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Sammanfattning 

Hur eleverna presterar inom matematik under de tidigare åren i skolan är en stark indikator på 

hur samma elever presterar i matematik under grundskolans senare del. Ett matematiskt flyt, 

att eleven kan göra effektiva beräkningar av grundläggande matematik genom att använda 

lämpliga metoder, är viktigt för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig den åldersadekvata 

matematiken. Syftet med vår studie är att se hur elever i årskurs 4 och 8 påverkas av explicit 

intensivundervisning under fem veckor med fokus på subtraktion inom talområdet 0-20, samt 

att undersöka effektskillnaden mellan de olika årskurserna. För att kunna besvara syftet har vi 

genomfört en kvasiexperimentell studie och metodansatsen är teoriprövande deduktiv. Innan 

interventionen startade gjorde alla elever i de båda årskurserna ett förtest som visade att många 

elever inom de båda årskurserna hade brister när det kom till den automatiserade kunskapen 

inom det aktuella området. Utifrån detta gjorde vi ett urval och eleverna med lägst resultat 

utifrån förtestet delades in i en interventionsgrupp och en kontrollgrupp. Eleverna i 

interventionsgruppen fick träna talkombinationer och effektiva strategier för subtraktion efter 

ett strukturerat schema, med ett strukturerat lektionsinnehåll som byggde på CRA. Resultatet i 

studien utgår från resultaten på förtest och eftertest vilka mätte antal korrekt utförda 

beräkningar på 3 minuter. Genom en faktoriell ANOVA har resultatet analyserats och det visar 

en statistisk signifikant effekt för interventionsgrupp kontra kontrollgrupp. Gällande 

effektskillnaden mellan årskursernas interventionsgrupper går det inte att skilja dem åt och säga 

att den ena har utvecklats mer än den andra. I diskussionen har vi huvudfokus på 

interventionsgruppen som helhet när vi diskuterar både vår metod och vårt resultat i relation 

till den tidigare forskningen.  

Nyckelord: Subtraktion, Automatisering, Intervention, Specialpedagogik, Tier 2. 
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1. Inledning  
Vi lever idag i en värld full av teknologi och allt mer i vårt samhälle och yrkesliv digitaliseras. 

Den teknologin som finns idag kräver höga kunskaper inom matematik. Axtell, McCallum, 

Mee Bell och Poncy (2009) menar att individer som inte klarar av matematiken i skolan riskerar 

allvarliga konsekvenser i framtiden då dörrar till vissa utbildningar och arbeten stängs. 

Matematiken är enligt Engström (2015) det näst största skolämnet, efter svenskan, och de 

elever som är framgångsrika i matematik lyckas också väl med utbildning i stort. Watts, 

Duncan, Siegler och Davis-Kean (2014) har i en studie kommit fram till att de kunskaper som 

elever har inom matematik under gymnasiet korrelerar positivt med högre utbildning, jobb, lön 

och hälsa. De har även hittat en positiv korrelation mellan den matematiska förmåga som 

eleverna i förskoleklass och årskurs 1 har och deras matematiska kunskaper senare under 

skolgången. Elevernas förmågor inom matematik under de tidiga skolåren är alltså en stark 

indikator på hur samma elever presterar i matematik när de är både 9 och 15 år, en starkare 

indikator än både läsförmåga samt arbetsminne (ibid.). Ritchie och Bates (2013) har också visat 

att tidiga matematikkunskaper vid en ålder av 7 år är en viktigare faktor för att kunna förutspå 

individernas socioekonomiska status som vuxna (42 år), än vad deras sociala status var när de 

föddes. Detta betyder att en höjning av elevers matematikkunskaper i skolan kan vara av direkt 

värde för deras framtida liv i form av att de blir mer attraktiva på arbetsmarknaden (ibid.).  

Häggblom (2013) skriver att matematiken till stor del är mycket abstrakt, något som många 

elever tycker är krävande och svårt. De individuella skillnaderna ökar i takt med att eleverna 

blir äldre och elever utan tillräckliga kunskaper inom den grundläggande matematiken får med 

åren större och större svårigheter att lösa åldersadekvata uppgifter, något som kan leda till att 

eleverna påvisar en uppgivenhet (ibid.). Calhoon, Emerson, Flores och Houchins (2007) skriver 

om vikten av att elever får möjlighet att träna upp sitt flyt inom matematiken. Matematiskt flyt 

beskrivs av Baroody (2006) som att eleven beräknar grundläggande matematiska uppgifter på 

ett effektivt sätt, med en lämplig metod och ett flexibelt förhållningssätt i val av metod. Enligt 

Calhoon m. fl. (2007) är det en större procentsats i åk 1 och 2 som har ett åldersadekvat flyt 

jämfört med elever i åk 3 och uppåt. För varje år sjunker procentandelen elever som har ett flyt 

när det kommer till den åldersadekvata matematiken och detta antyder att de elever som har 

svårt med matematiken i grundskolans lägre år kommer att ha fortsatta svårigheter eller till och 

med ännu större svårigheter när de kommer upp till grundskolans högre årskurser (ibid.).  
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Enligt TIMSS (2015): Trends in International Mathematics and Science Study, har våra 

svenska elever förbättrat sina matematikresultat sedan 2011 i både årskurs 4 och 8. Trots detta 

visar rapporten att svenska elever presterar på en lägre nivå än det genomsnittliga värdet för 

både EU- och OECD-länder och bland de nordiska länderna har Sverige ett sämre värde än 

Danmark, Norge och Finland. Prestationerna i årskurs 8 är lägre än i årskurs 4, andelen elever 

som ligger under eller på den lägsta nivån (den elementära nivån) ökar mellan dessa årskurser 

från 25% till 35%. Sverige tappar även elever från den högsta nivån (den avancerade nivån) 

från 5% till 3% (ibid.). Sett till OECD-länderna generellt så har de liknande procentsatser som 

Sverige när det kommer till den lägsta nivån, däremot har OECD-länderna betydligt högre 

procentandel på den högsta nivån, 10% i både åk 4 och 8 (ibid.).  

Eleverna i årskurs 4 har enligt TIMSS (2015) framförallt svårigheter inom taluppfattning och 

aritmetik medan eleverna i årskurs 8 har störst svårigheter inom algebra och geometri. 

Rapporten visar att Sverige har ett lägre antal undervisningstimmar i matematik jämfört med 

andra länder. I årskurs 4 har svenska elever i snitt 110 undervisningstimmar i matematik per år 

medan snittet inom länderna i EU och OECD är 160 timmar. I årskurs 8 har Sverige det lägst 

rapporterade antal undervisningstimmar i matematik av samtliga länder som deltog i studien 

(ibid.). Från och med höstterminen 2019 utökas tiden för matematikundervisning på högstadiet 

med 105 timmar. Detta betyder att en elev som börjar i årskurs 7 från och med höstterminen 

2019 nu kommer att vara garanterad 400 timmar matematik per år (Skolförordningen, 

2011:185). Om timmarna fördelas jämt på de tre årskurserna så betyder det att eleverna 

kommer att få lite drygt 130 timmar per år. 

Gällande undervisningen är det tre större frågor som de svenska lärarna enligt TIMSS (2015) 

upplever som problematiska. De två första handlar om tidsbrist, dels gällande att hjälpa 

enskilda elever och dels för att förbereda lektioner. Den tredje handlar om att lärare tycker att 

de har för många administrativa uppgifter. När det kommer till hur undervisningen genomförs 

framgår det av rapporten att många lärare i Sverige kopplar undervisningen till elevernas 

tidigare kunskaper, de uppmuntrar eleverna till att uttrycka sin uppfattning och låter ofta 

eleverna förklara sina svar. Det är dock tydligt att lärarna i årskurs 4 oftare kopplar 

matematiken till elevernas vardag än vad som är fallet i årskurs 8.  

Genom våra studier till speciallärare har vi fått insikten att en väl genomförd undervisning som 

bygger på beprövade metoder, som är systematisk och konkret kan göra stor skillnad för elever 

som har svårigheter inom matematik. Som blivande speciallärare inom matematik har vi ett 
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ansvar för att hitta olika vägar som hjälper eleverna att förstå matematiken och förhindra att 

svårigheterna ökar i relation till deras ålder. Vi har som matematiklärare sett att många elever 

har svårigheter med grundläggande subtraktion, därför vill vi göra denna studie för att se om 

ett kort och explicit undervisningsupplägg gynnar elever med dessa svårigheter.  

Under vår utbildning har vi kommit i kontakt med begreppet RTI (Response to intervention). 

RTI är en modell som bygger på forskningsbaserade interventioner som byggs upp i flera lager 

och kännetecknas av en tydlig instruktionsstruktur (Grosche & Volpe, 2013, Dennis, 2015). 

Modellen bygger på tre nivåer, Tier, utifrån elevens utvecklingstakt (ibid.). Vi har valt att rikta 

in vårt arbete på de elever som befinner sig på Tier 2, dvs elever i visst stödbehov. 

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap kring hur explicit intensivundervisning 

påverkar elevernas grundläggande taluppfattning, med fokus på subtraktion inom talområdet 

0-20, i årskurs 4 och 8 på RTI-nivå 2. 

Till detta syfte har vi två frågeställningar: 

 Hur påverkas elever på RTI-nivå 2 i årskurs 4 och årskurs 8 av fem veckors explicit 

intensivundervisning, gällande grundläggande taluppfattning avseende huvudräknings-

strategier i subtraktion inom talområdet 0-20?  

 Vilken effektskillnad kan man se i resultat av interventionen beroende på elevens ålder? 

2. Bakgrund  
Vi har delat in bakgrunden i två delar; teoretiska perspektiv och tidigare forskning. Under 

teoretiska perspektiv ramar vi in begreppet matematik genom att definiera ordet matematik och 

matematiksvårigheter samt behandlar några bakomliggande faktorer till matematik-

svårigheter. Vi diskuterar vidare skolmatematiken och redogör för teorier kring tal och tals 

användning samt talkombinationer. Därefter skriver vi även om vad som kännetecknar RTI 

(Response To Intervention), explicit undervisning och Direct Instruction, det vill säga hur 

undervisning enligt dessa ska bedrivas. Vi beskriver utöver det begreppet CRA (concrete - 

representational - abstract) som handlar om vad som ska behandlas i undervisningen. Slutligen 

behandlar vi även begreppet interventioner och olika former av kunskap. Under den tidigare 

forskningen har vi med fokus på matematik gjort en forskningsöversikt om interventioner inom 



4 
 

just matematik för elever med matematiksvårigheter. Vi redogör här även specifikt för olika 

matematikinterventioner som behandlar RTI, explicit undervisning, direct instruction och 

CRA.  

2.1 Teoretiska perspektiv 

2.1.1 Matematik  

Skolverket (2017) skriver att matematiken finns med oss i många olika situationer och det är 

därför viktigt att kunna hantera den på flera olika sätt. Matematik används dagligen när vi ska 

komma i tid, ta ett lån eller bestämma oss för om det går fortare att gå än att ta bussen till en 

plats (ibid.). Matematik används också som ett redskap inom olika vetenskaper och behövs 

utifrån olika praktiska behov, men det går också att se på matematik ur ett estetiskt perspektiv 

såsom mönster, konstruktioner av perspektiv eller samband (ibid.). Skolverket (2003) menar 

att matematik är en demokratisk rättighet genom att alla har rätt till att kunna förstå och delta i 

vårt samhälle där vi dagligen möts av matematik i vårt privat- och yrkesliv. I kursplanen för 

matematik står det att kunskaper i matematik behövs för att människor ska kunna “fatta 

välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i 

samhällets beslutsprocesser” (Skolverket, 2018, s. 54). Till exempel nås vi dagligen av olika 

typer av information från exempelvis politiker och journalister som vi behöver kunna kritiskt 

granska och värdera för att kunna ta bra beslut (Häggblom, 2013; Skolverket, 2003). Matematik 

behövs även för att kunna utveckla den moderna teknologin samt för att kunna förstå och 

beskriva vår omvärld och vårt samhälle (ibid.).  

