tillsammans med ansvarig 

för studien.  Det var planerat ytterligare ett test av bilaga 4 för att skapa en stabil baslinje, men 

detta fick av flera anledningar utgå. Utifrån resultaten på de fyra genomförda testen skapades 

två personliga baslinjer för varje elev för att ha som utgångspunkt för jämförelse med deras 

egna resultat efter interventionen enligt en single case-design (Horner m fl 2005). 
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I samband med förtesten fick de tre eleverna bekanta sig med det visuella bildstödet över 

matematiska begrepp (Bilaga 5) från InPrint3 (Symbolbruket) samt skatta hur det kändes att 

använda detta. Skattningen skedde på en skala 1 – 5 (Bilaga 6) där ett betydde att det kändes 

ointressant att använda och fem för att det kändes relevant att använda. Ytterligare skattningar 

skedde i samband med det mellersta och sista testet för att se om eleverna skulle skifta 

uppfattning om bildstödet till begreppen. 

4.5.2 Intensivundervisningen 

Interventionens explicita undervisning (Bilaga 2) utfördes i enlighet med CRA-modellen 

(Hudson & Miller 2006) under ordinarie skoltid. De deltagande eleverna har inte tidigare svarat 

på insatser av olika slag och därmed kan interventionen anses ske på nivå tre enligt 

undervisningsmodellen RTI (Fuchs & Fuchs 2001, Björn m fl 2015). 

CRA-modellen (Hudson & Miller 2006) innebär att varje undervisningstillfälle innehåller 

samma struktur genom att börja med att repetera vad som övades förra arbetspasset samt att 

uppdatera eleven om varför det finns ett behov av träning på de specifika områdena. 

Intensivundervisningen behöver också kopplas till den reguljära undervisningen så att eleven 

förstår varför denna extra arbetsinsats behövs (Roos 2015) vilket sker då ordinarie grupp snart 

ska börja arbeta med samma område. Dessa moment utfördes vid varje arbetspass genom ett 

uppstartande samtal mellan lärare och elev.  

CRA-metoden utgår sedan från konkret lärande vilket här bygger på det laborativa materialet 

Numicon. Detta matematiska material (Atkinson m fl 2018) används under hela interventionen 

med tillägg av mynt i form av enkronor, ett kortspel (Sica) och ett digitalt spel (Skolplus).  

Vid undervisningstillfällena 1 – 10 är syftet att eleven ska få arbeta med talblockens olika 

former genom känsel, syn och hörsel samt att de genom dessa sinnen få uppleva hur olika 

talsamband ser ut och känns. Det kan ge möjligheter att bygga upp inre bilder av tal vilket ofta 

är en bristande förmåga hos elever med matematiksvårigheter (Zhang m fl 2018, Zhou & Cheng 

2015). Under interventionen sker arbetet genom att i början av arbetspasset repetera det vi 

gjorde föregående gång eftersom det är viktigt att aktualisera elevens tidigare kunskaper inom 

området (Woolfolk & Karlberg 2015).  

Genomgående används även bildstöd från InPrint3 (Symbolbruket 2019) vilket visuellt stödjer 

muntliga och skriftliga begrepp (Bilaga 5). Benämningarna av begreppen förstärks av att läraren 

pekar på bilderna när begreppen används vilket sätter ord, symboler och bilder i ett 
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sammanhang och denna visuella möjlighet för lärande försvinner ofta alldeles för tidigt i 

undervisningen enligt både Giota (2006) och Fuchs & Fuchs (2001).  

Numiconmaterialet innehåller möjligheter att på olika sätt träna samma moment vilket följer 

forskning om att aktiviteterna bör vara varierande samt ske i en någorlunda snabb takt för bästa 

inlärning (Fuchs & Fuchs, 2001). Genom att läraren modellerar och förstärker sin aktivitet 

verbalt används det laborativa materialet till att undervisa om de olika matematiska strategier 

som förtydligas i tabellen (Fig.2).  

Strategi Exempel 

Uppåt – eller nedåträkning 8 - 5 räknas genom uppåträkning 6, 7, 8 eller 

nedåträkning 7, 6, 5 

Talkamrater  Par av tal som tillsammans bildar en summa eller 

differens. 10-kamrater i additionsberäkning är det 

vanligaste exemplet. 

Dubblor 2 + 2 = 4 

4 + 4 = 8 

Dubblor + eller - 1 5 = 2 + 2 +1 

4 + 4 – 1 = 8 – 1 =7 

Lägga till 10 När talens positioner är deklarativ kunskap kan 4 + 10 

räknas genom att behålla tiotalet och sedan byta 

entalet 0 mot det nya entalet 4 som bildas av entalen 0 

+ 4. 

Gå över 10 När 10-kamraterna är en deklarativ kunskap kan 8 + 7 

räknas genom att 8 + 2 = 10 och  

7 – 2 = 5 vilket leder till att 10 + 5 = 15. 

Samband addition och subtraktion 3 + 4 = 7 

7 = 4 + 3 

7 – 3 = 4 

3 = 7 - 4 

Kommutativitet 2 + 7 ändras till 7 + 2 

Figur 2 sammanställer en tabell över olika räknestrategier, som kan underlätta för effektivare beräkningar i 

talkombinationerna i området 0 – 19.  
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Genom samma metod förtydligar läraren talens positioner som är viktiga i proceduren runt 

uppställning och därmed erbjuder intensivundervisningen konkreta möjligheter till att lära både 

visuellt, sensitivt och auditivt då eleven efter modelleringen har i uppdrag att själv vara aktiv i 

liknande aktiviteter. Mynten som används vid pass fem och sex representerar vad eleven kan 

använda sina skolkunskaper till i vardagen. 

Inom den representativa delen arbetar både elev och lärare kontinuerligt med att skriva 

symboler och att rita på white board för att skapa en brygga mellan konkret och abstrakt. Under 

sex av undervisningstillfällena finns det uppgifter där det ska ritas eller skrivas då ett aktivt 

deltagande av eleven är viktigt inom alla faserna inom CRA-metoden. Det är ett aktivt val att 

skriva på white board då min upplevelse är att elever, som har ett motstånd till pennan upplever 

det lättare att skriva på det här materialet. Likaså är min uppfattning att eleverna tycker det är 

motiverande att skriv på white board och det underlättar inlärning. Vid två tillfällen används ett 

kortspel som heter Tio-kamraterna (Sica) vilket rekommenderas av SPSM (2019). Spelet 

visualiserar siffrans innebörd genom att använda samma mönster som Numicon har på sina 

talblock (Atkinson m fl 2018) vilket ger en mycket tydlig övergång från det konkreta materialet 

till det representativa. På korten finns även siffrorna vilket gör att det representativa, bilden, 

knyts ihop med de abstrakta siffrorna. 