2.1.2 Skolmatematik  

Innehållet i kursplanerna för matematik har inte ändrats nämnvärt de senaste 150 åren, däremot 

har synen på eleverna och hur undervisningen ska gå till förändrats (Löwing, 2017). I de två 

senaste läroplanerna; Lpo94 och Lgr11 ligger fokus på att eleverna ska förstå matematiken och 

utveckla sina matematiska förmågor (ibid.). Skolverket (2017) lyfter fram bilden av matematik 

som ett kommunikativt ämne, där fokus ligger på att matematik kan användas i olika situationer 

och sammanhang. Hudson och Miller (2006) skriver att matematiken är uppbyggd genom en 

hierarkisk struktur där ny kunskap bygger på tidigare kunskap både när det gäller begrepp och 

kunnande. För att eleven ska kunna lära sig nya matematikkunskaper krävs att relevanta 

förkunskaper finns och det är därför viktigt att läraren som undervisar eleven har klart för sig 

vilka förkunskaper som varje elev har inför introducerandet av nya moment (ibid.).  
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Skolverket (2003) beskriver skolmatematiken som ett ämne där enskild räkning och den 

aktuella matematikboken många gånger bestämmer vad som ska läras, samt i vilken takt man 

ska arbeta. Eleverna blir i stor utsträckning självgående vilket inte räcker för att de ska 

utvecklas optimalt och här menar Skolverket att läraren och hur hen undervisar är av stor vikt.  

Aunio och Räsänen (2016) skriver att det finns flera områden inom skolmatematiken som är 

viktiga för att eleverna ska kunna utveckla sin matematiska förmåga. De har funnit fyra viktiga 

delar som alla är nödvändiga för att barn mellan fem och åtta år ska utveckla en stabil grund 

inom matematiken och som därefter i sin tur hjälper eleverna att kontinuerligt utvecklas under 

hela deras skolgång:  

 taluppfattning, både symbolisk och icke-symbolisk  

 förståelse av matematiska relationer 

 räkneförmåga  

 grundläggande aritmetiska förmågor  

Inom den grundläggande aritmetiska förmågan tar Aunio och Räsänen (2016) upp vikten av att 

eleverna utvecklar sina kunskaper inom aritmetiska kombinationer samt addition och 

subtraktion med symboler. Enligt Löwing (2017) är grunderna i aritmetiken som eleverna får 

med sig från de tidiga skolåren av yttersta vikt för det fortsatta lärandet. Det är viktigt att lärarna 

ser till så att undervisningen ger dessa elever en förståelse och att de lär sig de grundläggande 

delarna med flyt. I kommentarmaterialet till läroplanen (Skolverket, 2017) står det att eleven 

ska utveckla förmågan att kunna välja ut och använda lämpliga matematiska metoder, vilket 

innebär att eleven ska kunna se vilken metod som är lämplig vid olika tillfällen och använda 

sig av just den metoden på ett effektivt sätt. I inledningen hänvisade vi till Baroody (2006) som 

använde liknande ord när han definierade ordet flyt. Att behärska procedur och rutinuppgifter 

är en del av denna förmåga och är en central del för elevens förståelse och ett långsiktigt mål i 

kursplanen (Skolverket, 2017).  

2.1.2.1 Tal och tals användning, taluppfattning 

Taluppfattning handlar om att ha en förståelse för tals betydelse, relationer och storlek 

(Skolverket, 2017). Genom att bygga upp en förståelse för talen kan man använda dem direkt 

utan att behöva reflektera (Löwing, 2017). Det är också genom att förstå matematiken som 

grunden läggs för att kunna vidareutveckla sina kunskaper i matematik (Skolverket, 2017). Den 

grundläggande aritmetiken är det första som eleverna stöter på inom matematiken i skolans 

värld och genom att behärska den får eleverna en grund till många andra delar inom 
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matematiken t ex algebra (Hudson & Miller, 2006). Det är viktigt att eleverna automatiserar 

sina kunskaper då detta kräver mindre tid och kapacitet av arbetsminnet för att genomföra enkla 

beräkningar (Axtell m. fl., 2009). 

Bryant (2014) skriver om vikten av att tidigt utveckla en förståelse för tal och räkneoperationer 

då tidiga räknefärdigheter är det som tydligast förutspår fortsatta svårigheter inom matematik. 

Dessa svårigheter kan exempelvis visa sig i form av bristande förmåga att använda effektiva 

räknestrategier för att lösa olika aritmetiska kombinationer, ett exempel är när elever inte 

behärskar att räkna uppåt eller dubbla plus ett för att underlätta vid additionsräkning (ibid.). 

Det är skillnad på om eleven kan genomföra uppgifterna med flyt eller om hen automatiserat 

sina kunskaper (Axtell m. fl., 2009). Axtell m. fl. (2009) ger ett exempel på två elever som får 

alla rätt på ett test, den ena är klar på 5 minuter medan den andra är klar först efter 10 minuter. 

Den första eleven har utvecklat ett bättre flyt och med det frigörs kognitiva resurser som istället 

kan användas till svårare och mer komplexa beräkningar och begrepp eftersom eleven inte 

behöver lägga kraft på själva proceduren (ibid.). Skolverket (2017) beskriver samma fenomen 

och menar att genom att behärska de matematiska metoderna väl kan eleven använda sin kraft 

och energi till att utföra mer komplicerade uppgifter och problemlösningar. Det blir exempelvis 

svårt för elever som inte har utvecklat tillräckligt med flyt att lyckas med ekvationer och 

problemlösning då varje del tar för mycket kraft och arbetsminnets kapacitet räcker inte till 

(Axtell m. fl., 2009). Dessa elever har även svårt att generalisera kunskap och använda sin 

kunskap i nya situationer (ibid.). För att en elev ska bli bättre på de mer komplexa delarna inom 

matematiken måste hen alltså först bemästra baskunskaperna inom matematiken och de elever 

som når ett flyt har även större chans att bibehålla denna kunskap (ibid.). Därför är det viktigt 

att undervisningen utgår från att ge eleverna kunskaper kring att hantera basfakta och att eleven 

undervisas tills dess att hen uppvisar flyt i sina beräkningar av basfakta (Axtell m. fl., 2009; 

Hudson & Miller, 2006). Många gånger vet eleverna hur de ska göra olika beräkningar med de 

fyra räknesätten, däremot avsätts ofta alltför lite tid till att träna upp ett flyt i att plocka fram 

rätt svar snabbt (Axtell m. fl., 2009). Kunskapskraven i matematik för årskurs 3 gör gällande 

att eleverna ska kunna “använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra 

räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20” (Skolverket, 2018, s. 60).  
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2.1.2.2  Talkombinationer  

En del i den grundläggande taluppfattning innebär enligt Löwing (2017) att bemästra talkom-

binationer, vilket kan handla om: 

 att behärska talens ordning och talens grannar som t ex att 6 + 1 = talet efter 6, alltså 7 

och att 8 - 7 = 1 eftersom talen 7 och 8 är grannar 

 att behärska tals uppdelning, att 10 = 8 + 2 och 7 = 5 + 2 vilket ger 8 + 7 = 8 + 2 + 5 = 

10 + 5.  

Baroody (2006) beskriver tre faser för elevers progression i att bemästra talkombinationer. Den 

första fasen handlar om att räkna objekt genom att t ex använda klossar, fingrarna eller räkna 

muntligt för att komma fram till svaret. I den andra fasen resonerar sig eleven fram till svaret 

genom att använda kända strategier. Fas tre är den sista fasen, nu behärskar eleven kombina-

tionerna och kan leverera svaret med flyt, det vill säga effektivt, snabbt och rätt. Fas 1 och 2 är 

viktiga för att lägga grunden till att förstå strategierna bakom det flyt som man strävar efter att 

uppnå i fas 3 (ibid.). Baroody menar att det går att hoppa över fas 1 och 2 genom att nöta in 

rätt svar, så att eleven på det sättet kan leverera svaret snabbt och rätt. Det man då missar är 

förståelsen för vad man gör, vilket spelar en viktig roll när det kommer till att utveckla 

taluppfattningen och talförståelsen (ibid.). Elever som lär sig de grundläggande kombina-

tionerna genom alla de tre faserna ovan har stora möjligheter att använda sig av sina kunskaper 

på ett exakt, snabbt och effektivt sätt samt använda sina kunskaper i både kända och okända 

situationer (ibid.). 

2.1.3 Matematiksvårigheter  

Det finns en naturligt stor spridning gällande kunskaper och färdigheter inom matematik hos 

elever inom en och samma årskull och undersökningar av elever i årskurs 5 har visat på en 

spridning över kunskaper motsvarande 6 år (Engström, 2015). Det är alltså helt naturligt att 

hitta elever som presterar alltifrån åk 2 till åk 8 inom årskurs 5 (ibid.). 

Matematiksvårigheter kan beskrivas med en rad olika begrepp som står för samma sak inom 

forskning på svenska och engelska (Engström, 2015). I litteratur och artiklar skrivna på svenska 

används begreppen; låga prestationer i matematik, specifika räknesvårigheter eller dyskalkyli. 

Motsvarande begrepp på engelska är: Mathematical Disorder och Mathematical Difficulties 

som båda brukar förkortas MD, Developmental dyscalculia (DD) och Mathematic Learning 

Disability (MLD) (ibid.). 
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Det kan finnas flera olika bakomliggande faktorer till matematiksvårigheter. Här nedan 

behandlar vi kortfattat två av dem; matematikångest och arbetsminne. Arbetsminne handlar om 

mentala processer där information, både verbal och visuell, lagras temporärt för att omarbetas 

och därefter eventuellt kunna lagras i långtidsminnet (Moore, McAuley, Allred & Ashcraft, 

2015). Arbetsminnet är en mycket viktig del för att vi ska kunna tillgodogöra oss matematikens 

alla delar och arbetsminnet hjälper oss dessutom att sortera och hålla reda på vad vi ska göra 

och när (ibid.). Barn med högre arbetsminne har generellt högre matematikprestationer 

(Ramaa, 2015; Ramirez, Chang, Maloney, Levine & Beilock, 2015; Siegler, Fuchs, Jordan, 

Gersten & Ochsendorf, 2014). Caviola och Lucangeli (2015) och Desoete (2015) beskriver 

även att ett lågt arbetsminne kan leda till svårigheter att förstå muntliga instruktioner, 

huvudräkning, redovisa beräkningar, strukturera sig, tolka symboler och att räkna baklänges. 

Matematikångest kan skapas av svårigheter i matematik men det kan också vara så att 

svårigheterna skapas genom matematikångest, i båda fallen påverkas den matematiska 

förmågan negativt av matematikångest (Ramirez m. fl., 2015). Den negativa påverkan beror 

dels på att tankarna kring hur dålig man är i matematik tar upp kapacitet av arbetsminnet, så att 

arbetsminnet inte räcker till för att utföra de matematiska uppgifterna. Det beror också på att 

människor som tycker sig vara dåliga i matematik, undviker situationer där det krävs 

matematiska ansträngningar vilket gör att de får mindre träning än de som inte uppfattar sig 

som dåliga (ibid.). 

2.1.4 RTI 

RTI (Response to Intervention) är en modell för ett preventivt arbetssätt där tidiga inter-

ventioner sätts in (Grosche & Volpe, 2013). Den tidiga interventionsstrukturen menar de finns 

i flera lager och den bygger på forskningsbaserade och tydliga instruktionsinterventioner för 

de elever som inte har utvecklats i den takt som var önskvärd. RTI-modellen bygger på tre 

nivåer (Björn, Aro, Koponen, Fuchs & Fuchs, 2018): 

 Tier 1: standardinstruktioner för alla elever, 75-85% bör respondera på undervisningen  

 Tier 2: stödinterventioner för elever med viss risk, 10-15% behöver detta stöd 

 Tier 3: stödinterventioner för högriskelever, en-till-en-undervisning, 5-10% av eleverna 

har detta behov 

Björn m. fl. (2018) och Dennis (2015) beskriver dessa tre nivåer och de skriver att modellen 

börjar med en generell standard, Tier 1, vilket är den nivå som majoriteten av eleverna klarar 

av att följa. Därefter följer Tier 2 interventioner som sätts in för de elever som inte responderar 
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på Tier 1 och som därmed behöver kompletterande evidensbaserade interventioner där 

progressionen övervakas kontinuerligt. Elever som inte heller responderar på Tier 2 får 

interventioner i Tier 3 där en mer riktad och intensiv stöttning ges (ibid.). Genom att screena 

alla elever, identifieras de elever som är i behov av mer stöd och support för att nå framgång i 

skolarbetet (Grosche & Volpe, 2013). Från början omfattas alltså alla elever av bedömningarna, 

men senare utförs tester med de elever som ligger i riskzonen. Testning sker sedan kontinuerligt 

för att utvärdera hur eleven svarar på interventionen (ibid.).  