Flera av interventionens tillfälle har en avslutande aktivitet på abstrakt nivå genom att skriftligt 

öva på olika matematiska strategier för den grundläggande taluppfattning såsom att räkna med 

dubblor eller nästan dubblor (Bilaga 7) eller genomföra Diamant AG3 (Löwing 2016) i bilaga  

8 . Pass tio och elva innehåller ett digitalt spel på den abstrakta nivån (Fig.3). Fyra i rad 0 – 20 

med addition och subtraktion (Skolplus) på datorn är en varierande aktivitet, som kan kopplas 

till att det vi tränar på även kan användas utanför skolmiljön vilket ofta är en 

motivationshöjande faktor för lärande (Woolfolk & Karlberg 2015). Spel innebär ofta glädje 

tillsammans med eleverna vilket underlättar 

inlärningen. Varje pass avslutas med att eleven 

med lärarstöd muntligt sätter ord på vad 

undervisningen syftat till att träna inför att få 

bättre flyt i beräkningar av uppställning vid 

subtraktion. Det här ger dels övning i att 

använda de aktuella begreppen samt en 

möjlighet till att få syn på sitt eget lärande.            Fig. 3. En översikt för materialen i interventionen. 
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Bildstöd

Mynt
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Abstrakt
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5. Resultat 
Resultaten utifrån frågeställningarna presenteras i helhet för varje elev genom de olika 

momenten och avslutas med en sammanfattande analys för den enskilda eleven.  

- Hur påverkas elevens förmåga att lösa subtraktioner med två- och tresiffriga tal i 

uppställning genom en intervention med bildstöd för aktuella matematiska begrepp samt 

träning i att förstå talkombinationerna 0 - 19? 

- Vilka räknefel beroende på talkombinationer inom området 0 – 19 kan ses före och efter 

en intervention med explicit undervisning med fokus på bildstöd och talkombinationer 

0 - 19?  

- Vilka strategier använder sig eleverna av för beräkningar av talkombinationerna 0 – 19 

före och efter interventionen?   

- Hur upplever eleven bildstödet till de matematiska begreppen före och efter 

interventionen? 

Andra veckan i intervention påbörjades den reguljära undervisningen i uppställning för addition 

och övergick den tredje och sista veckan i uppställning för subtraktion. Det gav eleverna en 

möjlighet till utveckling inom interventionens fokusområde genom proceduren för uppställning 

i subtraktion övades vilket borde påverkat resultatet i interventionen. 

5.1 Bortfall 
Eleverna utförde fyra av fem testtillfällen inför baslinjen då det femte testet uteblev på grund 

av olika anledningar. Elev B skrev inte ner sina beräkningar på de två första testen i 

baslinjemätningen vilket gör att mätningar endast baseras på två mättillfällen vilket ger en 

mindre stabil baslinje att jämföra övriga mätningar mot. 

Av de tolv interventionstillfällena genomfördes elva med alla eleverna enligt interventionen. 

Vid ett tillfälle behövde två elever byta tid på dagen. 

5.2 Elev A 

5.2.1 Baslinjer för elev A 

Elev A utförde fyra av fem tester inför interventionen. Det gav ett medelvärde på 0,5 rätt 

räknade tal med en variation mellan 0 - 1. Antalet beräknade tal ökade från ett till fyra tal under 

den tilldelade tiden, som var fem minuter, även om de flesta tal visade fel svar (Fig.4). 

Medelvärdet till baslinjen på antal beräknade tal blev 2, 75 med en variation mellan 1 - 4. 
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Figur 4. Mätningarna baserades på att räkna fem tal. Baslinjemätningarna  

gav ett medelvärde på 2,75 för antal beräknade tal medan antalet rätt räknade  

tal beräknades till medelvärdet 0,5 för elev A.  

 

5.2.2 Talkombinationerna 0 – 19 i förtesten 

Elevens återkommande svårigheter låg i att koppla samman olika talkombinationer oavsett om 

eleven använde strukturen störst först i beräkning med uppställning i subtraktion. Då eleven 

inte växlat har det förekommit få beräkningar med tal över tio, men en felberäkning är dock 13 

– 2= 9. Elevens strategier var att räkna på fingrarna vid flertalet beräkningar och att räkna över 

10 samt att använda dubblor upp till talet 10 vid vissa tal. Svårast var sambanden mellan 3 – 6 

– 9 och 3 – 7 – 10 (Fig.5).  

   

Figur 5 visar de talkombinationer som elev A har behov av att träna mera på. 

 

5.2.3 Skattning av bildstöd vid förtesten 

Eleven fick vid fyra av dessa tillfällen titta på bildstödet och skatta mellan 1 och 5 i vilken mån 

hen trodde bilderna skulle komma att vara ett stöd vid beräkningarna. Eleven skattade varje 

gång att det var en tvåa eftersom det nog inte skulle vara till någon hjälp. 

5.2.4 Avstämningstest efter halva tiden av interventionen 

Elev A räknade alla talen rätt på tiden 4 minuter och 55 sekunder. Fingerräkning observerades 

vid enstaka tillfällen, men inga felberäkningar. Eleven nämnde själv att strategierna för 
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beräkningar av tal mellan 0 – 19 bestod av att lägga till 10 samt dubblor upp till 20 med 

variationer av +1 och -1. Bildstödet skattade till tre av fem möjliga varav eleven uttryckte att 

det var bra som påminnelse när vi pratade om matematik under interventionerna. 

5.2.5 Test efter interventionen 

Elev A räknade alla rätt efter interventionens slut med en tid på 3 minuter och 56 sekunder. 

Eleven förbättrade sin hastighet med 59 sekunder från diagnos nummer ett. Fingerräkning 

observerades vid enstaka tillfällen, men inga felberäkningar. Strategierna var enligt eleven att 

lägga till 10 samt räkna över 10 och dubblor med +1 eller -1 för talområdet 0 – 19. Bildstödet 

skattade till tre av fem möjliga. 

5.2.6 Sammanfattande analys för elev A. 

Utifrån interventionens frågeställning om elevens lösningsförmåga av uppställning subtraktion 

har eleven visat ökade deklarativa kunskaper i beräkningarna genom att beräkna alla fem talen 

rätt under båda diagnoserna. Det är en ökning med 90% jämfört med baslinjen. Därmed ökade 

även antalet beräknade tal med 45% jämfört med baslinjen.  

Skattningen av det egna behovet av bildstöd ökade med 20% jämfört med baslinjen på båda 

diagnoserna. Eleven uttryckte själv att det var en bra påminnelse att läraren pekade på bildstödet 

vid benämningarna addition och subtraktion vilket kan ses som en utveckling för att ta emot en 

stödfunktion samt kunna reflektera över dess betydelse (Fig.6). 

 

Figur 6. Tabellen visar resultaten av de olika mätningarna under studien för elev A. 

Innan intervention använde eleven till största del fingrarna för uppåt- och nedåträkning 

kompletterat med att lägga till 10 samt dubblor upp till 10. Efter interventionen använde eleven 
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fingerräkning vid enstaka beräkningar och har utvecklat att lägga till 10 med att nu även räkna 

över tio. Strategin att räkna med dubblor har utvecklats från talområdet 10 upp till talområdet 

20 samt att kunna lägga till och dra ifrån med 1 från det dubbla. Detta är en indikation på att 

eleven utvecklat mer effektiva strategier för beräkning av talkombinationerna 0 - 19 genom 

innehållet i interventionen.  

Utifrån frågeställningen visar analysen en positiv effekt på att en utvecklad deklarativ kunskap 

inom talsamband 0 – 19 ökade lösningsförmågan vid beräkningar i uppställning subtraktion. 

Felberäkningarna berodde till stor del på strukturfel innan interventionen, men visade även 

mindre effektiva beräkningsstrategier i aktuellt talområde. Strategierna inom talområdet 0 – 19 

utvecklades från den tidskrävande fingerräkningen, som indikerar brister i grundläggande 

matematikkunskaper, till flera strategier som ger valmöjligheter vid att effektivt beräkna olika 

talkombinationer. Elev A reflekterar också över att bildstödet ger en positiv förstärkning vid 

kommunikation inom matematiken. 

5.3 Elev B 

5.3.1 Baslinjer för elev B 

Elev B utförde två av fyra tester korrekt inför interventionen vilket gav en mindre stabil baslinje. 

Vid de sista två testen räknade eleven tre av talen med uppställning vilket generade i 

medelvärdet tre på beräknade tal utan någon variation (Fig.7). På antalet rätt beräknade tal 

visade testen ett medelvärde på 0,5 med en variationsvidd mellan 0 – 1. 

 

Figur 7. Mätningarna baserades på att räkna fem tal. Baslinjemätningarna  

gav ett medelvärde på 3 för antal beräknade tal medan antalet rätt räknade tal  

beräknades till medelvärdet 0,5 för elev B.  
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5.3.2 Talkombinationer 0 – 19 i förtesten 

Eleven visade en felberäkning inom detta talområde, men det fanns inga växlingar i 

uträkningarna vilket gjorde att endast tal mellan 0 – 9 hade beräknats. Eleven använde inte 

fingerräkning, men tittade ofta på fingrarna samt räknade högt vid dessa tal. Strategierna för 

beräkningar bestod delvis av att visuellt räkna på fingrarna, räkna med stöd av dubblor 0 – 20 

med +1 eller -1 samt genom att lägga till 10.  

5.3.3 Skattning av bildstöd vid förtesten 

Eleven fick vid fyra av dessa tillfällen titta på bildstödet och skatta i vilken mån hen trodde 

bilderna skulle vara ett stöd vid beräkningarna. Eleven skattade på en trea vid de två första 

tillfällena och under de två sista på en tvåa vilket tydde på en minskad tilltro för bildstödet. 

5.3.4 Avstämningstest efter halva tiden av interventionen 

Elev B räknade tre av talen med uppställning varav inget var rätt beräknat på grund av 

strukturfel i uppställningen samt en felberäkning inom talkombinationen 0 - 19. Tiden på fem 

minuter användes fullt ut och eleven räknade delvis högt utan att titta på fingrarna. Övriga 

strategier var triader, räkna med stöd av dubblor 0 – 20 med +1 eller -1 samt både genom att 

lägga till 10 och räkna över 10. Skattningen av bildstöd visade på en trea. 

5.3.5 Test efter interventionen 

Elev B räknade tre av de fem talen varav alla tre var korrekt beräknade. Strategierna bestod av 

triader, dubblor 0 – 20 med +1 eller -1 samt både genom att lägga till 10 och räkna över 10. 

Eleven räknade uppåt- och nedåträkning utan att titta på fingrarna. Full tid användes och eleven 

räknade bara enstaka tal högt. Skattningen av bildstöd visade en trea. 

5.3.6 Sammanfattande analys för elev B. 

Analysen visar att elev B ökat rätt antal beräknade tal med 50% efter interventionen vilket 

indikerar att individuellt anpassad intensivundervisningen på nivå 3 enligt RTI-modellen haft 

effekt på lösningsförmågan vad gäller uppställning i subtraktion. Däremot ökade inte antalet 

beräknade tal mot baslinjen, som dock inte var så stabil eftersom den endast baserades på två 

tester. 

Elev B uppvisade ett behov av att utveckla procedurkunskaperna inom algoritmen uppställning 

subtraktion vid baslinjemätningarna då de flesta felberäkningarna kunde härledas hit. Under 

vecka två under interventionen startade det reguljära arbetsområdet med uppställning i addition 

och subtraktion vilket kan vara en ovidkommande variabel för utveckling av 

procedurkunskapen i den aktuella algoritmen. Felberäkningarna inom talsambanden 0 – 19 var 
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närmast obefintliga innan interventionen, men eleven visade inte kunskap för 

talkombinationerna 10 – 20 vid baslinjemätningarna på grund av strukturfel. 

Elev B använde ingen typ av fingerräkning efter interventionen och ytterligare en utveckling 

visades genom att tidigare strategier utvecklats då eleven nu även räknade över 10. 

Vad gäller skattning av bildstödet ökade eleven nyttan av bildstödet till 3 av 5 möjliga vid de 

båda diagnoserna. Eleven uttryckte att hen kunde begreppen, men att de kunde blandades ihop 

och då var bildstödet bekvämt (Fig.8).  

Intensivträning av talkombinationer mellan 0 – 19 kan ha påverkat den ökade inlärningen av 

strukturen uppställning för subtraktion genom att hjärnan hade dessa talkombinationer 

uppdaterade vilket kan ha frigjort energi för att träna på mer avancerade matematik. Bildstödet 

upplevde eleven viktigare allt eftersom interventionen pågick och det kan också vara en del av 

att avlasta minneskapaciteten för ny inlärning. Strategimässigt började eleven använda en ny 

strategi efter interventionen vilket är en utveckling även om det innan insatsen verkade finnas 

relativt goda deklarativa kunskaper inom talområdet. Felberäkningarna innan interventionen 

var näst intill enbart beroende av strukturen vilket den enskilda undervisningen kompletterades 

med i den reguljära undervisningen efter en vecka. 

 

Figur 8. Tabellen visar resultaten av de olika mätningarna under studien för elev B. 
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5.4 Elev C 

5.4.1 Baslinjer för elev C 

Elev C utförde fyra av testerna inför interventionen. Det gav medelvärdet 1,0 på rätt antal 

räknade tal med en variation mellan 0 - 2. Antalet beräknade tal ökade från tre till fem under 

testerna på den avsatta tiden, som var fem minuter, vilket gav medelvärdet 3,75 med en 

variation mellan 3 – 5 (Fig.9).  

 

Figur 9. Mätningarna baserades på att räkna fem tal. Baslinjemätningarna  

gav ett medelvärde på 3,75 för antal beräknade tal medan antalet rätt räknade tal  

beräknades till medelvärdet 1,0 för elev C.  

 

5.4.2 Talkombinationer 0 – 19 i förtesten 

Eleven hade ett återkommande sambandsfel och det var talen 3 – 6 – 9 (Fig.10) oavsett om det 

handlade om att räkna korrekt i en uppställning eller att enbart se till att sambandet mellan dessa 

tre tal. 

Figur 10 visar de talkombinationer som elev C har behov av att träna mera på. 

I övrigt fanns det flera felberäkningar inom området. Vid växling räknade eleven fel på 11 – 6, 

men det skulle kunna vara ett strukturfel där endast växlingens tiotal är beräknat. Det befintliga 

entalet är antagligen inte medräknat eftersom hen svarat 4. Elev C uppvisar denna typ av 

felberäkning vid ett flertal tillfällen samt att hen kan ha glömt bort att det skett en växling från 

talsorten bredvid och ibland inte räknar bort det växlade talet då hon beräknar den talsorten. En 

del uträkningar följer inte något av dessa mönster såsom att 11 – 5 = 4 och 13 – 6 = 3. 
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Eleven räknade på fingrarna vid flertalet beräkningar, även vid felberäkningar vid de eventuella 

strukturfel som beskrivits i föregående stycke.  Strategierna eleven beskriver är, förutom uppåt- 

och nedåträkning med stöd av fingrarna, en viss användning av dubblor 0 – 20, lägga till 10 

samt räkna över 10. 