Grosche och Volpe (2013) sammanfattar huvudidén i RTI-modellen i följande fem punkter:  

1. Instruktionerna för alla elever är evidensbaserade. 

2. Alla elever screenas regelbundet. 

3. Elevernas respons på instruktionerna utvärderas frekvent. 

4. Lärarnas instruktioner utgår från tidigare tester. 

5. Om testerna indikerar att eleverna behöver mer stöd i undervisningen flyttas de till en 

grupp där mer stöd ges. 

Bryant m. fl. (2008b) menar att den största utmaningen för lärare att kunna genomföra en Tier 

2 intervention är tid, följt av vad övriga elever ska sysselsättas med under tiden som Tier 2 

eleverna får sin intervention. De pekar också på att elever som behöver interventioner i 

matematik också ofta behöver det även i läsning vilket ökar tiden som behövs för 

interventioner.  

RTI-metoden har blivit populär i USA och studier visar att tidiga insatser för elever som 

riskerar att halka efter kan fungera som en mekanism för att underlätta inkludering och 

möjliggöra stöd inom ramen för den ordinarie undervisningen (Grosche & Volpe, 2013). Även 

i Finland används RTI som ett stöd i specialundervisningen (Björn m. fl., 2018). RTI i USA 

och Finland har ett liknande utseende men skiljer sig åt gällande innehåll och utförande (ibid.). 

I USA är RTI alltså en modell för att identifiera elever i behov av stöd, i Finland däremot 

fungerar RTI som ett sätt att omstrukturera den hjälp som finns kring elever i behov av stöd 

(ibid.). Enligt Björn m. fl. är målet för den nuvarande amerikanska modellen av RTI att 

identifiera och förebygga ytterligare inlärningssvårigheter medan den finska modellens mål är 

att stödja lärandet så tidigt som möjligt.  
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2.1.5 Explicit undervisning 

Explicit undervisning handlar om ett evidensbaserat sätt att undervisa och instruera eleverna 

(Almqvist, Malmqvist & Nilholm, 2015; Gersten m. fl., 2009; Hughes, Morris, Therrien & 

Benson, 2017). Målet är ett framgångsrikt och bevarande lärande genom en mycket 

strukturerad och tydlig undervisning, som i sin tur minskar den kognitiva belastningen (ibid.). 

Explicit undervisning förespråkar aktiva och engagerade elever vilket fås genom 

kommunikation och undervisningen bör kontinuerligt utvärderas för att veta att det sker en 

progression i elevernas lärande (ibid.). Explicit undervisning är en viktig del inom RTI (Gersten 

m. fl., 2009; Hudson & Miller, 2009; Hughes m. fl., 2017). Inom matematiken kännetecknas 

denna form av undervisning bland annat av att varje komplex del måste brytas ner till mindre 

och mer lätthanterliga delar (ibid.). Det krävs en tydlig och genomtänkt hierarkisk ordning, där 

de olika delarna bygger på varandra och därmed måste bemästras i rätt ordning (ibid.). Hughes 

m. fl. (2017) och Watkins och Slocum (2004) skriver att läraren vid explicit undervisning bör 

modellera olika lösningsstrategier högt för eleverna genom att använda ord som eleverna 

förstår samt vara konsekvent i sin begreppsanvändning, detta för att skapa en tydlighet över 

vad begreppen innebär. De menar vidare att läraren ska förbereda tre faser av förklaringar vid 

varje nytt moment; konkret-, representations- och abstrakt fas. Detta är en arbetsform som 

kallas CRA vilket vi kommer att förklara lite mer ingående senare i arbetet. Självständig 

träning; enskilt, i par eller i grupp, bör hinnas med under varje lektion och det för att bibehålla 

och kunna generalisera ny kunskap kopplat till det man redan kan (ibid.). Bryant (2014) skriver 

att explicit undervisning handlar om strategiska instruktioner, där fokus är på att lära ut olika 

regler och strategier, vilket är effektivt för elever med matematiksvårigheter. Om eleverna 

behärskar effektiva strategier underlättar det för dem att plocka fram den fakta som behövs för 

att lösa olika typer av uppgifter (ibid.). Eleverna behöver slutligen frekvent under varje lektion 

få chansen att svara på olika typer av frågor, både muntligt och skriftligt eller genom att visa 

med kroppen, och därefter få direkt feedback för att de ska upprätthålla ett engagemang och 

för att ge dem chansen att visa sina kunskaper (Gersten m. fl., 2009; Hudson & Miller, 2009; 

Hughes m. fl., 2017). 

2.1.5.1 Explicit undervisningscykel  

Hudson och Miller (2006) skriver att explicit undervisning ska följa en speciell 

undervisningscykel bestående av sju olika faser; Curriculum-based assessment (CBA), 

Planning, Advance Organizer, Demonstration (I do), Guided Practice (We do), Independent 

Practice (You do), Maintenance. Här nedan följer en förklaring till vad de olika delarna 
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innehåller, taget från Hudson och Millers bok Designing and Implementing Mathematics 

Instruction for Students with Diverse Learning Needs (2006):  

Curriculum-based assessment (CBA) är det första steget och handlar om att man genom olika 

kontinuerliga tester kan planera och utvärdera elevernas behov och progression i förhållande 

till läroplanen. Bland annat behöver man göra ett förtest innan ett arbetsområde drar igång för 

att veta vad eleverna har med sig för förkunskaper.  

Planning är nästa steg och här använder man resultaten från CBA för att lägga upp en 

lektionsplanering. Det är alltså elevernas förkunskaper som avgör hur lektionerna ska 

struktureras för att de ska kunna ta till sig den nya kunskapen.  

Steg tre, Advance Organizer, handlar om att synliggöra länken mellan gammal och ny kunskap 

genom att repetera den gamla kunskapen som är nödvändig för att förstå den nya kunskapen. 

Med hjälp av elevnära exempel förklarar man vikten av att lära det nya momentet, något som 

skapar både relevans och motivation hos eleverna. Repetitionen bör dock inte ta mer än 5-8 

minuter och här ska alla elever aktiveras och engageras, både för att eleverna ska behålla fokus 

och för att läraren ska kunna mäta elevernas individuella prestationer.  

På det fjärde steget introduceras det nya materialet genom demonstration (I do) vilken betyder 

att läraren presenterar och aktivt modellerar hur man ska tänka och lösa problem inom det 

aktuella området, läraren gör och eleverna tittar och lyssnar. I denna fas ska läraren tänka högt 

och delge eleverna bra strategier, eleverna ska inte behöva upptäcka användbara strategier på 

egen hand. Även här är det dock viktigt att allteftersom eleverna är redo engagera dem i 

demonstrationen. Det kan göras genom att eleverna får repetera vad läraren säger eller läsa vad 

som står på tavlan. Det kan också göras genom att eleverna får svara på enkla kontrollfrågor i 

kör, frågor som alla kan.  

Guided Practice (We do) är steg fem och det går ut på att eleverna tillsammans med läraren 

ska få träna på den nya kunskapen. I början är läraren med och hjälper till väldigt mycket, men 

gradvis blir stödet mindre och mindre tills eleverna är redo att arbeta självständigt med det 

aktuella innehållet. I denna fas hålls ett raskt tempo och det är viktigt att eleverna kan komma 

fram till korrekta svar på de gemensamma uppgifterna utan stöd från läraren innan de får gå 

vidare till den individuella träningen.  
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Steg sex, Independent Practice (You do), betyder att eleverna löser ett antal problem på egen 

hand, utan lärarens stöd. Målet är att eleverna här ska befästa den nya kunskapen genom att 

öva den nya kunskapen och därefter även öva upp ett flyt. Läraren har samtidigt möjlighet att 

utvärdera hur effektiv hens undervisning har varit.  

Maintenance är den sista fasen och den handlar om att eleverna över tid ska komma ihåg vad 

de har lärt sig. Detta sker genom repetition och övning med jämna mellanrum, ibland veckovis 

och ibland månadsvis. Det är viktigt att denna övning på ett specifikt område sker när eleverna 

arbetar med ett annat område, subtraktion kan exempelvis repeteras när eleverna håller på att 

arbeta med decimaltal.  

2.1.6 Direct Instruction 

Enligt Stockard, Wood, Coughlin och Rasplica Khoury (2018) härstammar Direct Instructions 

från mitten av 1960-talet och var då utformat som ett program för förskolan med syfte att 

genom korta väldesignade instruktioner utveckla elevernas språk-, läs- och matematiska 

förmågor. Programmet gav goda resultat vilket ledde till att metoden utvecklades vidare (ibid.). 

Syftet med Direct Instructions är enligt Watkins och Slocum (2004) att undervisa på ett så 

effektivt sätt som möjligt, effektiviteten ligger i att lära eleverna allt på så kort tid som möjligt. 

För att nå framgångsrika resultat krävs att läraren mycket noga har tänkt igenom lektionen och 

att varje moment av undervisningen måste ha ett bestämt, planerat syfte och vara planerade in 

i minsta detalj både vad gäller organisation, instruktion och innehåll (ibid.). Stockard m. fl. 

(2018) skriver att Direct Instructions bygger på antagandet att alla elever kan lära sig med hjälp 

av designade instruktioner, om eleven inte lär sig beror det på att något är fel i utformandet av 

instruktionerna. Minsta lilla variation kan leda till felaktiga slutsatser, därför är materialet 

designat så att alla moment är välstrukturerade och välplanerade i hur arbetet ska genomföras. 

Watkins och Slocum (2004) betonar att en dålig organisation inte kan vägas upp av en bra 

planering av utformningen av innehållet och de listar tre huvudkomponenter för att lyckas med 

Direct Instructions:  

1. Lektionen ska innehålla moment som förklarar strategier, regler och strukturer samt 

undervisning om hur dessa ska användas. 

2. Organisering av instruktionerna så att eleverna får lämpliga och tillräckliga 

instruktioner. 

3. Interaktion mellan lärare och elev så att eleven får tillräckligt med instruktioner för att 

klara av de olika delarna av lektionen. 
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Det är viktigt att kontinuerligt mäta elevernas utveckling gentemot undervisningen (Watkins 

& Slotcum, 2004). Utvärderingar och tester ger läraren feedback på undervisningen och de ger 

hen möjlighet att utvärdera elevens progression (ibid.). Det är vidare viktigt att läraren 

använder korrekta matematiska termer samt att hen över tid alltid använder samma ord och 

begrepp för samma sak. De exempel som ges i undervisningen ska bara skilja sig åt utifrån det 

som läraren vill betona (ibid). Enligt Hughes m. fl. (2017) har Direct Instructions och explicit 

undervisning liknande komponenter kring instruktioner och överlappar varandra i mångt och 

mycket. Skillnaden menar de ligger i att Direct Instructions innehåller både vad som ska 

undervisas och hur det ska undervisas medan explicit undervisning fokuserar primärt på hur 

undervisningen ska genomföras (ibid.).  