5.4.3 Skattning av bildstöd vid förtesten 

Eleven fick vid fyra av dessa tillfällen titta på bildstödet och skatta i vilken mån hen trodde 

bilderna skulle vara ett stöd vid beräkningarna. Eleven skattade tre av fem vid alla tillfällena. 

5.4.4 Avstämningstest efter halva tiden av interventionen 

Elev C räknade hela den avsatta tiden och hann beräkna alla fem talen med uppställning varav 

två var rätt beräknat. Felberäkningar bestod i att strukturerna i en uppställning ej finns fullt ut, 

att eleven glömmer det befintliga entalet när växling från annan talsort sker samt att eleven 

brister i uträkning av talkombinationerna 0 - 19. Skattningen av bildstödet var en fyra. 

Strategierna elev C använde var fingerräkning, dubblor + 1, lägga till 10 och gå över 10. 

5.4.5 Test efter interventionen 

Elev C räknade fyra av de fem talen under tidsrymden fem minuter. Det var två tal som var rätt 

beräknande. Tre fel berodde på kombinationerna mellan 0 – 19 och övriga fel berodde på 

strukturfel av samma karaktär som vid baslinjemätningarna. En skillnad vid strukturfelen var 

dock att feltypen störst först hade minimerats. Flertalet beräkningar skedde med fingerräkning 

och beräkningsfelen var 6 – 9 = 6, 12 – 5 = 6 och 11 – 5 = 4. Strategivalen var en något minskad 

fingerräkning samt dubbelt + 1, lägga till 10 samt gå över 10. Eleven valde länge mellan en fyra 

eller en femma i sin skattning vid bildstödet, men det resulterade i en femma. 

5.4.6 Sammanfattande analys för elev C 

Elev C uppvisar en ökad kunskap med 20 % mot proceduren uppställning genom en utvecklad 

förståelse av att den kommutativa lagen inte kan appliceras på subtraktion. Eleven ökade sin 

hastighet vid beräkning av den aktuella algoritmen med 5% vilket tyder på en svagt ökad 

förståelse av hur mer effektiva strategier kan användas vid beräkningar.  

Felberäkningarna inom talområdet 0 – 19 var innan interventionen inte så tydliga inom området 

10 – 20 eftersom eleven inte frekvent använde växling i uppställning subtraktion. Det finns en 

svårighet i att tolka och analysera felberäkningar baserat inom talområdet 0 – 19 hos elev C 

eftersom det är oklart om var i svårigheten ligger. Det kan handla om strukturfel där växlingar 

skapar en minnessvårighet eller så kan det vara felberäkningar av talkombinationer. 

Talkombinationer inom 0 – 19 uppvisar en utökad förståelse då det inte finns något systematiskt 

fel i de beräkningarna som visas i diagnoserna.  
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Elev C har en något minskad fingerräkning, men fortfarande är det den huvudsakliga 

beräkningsstrategin. Den strategi som eleven kompletterat sina tidigare kunskaper med var att 

kunna använda dubbelt +1. 

Under interventionens gång har eleven ökat sin skattning av bildstöd till de matematiska 

begreppen från tre till fem vilket tyder på att det ger ett minnesstöd (Fig.11). 

En enskild intensivundervisning på tre veckor ökade förståelsen för att den kommutativa lagen 

inte kan användas vid subtraktionsberäkningar vilket gav en större förståelse för lösning av 

uppställning i subtraktion. Träning av olika strategier för talkombinationer mellan talen 0 – 19 

kan ha påverkat de deklarativa kunskaperna inom proceduren uppställning subtraktion genom 

att hjärnan fått en kontinuerlig träning i att räkna med de aktuella talen. Den kontinuerliga 

träningen kan påverka hur stor minneskapaciteten är för att effektivt kunna tillgodogöra sig nya 

kunskaper. Trots utvecklingen förekommer fortfarande ett flertal felberäkningar på grund av 

strukturen i uppställning. Elevens fingerräkning minskade något efter interventionen, men 

upptar fortfarande mycket tid för eleven. Strategin dubblor utökades till att kunna kompletteras 

genom att lägga till 1 vid vissa beräkningar.  

 

Figur 11. Tabellen visar resultaten av de olika mätningarna under studien för elev C. 
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6. Diskussion 
6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att undersöka om intensivträning av vissa delmoment i proceduren 

uppställning subtraktion skulle kunna påverka förståelsen för användningen av denna sorts 

algoritm. Det ena delmomentet bestod av att tillsätta bildstöd för de begrepp som subtraktioner 

behöver då bildstöd kan fungera som minnesstöd för begrepp, ord och strukturer (Hallin 2019, 

SPSM 2018). En utvecklande frågeställning till det övergripande syftet var hur eleverna 

upplever bildstöd till de matematiska begreppen och utifrån studiens tre fall, benämnda som 

single case, skattade alla eleverna bildstödet tämligen lågt innan interventionen. Efter 

interventionen skattade dock alla tre stödet högre med motiveringar som:  

 Jag vet vad de betyder, men ibland blandar jag ihop dem. Nu syns dem. 

    Citat av elev B 

Det tyder på att bildstöd till matematiska begrepp skulle kunna vara ett av de visuella stöd som 

Fuchs och Fuchs (2001) forskning ofta saknar i traditionella undervisningssituationer. Inom 

interventionens undervisningsmetod, CRA, blir bildstödet den representativa delen mellan 

konkret och abstrakt lärande (Hudson & Miller 2006) vilket stärker att det kan finnas ett behov 

av visuella stödfunktioner inom matematik i årskurserna 4 och 5. Det är en relativ enkel extra 

anpassning (Skolverket 2019a) i den reguljära undervisning, nivå ett enligt RTI-modellen 

(Hudson & Miller 2006, Gersten m fl 2009) där miljön runt eleven kan skapa möjligheter till 

ett ökat lärande (Kaufmann m fl 2013). 

Det andra delmomentet som intensivtränades var beräkningar av talkombinationerna 0 – 19 

eftersom beräkningar inom det talområdet är mycket aktuella vid den skriftliga subtraktionen 

uppställning. Syftet vidgades med en frågeställning om skillnader mellan vilka räknefel som 

eleverna gjorde före och efter interventionen på grund av talkombinationer mellan 0 – 19.  

Baslinjemätningarna gav information om att alla elever hade svårigheter med den systematiska 

proceduren för uppställning i subtraktion vilket gjorde det svårt att avgöra om vissa 

felberäkningar mellan 0 – 19 berodde på strukturfel eller beräkningsfel. Då elevernas 

beräkningar återkommande innehöll strukturfelet störst först, som enligt McIntosh (2009) är en 

av de vanligaste felberäkningarna i uppställning, visades till stor del endast kunskaper inom 

talområdet 0 – 9. Strukturen i uppställning subtraktion tränades i ordinarie undervisning under 

interventionens senare del vilket gjorde att beräkningarna då utökades till studiens aktuella 

talområde inom 0 – 19. Detta skapade svårigheter i att jämföra räknefel inom 
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talkombinationerna 0 – 19, men resultatet visar att efter intervention räknade två av tre elever 

rätt på alla tal inom området. 

Ett av kriterierna för att kunna ingå i urvalsgruppen var att till stor del använda strategin att 

räkna på fingrarna. Momentet att använda fingrarna för beräkningar upptar både tid (McIntosh 

2009) och minneskapacitet, som istället behövs för att kunna ta till sig nya kunskaper (Woolfolk 

& Karlberg 2015) vilket kan ha varit ett hinder för utvecklingen av elevernas 

procedurkunskaper. Ett talsamband, 3 – 6 – 9, uppvisade samtliga elever fel på innan 

interventionen, men efter intensivträningen var den felberäkningen borta hos alla tre. Det kan 

förknippas med att eleverna utvecklats i sin förståelse för dem talsamband, som är viktigt i den 

grundläggande matematiken (Boaler 2011, McIntosh 2009, Löwing 2016, Träff & Samuelsson 

2013).  

Eftersom replikering är viktigt för att skapa validitet i en studie (Borg & Westerholm 2015) 

utgår diskussionerna från de tre olika resultaten där eleverna varit sina egna kontrollgrupper 

(Horner m fl 2015). Studien visar att i två av de tre single casen har eleverna i stort sett arbetat 

bort sin uppåt- respektive nedåträkning på fingrarna. Dessa elevers resultat i antal rätt 

beräknande tal ökade med 95 respektive 50% gentemot baslinjen vilket även kan bero på att de 

fått träning av proceduren uppställning i ordinarie undervisning. Sambandet mellan detta 

indikerar att de olika inkluderingsstrategierna Roos (2015) påtalar har effekt då interventionens 

elever dels har fått kunskap om varför de behöver ta del av interventionen och att de kan se att 

deras extra arbetsinsats kan kopplas till den reguljära undervisningen. 

Den elev som hade kunskap om flest strategier innan interventionen fortsatte med fingerräkning 

efter insatsen. Det intressanta är att denna elev hade det högsta värdet på baslinjen vad gäller 

både att räkna flest tal och att ha högst antal rätt beräknade tal av alla eleverna i studien. Det 

kan indikera att det brister i den begreppsliga kunskapen som bland annat innebär att kunna 

välja de mest effektiva strategierna (Hudson & Miller 2006) samt svårigheter i att kunna dela 

upp tal (Boaler 2011). Det kan även bero på att denna elev hade mer befästa kunskaper inom 

proceduren uppställning och genom kontinuerlig träning av både begrepps- och 

procedurkunskap kunde eleven öka sin förståelse för lösningar av subtraktionstal i form av 

uppställning. Eleven höjde efter interventionen sina rätt beräknade tal i uppställning subtraktion 

20% jämfört med baslinjen vilket är betydligt lägre än de elever som arbetat bort sin 

fingerräkning.  
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Frågeställningen om huruvida en intervention i att med bildstöd samt intensivträning av 

talkombinationerna 0 – 19 påverkar elevens förmåga att lösa två- och tresiffriga tal i 

uppställning subtraktion kan besvaras med att det ger positiv effekt på elevers lärande. Utifrån 

att analysera elevernas felberäkningar framträder de mönster som Träff och Samuelssons 

(2013) forskning talar om vilket leder till att undervisningen kan riktas mot elevens specifika 

inlärningsbehov. Elevernas förmåga att lösa de två- och tresiffriga subtraktionstalen via en 

uppställning ökade och studien visar att de utvecklade sina matematiska räknestrategier genom 

användningen av undervisningsmetoden CRA (Hudson & Miller 2006) där materialet Numicon 

(Atkinsson m fl 2018) gav dem möjligheter att utgå från ett multisensoriskt lärande. Bildstödet 

till de viktigaste begreppen i området kunde eleverna se som ett minnesstöd vilket indikerar att 

den åtgärden behöver finnas som en naturlig anpassning i klassrum för åk 4 och 5. Då single 

case bygger på att eleven är sin egen kontrollgrupp (Horner m fl 2015) visar resultatet hur 

individuellt lösningsförmågan utvecklas vilket leder till att hänsyn behöver tas till elevens 

kapacitet inom det matematiska området (Engström 2015). Utifrån att elever har olika 

förutsättningar för inlärning kan en orsak till det skiftande resultatet vara att vissa elever 

behöver en intervention på de 15 – 20 veckor som Björn med flera (2015) rekommenderar i sin 

forskning då tid finns för att befästa kunskaperna. 

En reflektion är att ingen elev funderat på om differensen är rimlig i förhållandena till termerna 

vilket är viktigt då uppställningsmetoden utgår från delar som leder till en helhet (McIntosh 

2009). Det skapar funderingar på om avsaknaden av rimlighetsbedömning handlar om mognad 

hos eleverna eller om den befintliga matematikundervisningen behöver fokusera mera på att 

utveckla den förmågan. 

6.2 Metoddiskussion 
Tre fall med single case-design i en kort intervention över tre veckor gör att generaliserbarheten 

är liten vilket gör att validiteten blir förhållandevis låg. Klusterurvalet ger inte heller den 

randomisering som kan önskas för ett trovärdigt resultat liksom att urvalet utgick från endast 

en skola. Genom CRA-metodens tydliga design är dock möjligheten till replikering relativ hög 

vilket styrker validiteten av resultaten för studien samt att den deduktiva ansatsen är förankrad 

i tidigare forskning. Den ekologiska validiteten är relativ hög då studien är utförd i 

vardagsrelaterade situationer för eleverna liksom att bortfallet har varit minimalt. 

Single case-design, vilket innebär att varje elev är sin egen kontrollgrupp, är aktuellt inom en 

speciallärares uppdrag (SFS 2011). Då en baslinje finns ökar reliabiliteten (Horner m fl 2005) 

och därmed skapas den evidensbaserade undervisning som Skolverket (2019d) eftersträvar. 
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Single case var en passande forskningsdesign då syfte och frågeställningar hade en deduktiv 

ansats och det uppfyllde den följdriktiga validiteten.  

Den reguljära undervisningen kan ha stört resultatet då det kan ha förekommit undervisning om 

beräkningsstrategier mellan 0 – 19. Pålitligheten minskade vid analysen av felberäkningar 

mellan 0 – 19 då baslinjemätningarnas resultat var svåra att tolka för att besvara frågeställningen 

angående skillnaden på räknefel inom talområdet 0 - 19 innan och efter interventionen. Här 

fanns ett bedömningsfel vad gäller hur goda kunskaper eleverna hade om uppställningsmetoden 

i subtraktion. 

6.3 Vidare forskningsområden 
Den forskningen Bryant med flera utförde 2014 visade att en del elever skulle behöva insatser 

kontinuerligt för att upprätthålla kunskaperna som interventionen syftat till att utveckla. Jag 

upplever att det vore intressant att genomföra ett senare eftertest på studiens single case för att 

se om dessa fall också indikerar om detta. 

Utifrån den positiva effekten studiens interventionsprogram (Bilaga 2) gav vore det intressant 

att utifrån RTI-metodens strukturer och undervisningsmetoden CRA tillsammans med 

materialet Numicon och bildstöd genomföra denna explicita undervisning på nivå två. I en 

mindre grupp skulle möjligheten till att kommunicera matematiken inom det strukturerade 

området öka och därmed ge ytterligare en möjlighet till lärande (Boaler 2011). 
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Bilaga 1 

Hej. 

Forskningen idag visar att elevers matematikutveckling påverkas av hur snabbt de kan lösa 

enkla tal eftersom det påverkar hur man löser mer avancerade uppgifter. Även förståelsen av 

matematiska begrepp underlättar för elevers vidare inlärning av matematik. 