2.1.7 CRA 

Hudson och Miller (2006) beskriver CRA-metoden som ett lyckat sätt att arbeta med 

begreppsförståelse inom matematiken och den består av tre faser, som i kronologisk ordning 

är: 

 den konkreta fasen: olika typer av konkret tredimensionellt material används av både 

lärare och elever vid varje nytt delområde för att eleverna vid ett senare stadie ska ha 

lättare att göra generaliseringar.  

 representationsfasen: det visuella stödet består här av olika tvådimensionella bilder, 

avbilder av konkret material eller mycket förenklade representationer av föremål. Dessa 

representationer ska stötta eleverna i sitt lärande.  

 den abstrakta fasen: här jobbar eleverna med siffror och undervisningen innehåller 

moment som ska leda till att de med flyt kan memorera olika procedurer och fakta.  

Med hjälp av de två första faserna hoppas man att eleverna ska utveckla en djupare förståelse 

där meningsskapande är målet (ibid.). Även Fuchs och Fuchs (2001), Hughes m. fl. (2017) och 

Watkins och Slocum (2004) lyfter fram vikten av att arbeta utifrån ett konkret material via en 

representationsnivå och slutligen till en abstrakt nivå.  

2.1.8 Interventioner 

Dowker, Sarkar och Looi (2016), Lee och Johnston-Wilder (2015) samt Lewis (2014) skriver 

att elever i svårigheter bör få hjälp med att utveckla sina förmågor. Ett sätt kan vara genom en 

intervention och den kan göras när som helst under elevens skoltid, men det är en fördel att 

göra den tidigt så att svårigheterna inom ett område inte påverkar elevernas prestationer inom 
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ett annat område (ibid.). En tidig intervention kan även förhindra att eleverna utvecklar 

matematikångest (ibid.). 

Enligt Engström (2015) ska en intervention vara individualiserad, målinriktad och evidens-

baserad för att vara effektiv. Ett interventionsprogram behöver vidare vara intensivt och själva 

undervisningsmetoden behöver kontinuerligt utvärderas och omformas för att säkerställa att 

det passar de individer som man arbetar med (Fuchs & Fuchs, 2001; Lewis, 2014; Lewis & 

Fisher, 2016). Interventionen går alltså inte ut på att ge eleverna mer av samma undervisning, 

utan det handlar istället om att eleverna får instruktioner och undervisning som passar just dem 

(Lee & Johnston-Wilder, 2015; Lewis, 2014). För att kunna uttala sig om effektstorleken av en 

intervention måste man genomföra ett förtest innan interventionen startar och ett eftertest när 

interventionen är slut (Lewis, 2014). Praktiska svårigheter med att genomföra interventioner 

som är riktade mot att ge individuella instruktioner är stora klasser samt underbemanning 

(Dowker & Morris, 2015). En annan svårighet handlar om att utbytet och kommunikationen 

kring forskning och idéer mellan länder, forskare och lärare har varit obetydligt liten (ibid). 

2.1.9 Olika typer av kunskap 

Det finns många idéer om kunskap och ett sätt att beskriva matematisk kunskap är att dela upp 

den i tre delar; begreppskunskap, procedurkunskap och deklarativ kunskap (Hudson & Miller, 

2006). I denna studie kommer vi att fokusera på att eleverna framförallt utvecklar 

procedurkunskap och deklarativ kunskap, därför förklarar vi endast dem här nedan. 

Procedurkunskap handlar om att utveckla elevernas förmåga att följa olika sekventiella steg, 

som läraren modellerar för dem för att lösa olika matematiska uppgifter eller problem (Miller 

& Hudson, 2007). Det finns fem riktlinjer som bör följas när man utvecklar eller använder 

redan färdiga strategier (ibid.):  

 Ett antal sekventiella steg ska leda fram till att matematikuppgiften kan lösas. 

 De sekventiella stegen ska vara generaliserbara. 

 Varje steg ska leda till att eleverna utför en handling eller använder en viss teknik. 

 De olika stegen ska beskrivas på ett enkelt sätt och man ska försöka minimera antalet 

steg. 

 Någon typ av minnesknep för att komma ihåg de olika stegen bör finnas. 
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Deklarativ kunskap innebär den kunskap som eleverna, utan att tveka, kan plocka fram från sitt 

minne, exempelvis att 3 + 5 = 8 (Miller & Hudson, 2007). Denna form av kunskap är viktig att 

utveckla för att bemästra den matematiska hierarkin, samt för bevarandet av kunskap och 

förmågan att kunna generalisera det man har lärt sig till nya situationer (ibid.). 

Miller och Hudson (2007) beskriver flera olika effektiva arbetssätt för att utveckla den 

deklarativa kunskapen, här nedan presenteras två av dem: Constant Time Delay vilket beskrivs 

som att en elev genom exempelvis ett flashcard får presenterat någon form av matematisk 

uppgift, exempelvis 12 - 7, varpå hen har 3-5 sekunder på sig att svara. Om eleven inte kan 

svaret inom denna tid eller om hen svarar fel så läser den som förhör eleven upp påståendet 

samt det rätta svaret. Eleven repeterar därefter hela uttrycket samt svaret en gång till. Ett annat 

effektivt arbetssätt är 1 - Minute Timings vilket går ut på att eleverna får ett individualiserat 

arbetsblad med en stor mängd uppgifter på, fler än vad eleverna hinner med att göra under 1 

minut. När tiden är ute rättas arbetsbladet och antal rätt läggs in i ett diagram för att visuellt 

åskådliggöra elevernas progressioner. Detta kan motivera eleverna till att orka öva på den 

specifika kunskapen för att slutligen uppnå automatisering.  

2.2 Tidigare forskning  

2.2.1 Interventioner i matematik  

För att sammanfatta forskningen som finns kring interventioner inom matematik har vi 

sammanställt tre stycken metaanalyser. Den första är skriven av Stevens, Rodgers och Powell 

(2018) och de har undersökt effekterna av interventioner inom matematik för elever med 

matematiksvårigheter i årskurs 4 till 12. De områden som de fokuserade på var räkneopera-

tioner, bråk, problemlösning och generella matematiska färdigheter. Den andra metaanalysen 

är skriven av Kroesbergen och Van Luit (2003) och de har undersökt vad som kännetecknar 

effektiva interventioner för elever i behov av stöd inom matematik. Fokus låg på grundskolans 

tidigare årskurser där deltagarna var 5-12 år och interventionerna handlade om förberedande 

aritmetik, automatiserad räkning och problemlösning. Slutligen har vi läst Codding, Burns och 

Lukito (2011) som har sammanställt forskning kring interventioner i grundläggande matematik 

med fokus på flyt, det vill säga antal korrekta beräkningar per minut, inom de fyra räknesätten. 

Kroesbergen och Van Luit (2003) kom i sin metaanalys fram till att interventioner för äldre 

elever hade större effekt än de interventioner som gjordes på yngre elever. Stevens m. fl. (2018) 
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kom i sin metaanalys fram till att effekten för de äldre eleverna inte verkade vara lika hög som 

för de yngre eleverna, men med tanke på att de båda analyserna inkluderade elever i olika åldrar 

så är det troligt att de pratar om samma spann av elever som gynnas mest av interventioner. 

Stevens m. fl. skriver att svårigheterna hos äldre elever kan vara mer djupt rotade, vilket kan 

leda till att det är svårare att åtgärda dem. Detta kan kompenseras genom längre och mer 

intensiva interventioner (ibid.). Stevens m. fl. såg att interventioner som varade i mer än 15 

timmar ökade elevernas kunskaper signifikant medan Kroesbergen och Van Luit menar att 

kortare interventioner ledde till högre effekt. 

Codding m. fl. (2011) drar slutsatsen att interventioner om grundläggande matematik bör 

innehålla modellering och förevisning kring metoder för räkning, samt träning och övning för 

att ge högst effekt. Kroesbergen och Van Luit (2003) har sett att lärarna som genomför de mest 

effektiva interventionerna tar hjälp av Direct Instructions när de undervisar och de 

interventioner som genererar högst effektvärde är de som behandlar matematikens bas-

kunskaper. Det framkom även att interventionsstudier där kontrollgruppen fick någon form av 

intervention ledde till en lägre effekt än de studier där enbart interventionsgruppen fick in 

intervention (ibid.).  

När det kommer till hur interventionen ska genomföras så menar Kroesbergen och Van Luit 

(2003) att self-instruction, dvs. att eleven leder sig själv genom uppgiften med muntliga 

instruktioner, leder till störst effekt, därefter kom lärarledda instruktioner och slutligen 

datorgenererade instruktioner. Stevens m. fl. (2018) däremot menar att det är oklart om 

lärarledd eller datorledd intervention är bäst när det gäller de äldre eleverna. Både Codding m. 

fl. (2011) och Stevens m. fl. (2018) framhäver behovet av att öka vår kunskap och förståelse 

för intensiva interventioner. De anser det nödvändigt att fortsätta forska kring hur mycket tid 

som behöver läggas på en intervention för att den ska bli framgångsrik.  

2.2.2 RTI och explicit undervisning - interventioner  

Enligt Fuchs m. fl. (2005) och Dennis (2015) finns det få studier som gjorts gällande RTI och 

matematik. De studier som finns har innehållit korta interventioner med fokus på basfakta och 

enkla beräkningar. De flesta studierna fokuserar även på elever under de första skolåren. Bouck 

och Cosby (2017) lyfter fram det faktum att det finns mycket forskning om att skapa guider 

och stöd för implementering av RTI för elever på låg- och mellanstadiet. Motsvarande 

forskning för undervisning på högstadiet menar de däremot saknas, särskilt när det kommer till 



17 
 

matematik. Den forskning som finns kring RTI visar dock att det finns potential för att det ska 

gå att skapa lyckade interventioner även för eleverna på högstadiet (ibid.).  

Det finns flera exempel på interventioner som har genomförts med hjälp av en strukturerad och 

explicit undervisning. Vi kommer här att sammanställa resultaten från fem studier, fyra som är 

gjorda på elever från förskolan till årskurs 2 och en som fokuserar på elever från högstadiet. 

(Bryant, Bryant, Gersten, Scammacca & Chavez, 2008; Bryant m. fl., 2008b; Bryant m. fl., 

2011; Dennis, 2015; Sterner, Wolff & Helenius, 2019). Resultat i dessa studier visar att nästan 

alla eleverna i interventionsgrupperna efter genomfört interventionsprogram hade signifikant 

bättre resultat än eleverna i kontrollgrupperna när det kom till baskunskaper i matematik. 

Sterner m. fl. (2019) skriver i sin rapport om ett interventionsprogram där fokus låg på att 

utveckla taluppfattningen hos elever i förskolan. Stort fokus låg även på att eleverna skulle få 

chansen att resonera kring olika typer av matematiska uppgifter. Resultatet visade en 

signifikant effekt på utvecklingen inom taluppfattning för experimentgruppens elever, dessa 

kunskaper fanns även kvar nio månader senare. Bryant m. fl. (2008) har undersökt effekten av 

Tier 2 interventioner på elever med matematiksvårigheter inom matematiska baskunskaper i 

årskurs 1 och 2. Interventionerna fokuserade på tal, beräkningar och kvalitativa resonemang 

och man arbetade aktivt med storleksjämförelser, talmönster, platsvärde samt additions- och 

subtraktionskombinationer upp till 18. Resultatet visade att effekten av interventionen var 

signifikant för eleverna i årskurs 2, men inte för eleverna i årskurs 1. Bryant m. fl. (2008b) 

fördjupade den tidigare undersökningen (Bryant m. fl., 2008) och undersökte hur årskurs 1 

elevers taluppfattning påverkades av explicit undervisning i mindre grupper, denna gång med 

ett större fokus på tal och operationalisering samt begrepp som relaterar till taluppfattning och 

aritmetiska kombinationer. Resultatet av interventionen visade nu på signifikanta huvud-

effekter även för elever i årskurs 1 och man fann effekter inom både taluppfattning och 

aritmetiska kombinationer. Resultatet visar alltså att årskurs 1 elever på Tier 2 nivå kan höja 

sina prestationer signifikant genom långvarig och systematisk träning. Dennis (2015) 

fokuserade på samma områden som Bryant m. fl. (2008), men med elever från högstadiet. Efter 

genomförd intervention bedömdes sex av nio eleverna i Dennis (2015) studie finnas inom 

normalnivån jämfört med sina jämnåriga kamrater. Tre av eleverna bedömdes ha fortsatta 

svårigheter och därför gjordes en andra studie där dessa elever genomförde en intervention på 

Tier 3 nivå. Denna Tier 3 studie visade på gott resultat för alla tre elever men Dennis menar att 

det är svårt att dra några generella slutsatser av ett så litet elevunderlag. Bryant m. fl. (2011) 

fokuserade på att inkludera aktiviteter som ökade elevernas grundläggande förmåga vad gäller 
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tal och tals användning samt grundläggande addition och subtraktion. Förutom att jämföra 

elevernas taluppfattning ville man se om det fanns skillnader i deras förmåga att lösa enklare 

matematiska basuppgifter i addition och subtraktion. Dessutom ville man se om elevernas 

problemlösnings-förmåga ökade efter avslutat interventionsprogram. Resultatet visade att 

eleverna i interventionsgruppen hade signifikant bättre resultat än eleverna i kontrollgruppen 

när det kom till taluppfattning och räkning. Gällande problemlösningsförmågan såg man inga 

skillnader, vilket enligt Bryant m. fl. (2011) var väntat då detta inte hade tränats i 

interventionsgruppen. 