Jag heter Anna Ström och arbetar på xxx skola, men ska nu även göra mitt examensarbete mot 

speciallärare i matematik på Linköpings Universitet. Mitt examensarbete undersöker om en 

intensivträningsperiod av automatisering av tal samt matematiska begrepp ger någon effekt på 

andra typer av beräkningar för elever i årskurs 4 och 5. Intensivträningen kommer ske enskilt 

tillsammans med mig inom ordinarie undervisningstid och startats upp samt avslutas med ett 

test för att se hur träningen påverkat den enskilda eleven.  

Jag ber nu om medgivande att få använda ert barns testresultat i mitt examensarbete där min 

handledare heter Joakim Samuelsson, professor i pedagogik. Testresultaten kommer 

avidentifieras och presenteras så att ditt barn inte kan identifieras. 

Vid frågor så får ni gärna kontakta mig antingen via mail, telefon eller på skolan. 

Hälsningar  

Anna Ström 

xxxxxxxxx@xxxxx.se 

telefonnummer 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Svarstalong. 

 
 

  

JA, mitt barns resultat får användas i forskningen.   

 

 

Barnets namn:____________________________________________________________ 

 

_____________________________________          ________________________________ 

Vårdnadshavares underskrift  Vårdnadshavares underskrift  

 

Svarstalongen lämnas till skolan så snart som möjligt 
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Bilaga 2 

Intervention  

Material 

Tallinjen 0 – 20 är i white board-material, som det kan skrivas och suddas på när tal och talsamband 

benämns. 

A4 White board med white boardpennor att skriva tankestrukturer, rita förklaringar på etc. Motivering: 

misstag suddas snabbt, mindre motstånd att skriva, lärares skrift ändras lätt. 

Numcion  

Dator med Skolplus Fyra i rad – gratismaterial på nätet. 

Kortspel: Tiokamraterna från Sica.  

NCM: Diamanttest AS2 samt AG1. 

__________________________________________________________________________________ 
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Pass Mål Moment 

1 Motivation 

Få eleven motiverad genom 

förståelse av varför 

interventionens sker. 

 

Talsamband 

Undersöka Numicon konkret 

genom arbete med triaderna för 

talen 0-10. 

 

Bildstöd  

likhetstecken, subtraktion och 

addition 

Uppstart 

L visar tal från Diamant AS2 och samtal sker utifrån vad 

som blivit fel och om hur det kommer sig att det är svårt. 

Hur upplever eleven tidsaspekten på att räkna dessa tal? 

Finns det matematikord som är svåra att komma ihåg 

vad de heter och/eller betyder?  

Vi ska tillsammans träna på att kunna se vilka tal som 

hör ihop så att det kan gå snabbare att räkna ut dem i 

uppställning för minustal. 

Vi ska tillsammans träna på hur man kan komma ihåg 

olika matematikord. 

 

Aktivitet 

C: L tar fram Numicon. 

L visar konkret samtidigt som L muntligt berättar att 

med Numicon kan vi kontrollera talen som hör ihop. L 

tar fram en etta och en två och lägger bredvid varandra 

på basplattan för att sedan lägga en trea ovanpå. Om L 

inte lagt ettan och tvåan på rätt sätt kan inte detta ske 

och eleven kan hjälpa läraren att lägga bitarna så att 

trean täcker ettan och tvåan. Nu tar L trean och lägger 

på basplattan för att sedan lägga ettan ovanpå trean. Nu 

kan man se vilket tal som fattas i triaden. 

E får nu välja tal att upprepa proceduren med och L 

benämner vad E gör samt visar på bildstöd vid varje 

begrepp. 

R: -  

A: Vid 4 minuter kvar av passet får E white boarden med 

6 stycken skrivna triadtalen på och ska fylla i så många 

hen hinner på 2 minuter. L avgör om tiden ska anges 

eller påtala att det är bara en kort stund kvar pga 

tidspress kan påverka negativt. 

 

Avslutning inkl positiv återkoppling och 

kunskapskontroll 

Vad har vi tränat på idag? E sätter ord på det och L 

hjälper till vid behov.  
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Pass Mål Moment 

2 Talsamband 

Träna på triaderna för talen 1 - 9. 

 

Dubblor och nästan dubblor 

 

Matematiska lagar 

Kommutativa lagen 

 

Bildstöd 

likhetstecken, summa och 

addition 

 

Talens ordning 

Tallinjen. 

Motivering Välkomnande med motivering om varför vi 

tränar på detta. 

C: Repeterar genom konkret övning hur vi arbetade med 

triaderna och begreppen pass 1. Avsluta med triaden 3, 

4 och 7 och låt den ligga kvar på basplattan. 

Aktivitet 

C: L plockar fram två treor och benämner att om vi 

adderar, plussar, pekar på bildstödet för addition och 

likhetstecken, så är det lika mycket som sex. Summan, L 

pekar på bildstöd, är sex. L lägger en sexa ovanpå 

treorna. Det kallas dubblor. Kan du lägga flera dubblor? 

E lägger och L och E benämner de olika talen och 

använder bildstöden. 

L påtalar att det inte spelar någon roll vilket tal man 

börjar räkna i addition. 

E och L sorterar dem i storleksordning så att E kan se hur 

talen växer i takt med att dubblornas termer blir allt 

större. 

R: L ger E A4 White board där L ritat tre stycken figurer 

med två rutor, som sitter ihop samt skrivit talen, 2, 4, 8 

ovanför rutorna. L ber E rita streck i rutorna så att 

dubbelt bildas till rätt summa. 

C: L lägger en etta vid elevens dubbla av tre och 

benämner att dubblorna plus en går att dela upp tal när 

man räknar. Ser du att dubblorna av tre plus blir 

summan sju. L lägger en sjua ovanpå. L tar fram en 

tallinje och pekar samt säger nästan dubbelt och man 

vet att nu blev talet ett större. Nu tar vi dubbelt av två. 

Kan du lägga fram det? När det är framme ber L E att ta 

fram summan och lägga ovanpå, sedan att ta ett till och 

ta fram summan av detta och lägga ovanpå.  

L påtalar att det inte spelar någon roll vilket tal man 

börjar räkna i addition. 

A: Vid 4 minuter kvar av passet får E en stencil med 

dubbelt och nästan dubbelt (Bilaga 7) och ska fylla i så 

många som möjligt på 2 minuter. 

Avslutning inkl positiv återkoppling och 

kunskapskontroll 

Vad har vi tränat på idag? E sätter ord på det och L 

hjälper till vid behov.  
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Pass Mål Moment 

3 Talsamband 

Dubblor och nästan dubbelt 

 

Bildstöd 

likhetstecken, summa och 

addition 

 

Talens ordning 

Tallinje 0 - 20 

Motivering Välkomnande med motivering om varför vi 

tränar på detta. 

 

C: Repeterar genom konkret övning dubblor och nästan 

dubblor genom att L lägger dubblan ett. E tar fram rätt 

summan och lägger ovanpå. L tar bort summan och 

lägger dit en etta samt ber eleven räkna dubblan plus en 

och lägga dit summan. L visar vad E gör genom att peka 

på tallinjens siffersymboler. Arbete sker med dubblor 1 

– 5. L påtalar att det inte spelar någon roll vilket tal man 

börjar räkna i addition. 