Alla interventionsprogram ovan genomfördes på en Tier 2 eller Tier 3 nivå i mindre grupper. 

En sak som skiljer de olika studierna åt är längden på de olika interventionsprogrammen. I 

Sterner m. fl. (2019) pågick interventionen under 10 veckor och eleverna i experimentgruppen 

fick 30 minuter daglig träning inom taluppfattning medan kontrollgruppen fick 30 minuter 

fonologisk träning per dag för att kompensera för Hawthorneeffekten. Dennis (2015) 

genomförde som vi tidigare har nämnt två studier med elever från högstadiet, den först studien 

genomfördes som en Tier 2 studie med nio elever som presterade på en låg nivå. Interventionen 

pågick över en 10 veckors period, sammanlagt 40 lektioner á 20 minuter och Dennis (2015) 

använde ett dataprogram för att övervaka elevernas utveckling. Den andra studien genomfördes 

med tre elever på en Tier 3 nivå där eleverna fick en-till-en-undervisning och mer tid, 35 

min/dag under tio veckor. Dennis (2015) såg att när eleverna fick en-till-en-undervisning blev 

interaktionen med läraren mer intensiv och de kände sig mer bekväma i situationen. Eleverna 

vågade både fråga och erkänna att de behövde hjälp med att förstå. Bryant m. fl. (2008) 

genomförde sin intervention under 18 veckor, 3-4 gånger/vecka, där varje tillfälle varade i 15 

minuter. Lektionerna hölls i smågrupper om tre till fyra elever. Vi skrev tidigare att resultatet 

visade att effekten av interventionen var signifikant för eleverna i årskurs 2, men inte för 

eleverna i årskurs 1. I diskussionen skriver Bryant m. fl. (2008) att det kan bero på att eleverna 

i årskurs 1 behöver längre interventioner än de 15 minuter/tillfälle som erbjöds. I Bryant m. fl. 

(2008b) utökades längden på interventionsprogrammet som genomfördes på Tier 2 nivå. 

Interventionen pågick under 23 veckor, 4 gånger/vecka och 20 minuter per tillfälle. Läraren 

modellerade processer och stegvisa instruktioner för eleverna, allt för att de skulle lära sig 

hållbara strategier inom exempelvis addition och subtraktion. Något som vi ovan skrev visade 

sig ha god effekt på eleverna i årskurs 1 då interventionen ledde till att dessa elever lyckades 

höja sina prestationer signifikant. Bryant m. fl. (2011) gjorde om studien ovan och 

randomiserade då lågpresterande elever till en interventionsgrupp och en kontrollgrupp som 
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följde den vanliga undervisningen. Denna studie pågick i 19 veckor men tiden för varje tillfälle 

förlängdes till 25 minuter, fortfarande 4 gånger i veckan.  

Bryant m. fl. (2008b) lyfter fram tre områden som är viktiga för att detta ska fungera i praktiken: 

1. Skolorna måste ha en plan för hur de kan integrera elever på Tier 2 i den ordinarie 

undervisningen och i de ordinarie lärarnas scheman.  

2. Undervisningen för Tier 2 elever bör fokusera på taluppfattning och aritmetiska 

kombinationer för att eleverna ska uppnå färdigheter kring tal, räkneoperationer och 

problemlösningsstrategier.  

3. Läraren bör informeras om hur hen kan genomföra undervisningen så att fler elever kan 

tillgodogöra sig explicita och systematiska instruktioner. 

2.2.3 Direct Instruction - interventioner 

Vi har undersökt tre studier som fokuserar på Direct Instruction (DI) som undervisningsform 

och deras resultat är entydiga i att interventionsgruppernas deltagare efter genomfört interven-

tionsprogram har signifikant bättre resultat än eleverna olika kontrollgrupperna (Flores & 

Kaylor, 2007; Moore, 2014; Stockard, 2010).  

Stockard (2010) har analyserat en stor mängd data, insamlat under sex års tid, från ett stort 

antal skolor i en storstad i USA. Resultatet av analysen visar att elever i årskurs 1 på skolor 

som använde sig av DI hade signifikant högre matematiska prestationer än elever som inte fick 

DI, detta gällde även för elever i årskurs 5. Även om elever i åk 1 generellt ökade sina 

kunskaper under de fem år som studien genomfördes så ökade resultatet för elever på DI skolor 

med det dubbla jämfört med övriga skolor. 

Flores och Kaylor (2007) och Moore (2014) har undersökt effekterna av undervisning med 

Direct Instructions på skolor i USA. Moore genomförde interventioner i årskurs 6-8 medan 

Flores och Kaylor endast inkluderade årskurs 7, båda studierna pågick utanför ordinarie 

undervisning. I Flores och Kaylors studie ingick 30 elever och interventionen pågick i sju 

veckor, 2 gånger/vecka där varje tillfälle varade i 50 minuter. Det matematiska innehållet var 

inriktat på bråkräkning. Moore inkluderade fler elever, 73 stycken, i sin studie där målet var att 

höja elevernas resultat på de standardiserade prov som genomförs varje år. Interventionen 

pågick i 80 minuter åt gången, varannan vecka vid två tillfällen och varannan vecka vid tre 

tillfällen, under hela skolåret. Innehållet i Moores studie var grundläggande matematik utifrån 
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elevens årskurs. Båda studierna resulterade i att eleverna förbättrades signifikant. Flores och 

Kaylor pekar dock på att deras studie inte utgår från hur det vanligen ser ut i ett klassrum, där 

det finns betydligt fler elever att undervisa. De menar att denna typ av intervention, med 

instruerande lektioner inte passar till att genomföras i helklass. 

2.2.4 CRA-interventioner 

Ett framgångsrikt sätt att instruera eleverna på verkar vara med hjälp av CRA. Sterner m. fl. 

(2019), Flores (2010) och Fuchs m. fl. (2005) visar alla på positiva resultat när det kommer till 

de elever som har instruerats med hjälp av CRA. Resultaten från deras studier visar att eleverna 

i de olika experimentgrupperna efter genomfört interventionsprogram presterade mycket bättre 

än eleverna i kontrollgrupperna. Sterner m. fl. (2019) skriver i sin rapport att konkret material 

och representationer verkar vara framgångsrikt att använda för att öka elevernas taluppfattning 

i förskoleklass. Fuchs m. fl. (2005)genomförde en intervention i årskurs 1 under 18 veckor, tre 

tillfällen per vecka, och studien fokuserade på beräkningar, begrepp och tillämpning. Även här 

visade resultatet att eleverna i experimentgruppen presterade signifikant bättre än eleverna i 

kontrollgrupperna. Flores fokuserar i sin studie på subtraktion med tiotals- och 

hundratalsövergångar i skriftlig vertikal uppställning. Sex elever i årskurs tre deltog i 

undersökningen och interventionen bestod av tre stycken 30 minuters pass per vecka inom den 

ordinarie undervisningen, men utanför det ordinarie klassrummet. Det konkreta materialet som 

användes under interventionen var 10-bas material och strukturen var I do, We do och You do. 

Efter avslutad intervention hade eleverna ett uppehåll på sex veckor innan de återigen fick göra 

ett test för att mäta kunskapsnivån, vilket visade att fyra av sex elever efter genomförd 

intervention lyckats behålla sitt flyt i räknandet. Enligt lärarnas utsagor hade samtliga elever 

även fått ett bättre självförtroende när det kommer till deras matematiska förmåga efter CRA 

interventionen (ibid.).  

3. Metod 
I metodkapitlet beskriver vi hur vi gick tillväga när vi genomförde vår intervention. Dessutom 

beskriver vi hur analysen av resultat efter genomfört interventionsprogram gick till. Vi har valt 

att delat upp detta kapitel i sex mindre delar; studiedesign, urval, datainsamlingsmetoder, 

genomförande av interventionen, etiska överväganden och analys.  
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3.1 Studiedesign  

Vi har valt en kvantitativ forskningsansats vilket betyder att vi är intresserade av att samla in 

numerisk data för att sedan bearbeta och analysera dem (Borg & Westerlund, 2012; Bryman, 

2015). I vårt fall betyder det att vi är intresserade av antalet poäng som undersöknings-

personerna har på de tester vi genomför före och efter vår intervention. Vi beskriver detta mer 

utförligt längre ner i kapitlet. Metodansatsen är teoriprövande deduktiv, vilket betyder att vi 

utgår från teorin för att se om vi kan dra samma slutsatser i praktiken (Bryman, 2015; Frejes & 

Thornberg, 2019). Bryman (2015) menar att teorin kan ses som intresseriktning som man utgår 

från när man samlar in data.  

Syftet med vår studie är att undersöka hur explicit undervisning påverkar elevernas 

subtraktionskunskaper inom talområdet 0-20. Borg och Westerlund (2012) samt Bryman 

(2015) skriver att ett experiment där man har kontroll över både den oberoende och den 

beroende variabeln samt där deltagarna är randomiserade, är den form av experiment som leder 

till det mest tillförlitliga resultatet. Trots detta har vi valt att arbeta utifrån det som Bryman 

(2015) kallar för en kvasiexperimentell design, vilket betyder att deltagarna inte har 

randomiserats till interventions- respektive kontrollgrupp. Genom att använda en kontrollgrupp 

kan vi se i vilken utsträckning skillnaderna mellan dessa grupper beror på den oberoende 

variabeln, interventionen och inte på andra orsaker som kan påverka resultatet. Bryman (2015) 

skriver att den interna validiteten kan ifrågasättas vid ett kvasiexperiment, men den ekologiska 

validiteten kan fortfarande vara hög. Detta har vi försökt att säkerställa genom att göra 

minimala förändringar i elevernas skolvardag i och med att vi har behållit de vanliga 

undervisningsgrupperna eller endast delat upp dem i mindre grupper.  

3.2 Urval  

Interventionsprogrammet gjordes på de skolor där vi arbetar då dessa var lättillgängliga för oss, 

och vi gjorde därmed ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2015). Eleverna som ingår i denna 

studie går på två olika skolor, i två olika kommuner, i södra Sverige. På den ena skolan 

genomförde vi interventionen med elever i årskurs 4 och på den andra skolan genomförde vi 

samma intervention med elever i årskurs 8.  

För att ta reda på vilka elever som var i behov av vårt interventionsprogram fick alla elever i 

de aktuella årskurserna på våra skolor genomföra ett förtest (bilaga 1). Sammanlagt var det 182 

elever som gjorde förtestet. Testet bestod av 45 subtraktionsuppgifter med tiotalsövergångar 
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och eleverna fick 3 minuter på sig att lösa så många uppgifter som möjligt. Den automatiserade 

kunskapen ska ta högst 3 sekunder att plocka fram (Miller & Hudson, 2007), vilket betyder att 

eleverna bara borde ha fått 2,25 minuter för att fullfölja förtestet. Eftersom vi var intresserade 

av att hitta de lägst presterande eleverna ansåg vi att det kunde vara rimligt att öka denna tid 

och istället ge eleverna 4 sekunder/uppgift vilket gav oss testtiden 3 minuter.  

Efter rättning av förtestet visade det sig att många elever var i behov av en stödinsats. Vi 

tvingades därför att göra ett urval för att situationen skulle bli hanterbar med tanke på den korta 

tiden vi hade till att genomföra interventionen. Eleverna som var i behov av intervention fanns 

i alla klasser som gjorde förtestet och vi valde därför av bekvämlighetsskäl att arbeta med 

elever från ett visst antal klasser/grupper. Eftersom resultatet på förtestet visade att dessa elever 

var relativt jämnt fördelade över klasserna kunde vi göra detta val. För att organisatoriskt få till 

den bästa lösningen för eleverna slumpades klasserna i årskurs 4 som interventionsgrupp 

respektive kontrollgrupp. Interventionen kunde då genomföras på ordinarie 

matematiklektioner. Ur de två klasser som slumpades fram som interventionsgrupp valde vi ut 

de elever som fått lägst resultat till interventionsgruppen. I de två andra klasserna blev 

motsvarande grupp av elever kontrollgrupp. I årskurs 8 visade det sig att ungefär hälften av 

eleverna med lägst resultat redan tillhörde mindre undervisningsgrupper och vi valde därför av 

bekvämlighetsskäl att samarbeta med den läraren som undervisade dessa grupper.  

3.2.1 Interventionsgrupperna 

Sammanlagt deltog 26 elever i vårt interventionsprogram och lika många i kontrollgruppen. 

Detta är ett litet stickprov men det var det antalet som vi kände var rimligt med tanke på att 

tiden var begränsad. Antalet elever påverkades även av vad vi logistiskt kunde få ihop, en 

vanlig anledning enligt Bryman (2015). Vi genomförde interventionen på en Tier 2 nivå vilket 

vi tidigare har skrivit innebär stödinterventioner för elever med viss risk (Grosche & Volpe, 

2013). Vi bildade 7 interventionsgrupper om 3-5 elever i varje grupp. I årskurs 4 valde vi att 

inkludera de elever som på förtestet hade färre än 20 rätt, då det ledde till att det blev 

sammanlagt 13 elever som genomförde interventionsprogrammet och 13 elever som blev 

kontrollgrupp. De årskurs 4 elever som genomförde interventionen delades upp i fyra mindre 

grupper som fick undervisning i ett grupprum som angränsar till klassrummet. I årskurs 8 valde 

vi istället att inkludera 13 elever som på förtestet hade 35 rätt eller mindre i interventions-

programmet. Som kontrollgrupp valde vi ut 13 elever som hade liknande antal poäng från de 
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andra matematikgrupperna. Interventionseleverna i årskurs 8 fördelades på tre grupper och 

undervisningen genomfördes i elevernas ordinarie klassrum.  

3.3 Datainsamlingsmetoder 

Vi skrev ovan att vi gjorde ett förtest för att identifiera vilka elever som skulle delta i 

interventionsprogrammet. Efter genomförd intervention fick alla elever i både interventions-

gruppen och kontrollgruppen göra ett eftertest (bilaga 2) som bestod av 60 subtraktions-

uppgifter med tiotalsövergångar inom talområdet 0-20. Tiden som eleverna hade till sitt 

förfogande var 3 minuter. Vi valde att ha 60 uppgifter på eftertestet för att ge eleverna möjlighet 

att visa på en automatiserad kunskap, det vill säga att de inte behöver mer än 3 sekunder till 

varje uppgift (Miller & Hudson, 2007). Resultaten på dessa tester utgör dataunderlaget för vår 

kommande analys. Innan vi kan analysera vårt resultat behöver vi som Bryman (2015) skriver, 

se till att all data går att kvantifieras, dvs. att all data måste vara i form av siffror.  

3.4 Genomförande av interventionen 

Eleverna som ingick i interventionsgruppen delades in i grupper om 3-5 elever vilka vi träffade 

tre gånger i veckan, 20 minuter per tillfälle under en femveckorsperiod. Detta gav oss möjlighet 

att jobba med eleverna under 15 tillfällen, sex tillfällen skedde före höstlovet och nio efter. 

Innan interventionen startade gjorde vi en plan över vilka moment som skulle behandlas under 

respektive tillfälle (bilaga 3). Utöver det skrev vi en detaljerad lektionsplanering för varje 

tillfälle så att alla elever i interventionsgrupperna skulle få så lik undervisning som möjligt 

(bilaga 4). Varje lektion inleddes med 5 minuters repetition kring innehållet från de två 

föregående lektionerna. Exakt hur denna repetition genomfördes eller vad innehållet var 

skiftade beroende på gruppernas behov. Därefter följde 10 minuter då vi behandlade ett nytt 

moment och då skedde arbetet utifrån Hudson och Millers (2006) undervisningscykel samt 

CRA-modellen. Vi utgick alltså från konkret material och vi använde oss under hela 

interventionen av tiobas-material samt pengar för att förklara de olika subtraktionsstrategierna 

och talkombinationerna. Vi gick sedan över till den representativa nivån där vi använde en 

tallinje för att illustrera det som vi behandlade under den konkreta nivån. Denna del av 

lektionen avslutades på en abstrakt nivå där eleverna fick träna de olika strategierna gemensamt 

på tavlan och med hjälp av flashcards. I slutet av varje lektion fick eleverna en exit ticket som 

bestod av 9-15 uppgifter kring den aktuella lektionens innehåll (bilaga 5). Eleverna fick direkt 

feedback på denna genom att vi tillsammans gick igenom de rätta svaren. Varje vecka 
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avslutades med att eleverna fick göra ett 3-minuters test, liknande det som genomfördes som 

för- respektive eftertest för att kunna se elevernas progression över tid (bilaga 6).  

3.5 Etiska överväganden 

Innan vi startade vår intervention bad vi om ett godkännande av rektor och de inblandade 

lärarna på våra två skolor. Hellström Muhli (2014) skriver att man som forskare redan från 

början måste fundera på vad ens forskning kan leda till för intressekonflikter mellan forsknings-

etik och forskaretik. Forskningsetik handlar om att vi som uppsatsskrivande studenter måste 

vara noga med att följa de regler som finns kring hur akademiska texter och vetenskapliga 

arbeten ska skrivas. Forskaretiken handlar istället om de etiska krav som finns på oss som 

forskare, angående det ansvar vi har för att skydda dem som medverkar i vår studie (ibid.). Vi 

behandlar i denna studie inte några speciellt känsliga personuppgifter, men det är för oss 

självklart att arbeta enligt de forskningsetiska principerna; krav på samtycke, krav på att bli 

informerade, krav på skydd för barn, krav på konfidentialitet och krav på nyttjande (Bryman, 

2015; Dalen, 2015; Hellström Muhli, 2014). 

Interventionsprogrammet genomfördes inom ramen för den ordinarie undervisningen, en extra 

anpassning, och inget formellt beslut behöver fattas angående genomförandet av interventionen 

(Skolverket, 2014). Undersökningsdeltagarna är under 15 år och deras vårdnadshavare 

behövde godkänna att vi använde elevernas resultat i vårt examensarbete (Vetenskapsrådet, 

2010). Vi informerade därför vårdnadshavarna om vårt examensarbete via ett missivbrev 

(bilaga 7) och bad här även om deras medgivande till att inkludera deras barns resultat i vår 

studie (ibid.). I brevet beskrev vi vårt examensarbete i stora drag och vad vi ska använda 

resultatet till. Detta missivbrev gör att vi har löst krav på samtycke, krav på att bli informerade, 

krav på nyttjande och krav på skydd för barn (Bryman, 2015; Dalen, 2015; Hellström Muhli, 

2014). Konfidentialitetskravet gör gällande att all information kring identifierbara personer ska 

förvaras på ett sätt som gör att enskilda elever inte kan identifieras av utomstående (Bryman, 

2015; Dalen, 2015; Hellström Muhli, 2014 & Vetenskapsrådet, 2010). Under studiens gång 

kommer vi att behöva namn på alla tester som görs för att vara säkra på att vi inte blandar ihop 

eleverna mellan de olika grupperna. Så fort interventionsprogrammet var slut började vi dock 

avidentifiera alla tester och när alla resultat hade förts in i SPSS strimlade vi alla tester. 
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3.6 Analys  

Resultatet från elevernas för- och eftertest har vi statistiskt analyserat på gruppnivå med hjälp 

av statistikprogrammet SPSS Statistics 26.0. Vi har med hjälp av programmet gjort en varians-

analys, en så kallad faktoriell ANOVA. Detta innebär att vi undersöker om stickprovs-

medelvärden skiljer sig signifikant från varandra och fördelen med en variansanalys är att vi 

kan jämföra flera stickprovsmedelvärden med varandra (Borg & Westerlund, 2012). 

Jämförelser har gjorts mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp där vi har undersökt 

elevernas förändringar av medelvärde efter genomfört interventionsprogram. Vi valde först att 

göra en jämförelse mellan alla elever i interventionsgrupp kontra kontrollgrupp, vi slog här 

samman eleverna från årskurs 4 och 8. Därefter gjorde vi en jämförelse mellan interventions-

grupp kontra kontrollgrupp inom de olika årskurserna var för sig. Förutom detta har vi även 

undersökt effektskillnaden av interventionsprogrammet mellan de två årskurserna. I analysen 

av resultatet utgår vi från en signifikansnivå på 95%, det vill säga p < .05. Om vi når denna 

signifikansnivå så betyder det att risken att resultatskillnaden mellan olika grupper uppkom på 

grund av slumpen är mindre än 5% (Borg & Westerlund, 2012). 

4. Resultat  
I detta kapitel kommer vi att presentera resultatet av vår intervention och vi har valt att dela 

upp det i tre huvuddelar; interventionseffekt, sammanfattning av resultat samt reflektioner 

under arbetets gång. Under interventionens effekt så presenterar vi först ett övergripande 

resultat för alla elever som deltog i denna studie, både eleverna i årskurs 4 och 8 tillsammans. 

Därefter går vi över till att redovisa effekten av interventionen i de olika årskurserna var för 

sig. Slutligen presenterar vi effektskillnaden mellan de elever som deltog i interventions-

programmet i årskurs 4 respektive årskurs 8. Efter dessa delar kommer en sammanfattning av 

resultatet innan vi presenterar några reflektioner som vi gjorde under interventionens gång.  

4.1 Interventionens effekt  

Vår första frågeställning syftade till att ta reda på hur elever på RTI nivå 2 i årskurs 4 och 

årskurs 8 påverkades av fem veckors explicit intensivundervisning, gällande grundläggande 

taluppfattning avseende huvudräkningsstrategier i subtraktion inom talområdet 0-20. Den 

andra frågeställningen syftade till att undersöka vilken effektskillnad man kunde se i resultat 

av interventionen beroende på elevernas ålder. 
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4.1.1 Interventionsgrupp kontra kontrollgrupp 

Resultatet av interventionens effekt, interventionsgruppens jämfört med kontrollgruppens 

utveckling under samma tid, presenteras i tabell 1. Här redovisas medelvärdet samt standard-

avvikelsen (SD) för grupperna före och efter interventionen. I det efterkommande linje-

diagrammet (figur 1) ges en mer visuell bild av resultatet.  

Tabell 1 Medelvärde för interventionsgrupp samt kontrollgrupp på förtest och eftertest. 
  (SD = standardavvikelse, N = antal elever i gruppen) 

Grupp Förtest  Eftertest 

 Medel SD  Medel SD 
Interventionsgrupp 
(N=26) 

17,08 7,90  30,38 12,96 

Kontrollgrupp 
(N=26) 

18,46 6,87 
 

23,62 9,04 

 

 
Figur 1 Effekt av interventionen utifrån interventionsgruppens respektive kontrollgruppens medelvärde 
vid förtest och eftertest. 