 

Aktivitet 

C: L berättar att nu ska vi utgå från summan. L lägger 

summorna 3, 5, 7 och 9 på hundraplattan och ber E lägga 

dit dubblor plus en. L påtalar att det inte spelar någon 

roll vilket tal man börjar räkna i addition.  

 

R: L ber E rita en av nästan dubblorna på A4 white board 

samt skriva den med siffror. T ex 3 + 3 + 1 = 7 

 

A: Vid 5 minuter kvar av passet får E en stencil 

Diamantdiagnosen AG3 del 1a och b (Bilaga 8) inom 

talområdet 0 – 10 där talsambanden varierar E ska fylla 

i så många som möjligt innan passet är slut. 

 

Avslutning inkl positiv återkoppling och 

kunskapskontroll 

Vad har vi tränat på idag? E sätter ord på det och L 

hjälper till vid behov.  
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Pass Mål Moment 

4 Talsamband 

Dubblor och nästan dubblor. 

 

Samband addition och 

subtraktion. 

 

Bildstöd 

likhetstecken, summa och 

addition 

 

Tallinje 0 – 20 

 

 

Motivering Välkomnande med motivering om varför vi 

tränar på detta. 

 

C: Repeterar genom konkret övning där L varierar 

mellan att lägga summan och dubblor på basplattan och 

E lägger lika mycket genom en dubbla eller genom 

summan. Totalt fem av varje sort. 

 

Aktivitet 

C: L berättar utifrån triaderna att addition, plus, och 

subtraktion, minus, hör ihop. L skriver talet 2 + 3 =5 på 

en A4 white board. Sedan skriver L 5 – 3 = 2. Sedan 

skriver L 5 – 2 = 3. L ber E plocka fram Numicon och 

bygga talen L just la. Samtal om att vid addition kan man 

ha två stycken och lägga till tre, men man kan också 

plocka fram en tvåa och en trea vilket tillsammans ger 

fem. Båda adderas, men utifrån sammanhanget är det 

olika. Exempel från elevens perspektiv om att jag har 

inga kakor, men får två kakor av Leo och tre kakor av 

Lina. Eller att jag har redan två kakor och får sedan tre 

kakor av Lina. 

 

R: Kortspel Tiokamraterna där tiokamraterna finns 

upplagda med Numiconmaterial tillsammans med 

siffersymbolerna. L påtalar att det inte spelar någon roll 

vilket tal man börjar räkna i addition. 

 

A: Vid fem minuter kvar av passet får eleven 

Diamantdiagnosen AG3 del 2a och b (Bilaga 8) där 

talsambanden varierar. Eleven ombeds efter talen peka 

på bildstöd med olika strategier på för att synliggöra 

både för L och sig själv vilken strategi hen använde. 

 

Avslutning inkl positiv återkoppling och 

kunskapskontroll 

Vad har vi tränat på idag? E sätter ord på det och L 

hjälper till vid behov.  
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Pass Mål Moment 

5 Generalisering 

 

Mönster 

 

Matematiska lagar 

Kommutativa lagen 

 

Bildstöd 

likhetstecken, summa och 

addition 

 

Tallinje 0 – 20 

 

 

Motivering Välkomnande med motivering om varför vi 

tränar på detta. 

A: Repetition genom att läsa dubblorna högt som en 

ramsa. 2 + 2 är 4, 4 + 4 osv medan L pekar på den skrivna 

ramsan. 

Aktivitet 

C: L berättar att vi ska träna på matematikmönster. 

Matematikmönster är bland annat att lägga saker i 

ordning så att hjärnan lättare kommer ihåg och då kan 

man räkna snabbare. Talblocken är mönster och nu ska 

vi snurra på två talhjul och sedan får vi ta så många 

enkronor som varje siffra visar. Sedan ska vi lägga dem i 

samma mönster som talblocken har för dessa tal. Efter 

det lägger vi på talblock med ett antal och ser om vi 

använt samma mönster. Efter det adderar vi ihop de två 

sifforna till ett tal och skriver summan på A4 white 

board. Sedan använder vi likhetstecknet samt skriver 

termerna på andra sidan. Svaren finns på talblocken. T 

ex 9 = 4 + 5. 

Ser du att det finns ett mönster både på plattorna och 

bland siffrorna? De hör ihop. 

Träning i fem minuter. 

R: - 

A: L använder nu sin A4-white board och skriver av ett 

tal på en annan white board. L ber E lägga upp talet med 

talblock. L skriver börjar tänka högt om hur detta kan bli 

ett minustal. Om 4 + 5 är lika mycket som 9, vad händer 

om vi byter plats på siffrorna? 9 – 4 = 5, men  

4 – 9 kan det bli 5? Varför inte? Och varför kan jag inte 

byta plats på talen? 

L förklarar att i subtraktion har man ett tal som det 

andra talet ska dras ifrån t ex jag har fem kakor och ska 

ge bort två. Då kan jag inte vända på det så att jag har 

två kakor och ska ta bort fem för det går inte. 

Avslutning inkl positiv återkoppling och 

kunskapskontroll 

Vad har vi tränat på idag? E sätter ord på det och L 

hjälper till vid behov.  
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Pass Mål Moment 

6 Generalisering 

 

Matematiska lagar 

Kommutativa lagen 

 

Bildstöd 

likhetstecken, summa, addition 

och differens 

 

 

 

Motivering Välkomnande med motivering om varför vi 

tränar på detta. 

Repetition muntligt av att i subtraktion kan inte 

termerna byta plats. Återkoppla till exemplet med 

kakor. 

Aktivitet 

C: L ber E lägga upp två termer i form av talblock, det 

största talet överst och det mindre talet underst, på 

basplattan. L skriver de två talen på A4 white board i 

form av uppställning L påtalar att strecket under talen 

är likhetstecknet. L säger ex åttan är överst och jag ska 

subtrahera, alltså minus som betyder att talet kommer 

bli mindre, med en femma. L håller för fem hål på det 

översta talblocket och säger: Nu har jag tagit bort fem 

stycken och kvar har jag tre. Alltså är åtta minus fem lika 

mycket som 3. L skriver differensen tre under 

likhetstecknet i uppställningen. L ber E lägga upp två nya 

tal och tillsammans räknar de det nya talet. 

 

L lägger fram 10 enkronor och sifferkort 0 – 10. L ber 

eleven dra ett kort och ta fram lika många enkronor 

samt lägga dem i samma form som talblocket har för 

just det talet. L förklarar att om man tänker i mönster är 

det ofta lättare att komma ihåg talens storlek. 

R: L ber eleven rita enkronor i talblockens mönster till 

talen 2, 4, 6, 8 och 10.  

A: När det är fem minuter kvar av passet får eleven 

räkna mellantestet Diamanttestet AS2 (Bilaga 3) så långt 

hen hinner.  

Avslutning inkl positiv återkoppling och 

kunskapskontroll 

Vad har vi tränat på idag? E sätter ord på det och L 

hjälper till vid behov.  
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Pass Mål Kunskapstyp Moment 

7 Talsamband 

Addition och subtraktion. 

 

Bildstöd 

likhetstecken, summa och 

addition 

 

 Motivering Välkomnande med 

motivering om varför vi tränar på detta. 

 

Repeterar genom att L berättar att man i 

subtraktion inte får byta plats på talen. 