Resultatet visar att eleverna i både interventionsgrupp och kontrollgrupp har förbättrat sina 

resultat mellan de båda mättillfällena, vilket är statistiskt signifikant, F(1,50) = 66.39, p < .001, 

partial η² = .57. Resultatet visar också att interventionsgruppen har utvecklats mer än 

kontrollgruppen, även detta är statistiskt signifikant, F(1,50) = 12.95, p ≤ .001, partial η² = .21. 

Sammantaget ser vi att båda grupperna har förbättrat sina resultat efter fem veckor när det 

kommer till subtraktion inom talområdet 0-20, interventionsgrupperna har däremot förbättrat 

sina resultat mer än kontrollgrupperna.  
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4.1.2 Årskurs 8, interventionsgrupp kontra kontrollgrupp 

Resultatet av interventionens effekt, utveckling av interventionsgrupp årskurs 8 jämfört med 

kontrollgrupp årskurs 8 under samma tid, presenteras i tabell 2. Här kan man se medelvärdet 

samt standardavvikelsen för grupperna före och efter interventionen. I det efterkommande 

linjediagrammet (figur 2) ges en mer visuell bild av resultatet.  

 
Tabell 2 Medelvärde för interventionsgrupp samt kontrollgrupp på förtest och eftertest i årskurs 8. 

(SD = standardavvikelse, N = antal elever i gruppen) 

Årskurs 8 Förtest  Eftertest 

 Medel SD  Medel SD 
Interventionsgrupp 
(N=13) 

21,00 8,61  31,15 12,48 

Kontrollgrupp 
(N=13) 

22,23 7,53  25,62 8,27 

 

 
Figur 2 Effekt av interventionen i årskurs 8 utifrån interventionsgruppens respektive kontrollgruppens 
medelvärde vid förtest och eftertest 

Resultatet visar att hela elevgruppen i åk 8 har ökat sitt genomsnittliga medelvärde mellan för- 

och eftertest, vilket är statistiskt signifikant, F(1,24) = 46.66, p < .001, partial η² = .66. Det går 

även att läsa ut att interventionsgruppen i årskurs 8 visar på en större ökning än kontroll-

gruppen, även den är statistiskt signifikant, F(1,24) = 11.67, p < .05, partial η² = .33. Samman-

taget ser vi att båda grupperna inom årskurs 8 har förbättrat sina resultat efter fem veckor när 

det kommer till subtraktion inom talområdet 0-20, interventionsgruppen har dock förbättrat 

sina resultat mer än kontrollgruppen. 
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4.1.3 Årskurs 4, interventionsgrupp kontra kontrollgrupp 

Resultatet av interventionens effekt, utveckling av interventionsgrupp årskurs 4 jämfört med 

kontrollgrupp årskurs 4 under samma period, presenteras i tabell 3. Här redovisas medelvärdet 

samt standardavvikelsen för grupperna före och efter interventionen. I det efterkommande 

linjediagrammet (figur 3) ges en mer visuell bild av resultatet.  

Tabell 3 Medelvärde för interventionsgrupp samt kontrollgrupp i årskurs 4 på förtest och eftertest.  

(SD = standardavvikelse, N = antal elever i gruppen) 

Årskurs 4 Förtest  Eftertest 

 Medel SD  Medel SD 
Interventionsgrupp 
(N=13) 

13,15 4,78  29,62 13,89 

Kontrollgrupp 
(N=13) 

14,69 3,30  21,62 9,67 

 

 
Figur 3 Effekt av interventionen i årskurs 4 utifrån interventionsgruppens respektive kontrollgruppens 
medelvärde vid förtest och eftertest. 

Resultatet för eleverna i årskurs 4 liknar det som vi ovan presenterade för årskurs 8. Hela 

elevgruppen i åk 4 har ökat sitt genomsnittliga värde mellan för- och eftertest, en ökning som 

är statistiskt signifikant, F(1,24) = 35.78, p < .001, partial η² = .60. Däremot så visar 

interventionsgruppen på en större ökning än kontrollgruppen, även den är statistiskt signifikant, 

F(1,24) = 5.95, p <.05, partial η² = 0.20. Sammantaget kan vi dra samma slutsats här som vi 

gjorde i årskurs 8, båda grupperna inom årskurs 4 har förbättrat sina resultat efter fem veckor 
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när det kommer till subtraktion inom talområdet 0-20, interventionsgruppen har dock förbättrat 

sina resultat mer än kontrollgruppen. 

4.1.4 Effektskillnad av intervention, årskurs 4 och 8 

I tabell 4 presenterar vi effektskillnaden av interventionen beroende på om eleverna gick i 

årskurs 4 eller årskurs 8. Här redovisas medelvärdet samt standardavvikelsen för grupperna 

före och efter interventionen. I det efterkommande linjediagrammet (figur 4) ges en mer visuell 

bild av resultatet.  

Tabell 4 Effekten av interventionen, en jämförelse av medelvärden på förtest och eftertest för 
interventionsgrupperna i årskurs 4 och 8. (SD = standardavvikelse, N = antal elever i gruppen) 

Årskurs Förtest  Eftertest 

 Medel SD  Medel SD 
Åk 4 
(N=13) 

13,15 4,78  29,62 13,89 

Åk 8 
(N=13) 

21,00 8,61  31,15 12,48 

 

 
Figur 4 Effekt av interventionen i årskurs 4 och 8 utifrån interventionsgruppernas medelvärde vid 
förtest och eftertest 

Resultatet visar på en stor utveckling både när det gäller eleverna i årskurs 4 och de som går i 

årskurs 8, en ökning som är statistiskt signifikant, F(1,24) = 56.94, p < .001, partial η² = .70. 

När det kommer till att jämföra effekten av interventionsprogrammet hos dessa elever så tyder 

både F-värdet och signifikansvärdet p på att det inte finns någon skillnad mellan grupperna, 
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F(1,24) = 3.20, p = .086, partial η² = .118. Sammantaget kan vi säga att båda elevgrupperna 

som genomförde interventionen förbättrade sina medelvärden. 

4.2 Sammanfattning av resultatet 

Sammanfattningsvis kan man se att interventionsgruppen som helhet förbättrade sitt medel-

värde från 17,08 till 30,38, det vill säga en medelvärdesökning med 13,3 poäng medan 

kontrollgruppens medelvärde ökade med 5,16 poäng från 18,46 till 23,62 under samma period. 

Båda dessa värden ger ett statistiskt signifikant resultat. Alla elever, både interventions- och 

kontrollgrupp har på gruppnivå förbättrat sin grundläggande taluppfattning avseende 

huvudräkningsstrategier i subtraktion inom talområdet 0-20 under den femveckorsperiod som 

interventionsprogrammet genomfördes. Interventionsgruppen har dock ökat mer än 

kontrollgruppen vilket är statistiskt signifikant, p < .001 för årskurs 4 och 8 tillsammans. 

Interventionsgrupperna har var för sig förbättrat sina medelvärden, årskurs 8 från 21,00 till 

31,15 och åk 4 från 13,15 till 29,62. I jämförelse med kontrollgrupperna för respektive årskurs 

är resultatet statistiskt signifikant, p < .05. Sammantaget kan man dra slutsatsen att resultatet 

av interventionsprogrammet med 99% säkerhet, på gruppnivå, och 95% säkerhet, gällande åk 

4 och 8 separat inte beror på slumpen. Även om skillnaderna i medelvärde är stor mellan 

årskurs 4 och 8 finns det ingen signifikant skillnad mellan dem. p = .86.  

4.3 Reflektioner under arbetets gång 

Vi kunde i interventionsgruppen se att några av eleverna hade en hög effektivitet och en 

snabbhet i att respondera muntligt på uppgifterna när de använde flashcards. När de sedan fick 

skriva svar på uppgifterna med papper och penna tog det mycket längre tid för dem att tänka 

ut svaret och skriva ner det. Vi anser att eleverna under lektionerna visade på en mycket större 

och säkrare kunskap än vad som kom fram under de skriftliga veckotesten samt eftertestet.  

Under veckotesten som var på tid, föll även några av eleverna tillbaka till att använda fingrarna 

vilket de inte gjort när vi tränade de olika momenten eller vid exit tickets. Detta resulterade i 

att elevernas faktiska kunskaper inte kom fram ordentligt på varken veckotesten eller 

eftertestet.  

Fem elever, två i årskurs 4 och tre i årskurs 8, responderade inte på Tier 2 undervisningen och 

dessa elever hade behövt få intervention på en Tier 3 nivå istället. Veckotestet visade den tredje 
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veckan att dessa elever inte utvecklades i samma takt som de andra eleverna som genomförde 

interventionsprogrammet och de uttryckte att det var svårt att hänga med.  

5. Diskussion  
I detta kapitel diskuterar vi metoden och resultatet i relation till den teoretiska bakgrunden samt 

den tidigare forskningen. Diskussionen är uppdelad i tre huvuddelar; metoddiskussion, resultat-

diskussion samt fortsatt forskning. 

5.1 Metoddiskussion  
När vi startade vår intervention började vi på en grundläggande nivå av subtraktion, minus 1 

och svaret blir 1, för att sedan arbeta oss vidare bland talkombinationerna. Denna metod 

gynnade eleverna genom att de kände att de klarade av matematiken och att den inte var för 

svår i början. Det är viktigt att undervisningen utgår från elevernas kunskaper och att börja på 

den nivå som eleven behärskar (Hudson & Miller, 2006) och genom att starta på en låg nivå 

riskerade vi inte att lämna någon elev utanför redan från början. Eftersom vi inte visste exakt 

var den låg backade vi till den mest grundläggande subtraktionen för att alla skulle känna sig 

säkra. Om man startar på en för hög nivå kan eleverna redan från början få en negativ känsla 

kring interventionen, vilket skulle kunna försämra inlärningsförmågan (Ramirez m. fl., 2015). 

Genom att matematiken är hierarkiskt uppbyggd är det viktigt att eleven har med sig tidigare 

kunskap för att kunna bygga vidare med mer avancerade moment (Hudson & Miller, 2006).  

De interventioner vi har tittat på i tidigare forskning kring explicit undervisning har alla sträckt 

sig över en längre tidsperiod, 10-23 veckor (Bryant m. fl., 2008; Bryant m. fl., 2008b; Bryant 

m. fl., 2011; Dennis, 2015; Sterner m. fl., 2019), än vad vår intervention gjorde. Den 

intervention som vi genomförde varade i fem veckor, vilket kan vara för kort för att eleverna 

ska hinna få en förståelse samt hinna få tid att träna och automatisera sina kunskaper. Vår 

intervention innehöll dock ett mycket mindre begränsat område inom matematiken än studierna 

ovan. Längden på interventionstillfällena var 20 minuter, vilket var samma som Bryant m. fl. 

(2008b) och Dennis (2015). Eftersom tiden för intervention var knapp kunde vi inte parera för 

höstlovet. Interventionen fick därför ett uppehåll på en vecka mellan lektion sex och nio. De 

flesta av våra elever hade behövt fler interventionstillfällen för att automatisera sina kunskaper, 

då många fortfarande inte nått upp till gränsen för automatisering, 3 sek/uppgift (Miller & 

Hudson, 2007). 
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Utifrån forskningen kring Direct Instructions (Watkins & Slotcum, 2004) var vi noga med 

planerandet och genomförandet av våra lektioner så att de innehöll moment som förklarade 

strategier, regler och strukturer. Genom att skriva manus till varje lektionstillfälle (se Bilaga 4) 

underlättade vi arbetet med vad som skulle tas upp och förklaras på den enskilda lektionen. Det 

var också en hjälp när det kommer till att våra elever skulle få en så lik undervisning som 

möjligt. I en mindre grupp är det också lättare att få till en interaktion mellan lärare och elev så 

att eleven får tillräckligt med instruktioner för att klara av de olika uppgifterna (ibid). 