 

Aktivitet 

L tar fram ett tioblock och lägger framför 

sig. Ur en påse innehållande talblock 1 – 

8 tar L fram ett talblock t ex 7 och säger: 

10 minus 7 är (räknar tyst 8, 9, 10) lika 

mycket som 3. L tar sitt sjublock och 

lägger på tioblocket samt räknar hålen 

inte sjublocket täckte. 1, 2, 3 det 

stämmer. Men hur gjorde jag nu? Jag 

räknade ju addition, plus. Stämmer det 

verkligen då? Det gör det eftersom jag 

ser att det finns samband här, talen 

hänger ihop. Samtal om detta fortsätter 

då eleven får fortsätta övningen. 

 

R: L ritar talet 10 – 8 = på A4 white 

boarden och vilken strategi hen har när 

talet räknas ut. L ritar nu 10 – 7 = samt 

ber E räkna ut det så att L hör hur hen 

tänker.  

 

A: Vid fem minuter kvar får eleven 

Diamantdiagnosen AG3 del 3 a och b 

samt del 4 a och b (Bilaga 8), som ska 

räknas så långt hen hinner på två 

minuter. 

 

Avslutning inkl positiv återkoppling och 

kunskapskontroll 

Vad har vi tränat på idag? E sätter ord på 

det och L hjälper till vid behov.  
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Pass Mål Moment 

8 Talsamband 

Lägga till 10. 

 

Matematiska lagar 

Kommutativa lagen 

 

Talpositioner 

Ental och tiotal 

 

Bildstöd 

likhetstecken, summa och 

addition 

 

 

 

 

Motivering Välkomnande med motivering om varför vi 

tränar på detta. 

 

Repetition 

L och E samtalar om diagnosen från förra pass 7. 

 

Aktivitet 

C: L ber eleven lägga talplattor från 1 – 10 i ökande 

ordning. 

 

L tar ett tioblock och lägger ovanför ett-blocket. Nu har 

jag elva, ett tiotal (pekar på tian) och ett ental (pekar på 

ettan). Tio plus ett är lika mycket som elva. L lägger en 

A4 white board (som är ritad i två rutor där det står tiotal 

i den vänstra och ental i den högra) under talblocken. L 

pekar på tian och skriver en etta för antalet tiotal och en 

etta för entalen. L säger att jag visar elva för det är bra 

för minnet att se talet med saker och att se det i siffror. 

Det är samma sak på olika sätt, men vi kan räkna 

snabbare om vi slipper räkna varje sak. 

E får nu arbeta med samma moment med ökande tal.. 

 

R: L tar A4 white board och ritar talet 9 + 10 = och 

berättar hur hen använder strategin lägga till 10. L ritar 

talet 10 + 3 = och ber E tänka högt. 

 

Avslutning inkl positiv återkoppling och 

kunskapskontroll 

Vad har vi tränat på idag? E sätter ord på det och L 

hjälper till vid behov.  
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Pass Mål Moment 

9 Talsamband 

Lägga till 10. 

Gå över 10. 

 

Matematiska lagar 

Kommutativa lagen  

 

Talpositioner 

Ental och tiotal 

 

Tallinjen 

 

Bildstöd 

likhetstecken, summa och 

addition 

 

Motivering Välkomnande med motivering om varför vi 

tränar på detta. 

 

C + A: Repetition genom att E får dra tre tal ur en påse 

med talblock 1 – 10. L lägger dit en tioplatta och eleven 

får skriva de tre talen på A4 white boarden med ental 

och tiotal. 

 

Aktivitet 

C: L lägger fram talblocken 9 och 2. L säger jag börjar på 

det högsta eftersom det är addition, plus och då får jag 

ju göra det. 10, 11 blir det. Vad lätt det går när jag 

kommer till tio och sedan är det ju bara att räkna ett till 

som på tallinjen. L tar nu fram talblocken 9 och 6. Då 

börjar jag på 9 som är högst och det var lätt att räkna till 

10 så jag tar en från sexan. L läger för ett finger på ett 

håll i sexblocket. Nu vet jag att nian har blivit en tia, nu 

ser jag att det finns fem hål kvar i sexblocket och jag kan 

räkna 10 plus 5. Det blir femton. Eventuellt får L växla 

talblocken så att E tydligare ser strukturen. 

L lägger fram talblocken 8 och 6. L och E räknar nu 

tillsammans. 

 

R: - 

 

A: Skolplus Fyra i rad addition 0 – 20 i cirka fem minuter 

med fokus att räkna över 10. 

 

Avslutning inkl positiv återkoppling och 

kunskapskontroll 

Vad har vi tränat på idag? E sätter ord på det och L 

hjälper till vid behov.  
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Pass Mål Moment 

10 Talsamband 

Addition och subtraktion 

 

Bildstöd 

likhetstecken, summa och 

addition 

 

Motivering Välkomnande med motivering om varför vi 

tränar på detta. 

 

A: Repetition genom Skolplus Fyra i rad addition 0 – 20 

med fokus på att räkna över 10 i fem minuter. 

 

Aktivitet 

C: Siffrorna 1 - 10 läggs i en rad framför eleven samt så 

ligger lådan med talblock bredvid. L tar siffrorna 2, 3 och 

5 samt säger att dessa tre siffror hör ihop därför att 

(Skriver på ett papper bredvid) 5 – 3 = 2, 5 – 2 = 3, 3 + 2 

=5 och 2 + 3 = 5. Konkretiserar med talblocken. Ser du 

några tal som har ett samband? L och E turas om och L 

ser till att både triader, dubblor och nästan dubbelt vävs 

in i uppgiften. 

 

R: Kortspel: Tiokamraterna med bilder i samma struktur 

som Numiconmaterialet. 

 

Avslutning inkl positiv återkoppling och 

kunskapskontroll 

Vad har vi tränat på idag? E sätter ord på det och L 

hjälper till vid behov.  
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Pass Mål Moment 

11 Motivering 

Elevens upplevelse av 

interventionen. 

 

Skattning av bildstöd 

 

Talsamband 

Motivering Välkomnande med motivering om varför vi 

tränar på detta. Sista gången vi träffas här.  

Hur tycker du det varit att arbeta med Numicon? 

Tycker du att det hjälper dig när du räknar? 

 

Skattning 

Hur tycker du att det har varit att jobba med bildstödet? 

Tycker du att bildstödet hjälper dig att komma ihåg de 

orden som var svåra? 

 

Elevens väljer ett träningsmaterial där vi samtidigt 

sätter ord på hur vi tänker när vi räknar. 

R: Kortspel Tio-kamraterna 

A: Skolplus Fyra i rad 

 

Avslutning 

Positiv återkoppling om elevens arbete 

underintervention. 

 

 

 

 

 

 

Pass Mål Moment 

12 Öka antalet rätt räknande tal i 

uppställning subtraktion. 

 

A: Eftertest, motsvarande tal som i förtestet Diamant 

AS2 (Bilaga3), i helklass där alla elever gör detta 

tillsammans med ordinarie lärare. 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 

Räkna talen med uppställning. Skriv på valfritt rutigt papper bredvid. 

 

1. 72 – 37 = _______________ 

 

 

2. 246 – 169 = _____________ 

 

 

 

3. 532 – 327 = _____________ 

 

 

4. 552 – 286 = _____________ 

 

 

5. 903 – 556 =______________ 
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Bilaga 5 
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Bilaga 6 

1 2 3 4 5 
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Bilaga 7 
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Bilaga 8 

 

 

 