Vi var tveksamma till hur framför allt eleverna i årskurs 8 skulle reagera på att använda konkret 

material som tiobasmaterial och pengar för att arbeta med talen. Vi har tidigare skrivit att 

instruktioner med hjälp av CRA har gett positiva resultat på bland annat elevers taluppfattning 

samt beräkningar (Fuchs m. fl., 2005; Sterner m. fl., 2019) och att det är ett arbetssätt som ska 

leda till att eleverna utvecklar en djupare förståelse (Hudson & Miller, 2006). Vi trodde att de 

skulle tycka att det var alltför barnsligt men det visade sig vara fel och eleverna kände själva 

att de hade stor hjälp av det konkreta materialet. Eleverna var också positiva till att vi som 

lärare modellerade tankestrategier och att de fick lära sig olika former av minnesknep, för de 

olika talkombinationerna. Denna metod ger enligt Codding m. fl. (2011) den högsta effekten 

vid undervisning av grundläggande matematik och är enligt Miller och Hudson (2007) viktigt 

för att utveckla procedurkunskap. Förhoppningsvis kan eleverna generalisera den kunskap vi 

försökte förmedla på andra områden inom matematiken i fortsättningen. 

Genom de exit tickets vi avslutade varje interventionstillfälle med gavs eleverna tillfälle att få 

visa sina kunskaper och få direkt feedback på tillfällets innehåll, vilket enligt Gersten m. fl. 

(2009), Hudson och Miller (2006) samt Hughes m. fl. (2017) behövs för att upprätthålla 

elevernas engagemang. Även veckotesten som användes, vilka kan ses som en variant av Miller 

och Hudsons (2007) 1-Minute Timing, blev en mätare för eleverna själva att se att de 

utvecklades. Flera av eleverna blev sporrade av att försöka förbättra sina resultat från tidigare 

veckor. Det medförde också att de fick syn på sitt eget lärande då de upptäckte att de kunde 

fler kombinationer för varje vecka som gick.  

Urvalet av elever i denna interventionsstudie är litet och även om resultatet är tillförlitligt så är 

det precis som Dennis (20015) skriver svårt att dra några generella slutsatser av ett litet 

elevunderlag. Det hade varit intressant att kunna göra samma intervention i fler årskurser, t ex 

åk 5 och 7, för att få ett större underlag att jämföra med. För vårt vidare arbete som speciallärare 

kan detta vara ett sätt att fånga upp och ge de elever som behöver lite extra en skjuts framåt. 
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De lärare som hade elever som ingick i interventionen upplevde inte att undervisningen i stort 

påverkades negativt av att eleverna fick interventionen under lektionstid eller att det tog tid 

från andra moment. Något som Bryant m. fl. (2008b) menade kunde vara en påverkande faktor. 

5.2 Resultatdiskussion  
Vi har med resultatet i kapitel 4 besvarat vår första frågeställning där vi ville ta reda på hur 

elever påverkas av explicit intensivundervisning gällande den grundläggande taluppfattning 

avseende huvudräkningsstrategier i subtraktion inom talområdet 0-20. Resultatet visar att 

eleverna i interventionsgruppen har förbättrat sina resultat betydligt mer än eleverna i 

kontrollgruppen. Detta resultat är statistiskt signifikant, p ≤ .001, vilket enligt Bryman (2015) 

betyder att vi kan ha tilltro till resultatet. Skillnaden mellan interventionsgrupp och 

kontrollgrupp kan bero på att vi genom en explicit undervisning har lyckats göra 

undervisningen mer strukturerad och tydlig i jämförelse med den vanliga undervisningen. 

Gersten m. fl. (2009), Hudson och Miller (2006) och Hughes m. fl. (2017) menar alla att varje 

komplex del inom matematiken behöver brytas ner till mindre delar som är tydligt genomtänkta 

och det är något som har genomsyrat vårt interventionsprogram. Detta tillsammans med att vi 

använde oss av CRA och den explicita undervisningscykeln som Hudson och Miller (2006) 

beskriver har underlättat för oss att kontrollera så att eleverna har tillgodogjort sig 

undervisningen. Bland annat har eleverna i interventionsgruppen fått prata mycket matematik, 

något som många gånger brister i den vanliga undervisningen där det ofta är enskild räkning 

och den aktuella matematikboken som istället får störst utrymme (Skolverket, 2003). 

Vi har visat att det inte krävs så mycket, en kort insats på bara några få veckor kan göra nytta 

och ge resultat. Valet att använda oss av en explicit intensivundervisning med fokus på CRA 

anser vi alltså var ett lyckat val för denna intervention. Just denna kombination visade Sterner 

m. fl. (2019) var effektiv för elever i förskolan som skulle utveckla sin taluppfattning och vi 

har genom vår studie visar att det även är ett effektivt arbetssätt för de äldre eleverna, både för 

elever i årskurs 4 och för elever i årskurs 8, när det kommer till subtraktion. Det är alltså viktigt 

att fortsätta att använda konkret material och representationer i undervisningen även när 

eleverna blir äldre så att de har möjlighet att, som Hudson och Miller (2006) skriver, utveckla 

en djupare förståelse där meningsskapande är målet. 

Vår intension var att alla elever, både interventionsgrupp och kontrollgrupp, skulle genomföra 

ett test varje vecka för att se en eventuell progression inom det aktuella området hos dem. 
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Tyvärr var det inte praktiskt genomförbart att låta kontrollgruppen genomföra testet varje 

vecka. Att eleverna i interventionsgrupperna fick träna på själva testmomentet fler gånger än 

kontrollgruppen kan ha påverkat resultatet då dessa var mer vana vid formen på det kommande 

eftertestet. Detta skulle kunna betyda att den interna validiteten kan ifrågasättas (Bryman, 

2015) 

I vår andra frågeställning ville vi ta reda på om det fanns någon effektskillnad beroende av 

eleverna ålder. Resultatet visar på en stor utveckling för båda interventionsgrupperna mellan 

förtest och eftertest, men interventionsdeltagarna i årskurs 4 ökade sitt medelvärde betydligt 

mer än vad eleverna i årskurs 8 gjorde (se figur 4). I årskurs 4 ökade elevernas medelvärde från 

13,15 till 29,62, en ökning med 14,47 poäng. Eleverna i årskurs 8 ökade sitt medelvärde från 

21,0 till 31,15 under samma period, en ökning 10,15 poäng. Denna förändring är signifikant, p 

< .001, men skillnaden mellan grupperna är inte signifikant, p = .086. Båda grupperna blev 

signifikant bättre men det går inte att se om den ena gruppen har förbättrat sig mer än den 

andra. Vi kan se att standardavvikelsen i de båda årskurserna är väldigt stor, vilket gör att 

medelvärdet inte riktigt beskriver sanningen. Det är den stora spridningen i de båda årskurserna 

som gör att vi inte statistiskt kan skilja grupperna åt. Det är dock viktigt att komma ihåg att det 

ofta är en fördel att göra interventioner så tidigt som möjligt (Dowker, Sarkar & Looi, 2016; 

Lee & Johnston-Wilder, 2015; Lewis, 2014).  

Förtestet visade att det var många elever i både årskurs fyra och åtta som hade stora brister 

inom subtraktion 0-20. Vi hade inte förväntat oss att så många elever i de aktuella årskurserna, 

framförallt de äldre eleverna, skulle prestera på den nivån då subtraktion 0-20 är en del av ett 

kunskapskrav redan i årskurs 3 (Skolverket, 2018). Brister inom detta område kan innebära att 

dessa elever kommer att få fortsatta svårigheter inom matematiken. Aunio och Räsänen (2016) 

har listat grundläggande aritmetiska förmågor som en nödvändig kunskap för att barn ska 

kunna utveckla en stabil grund inom matematiken. När detta saknas innebär det även att det 

blir svårt för dessa elever att tillägna sig andra delar inom matematiken, exempelvis algebra, 

eftersom matematiken är hierarkiskt uppbyggd (Hudson & Miller, 2006). De olika matematiska 

byggstenarna bygger på varandra och det är viktigt att man tillägnar sig de olika delarna i rätt 

ordning (ibid.). Även arbetsminnet får utstå hög belastning när eleverna inte har automatiserat 

den grundläggande aritmetiken (Axtell m. fl., 2009). Resultatet visar att det går att förbättra 

elevers huvudräkning genom korta interventionsinsatser. Eleverna som deltog i interventions-

programmet har på fem veckor ökat sitt flyt när det kommer till subtraktion inom talområdet 
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0-20. Att eleverna lär sig den grundläggande matematiken med flyt skriver Löwing (2017) är 

viktigt. Ett ökat flyt tolkar vi som att eleverna är på väg mot den deklarativa kunskapen (Miller 

& Hudson, 2007) eller den automatiserad kunskapen (Axtell m. fl., 2009) inom detta specifika 

område. Just denna förmåga har vi tidigare skrivit är otroligt viktigt för att eleverna ska kunna 

frigöra kapacitet i arbetsminnet och därmed kunna utföra mer komplexa beräkningar något som 

är viktigt vid exempelvis ekvationer och problemlösning (Axtell m. fl., 2009; Skolverket, 

2017).  

Under arbetets gång upptäckte vi att det fanns några elever som inte responderade på Tier 2 

undervisningen på det sätt som vi hade förväntat oss. Det skulle dels kunna bero på att eleverna 

ännu inte behärskar kombinationerna och att dessa elever då kan behöva mer tid till att träna 

upp ett flyt. Axtell m. fl. (2009) hänvisar till just tidsaspekten för att hinna träna upp ett flyt 

och våra fem veckor kanske inte räckte för alla elever. Det skulle även kunna bero på att vissa 

av eleverna som deltog i interventionsprogrammet egentligen var i behov av undervisning på 

en Tier 3 nivå och en-till-en-undervisning (Björn m. fl., 2018). Grosche och Volpe (2013) 

skriver att det bör ske kontinuerlig testning för att utvärdera hur eleverna svarar på 

interventionen. Detta gjorde vi med hjälp av veckotesten och vi upptäckte efter tredje veckan 

att alla inte riktigt hängde med. Trots detta hade vi inte möjlighet att undersöka om en mer 

riktad och intensiv stödintervention på Tier 3 nivå i form av en-till-en-undervisning hade passat 

dem bättre. 

5.3 Fortsatt forskning 
Efter att ha genomfört denna studie fann vi ett särskilt intressant område att fortsätta att forska 

kring. Det handlar om vår upplevelse av att det fanns elever som var mycket starkare muntligt 

än skriftligt när det kom till subtraktion inom talområdet 0-20. När vi under interventionens 

gång tränade på de olika strategierna och talkombinationerna så visade alla elever på mycket 

goda kunskap. Flera av dem visade på ett mycket bra flyt och vissa klarade till och med av att 

muntligt visa upp en automatiserad kunskap. När det sedan var dags för ett skriftligt test var 

det något som gjorde att vissa eleverna inte hade möjlighet att visa sina egentliga kunskaper. 

Eleverna hade inte alls samma flyt med papper och penna som de hade när de muntligt tänkte 

ut svaret på de olika räkneoperationerna och detta hade varit intressant att undersöka framöver 

genom fortsatt forskning.  
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Bilagor 

Bilaga 1 
Förtest          

11−2=  ______  14−6=  ______  15−7=  ______  

         
11−9=  ______  10−6=  ______  13−7=  ______  

         
11−3=  ______  12−9=  ______  13−8=  ______  

         
12−7=  ______  15−6=  ______  10−4=  ______  

         
13−9=  ______  14−7=  ______  18−9=  ______  

         
11−6=  ______  14−8=  ______  10−1=  ______  

         
11−7=  ______  16−8=  ______  10−2=  ______  

         
11−8=  ______  15−8=  ______  10−9=  ______  

         
12−3=  ______  10−7=  ______  14−5=  ______  

         
11−4=  ______  15−9=  ______  13−4=  ______  

         
12−4=  ______  12−8=  ______  13−5=  ______  

         
12−5=  ______  10−5=  ______  13−6=  ______  

         
12−6=  ______  14−9=  ______  16−7=  ______  

         
11−5=  ______  10−3=  ______  10−8=  ______  

         
17−9=  ______  17−8=  ______  16−9=  ______  
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Eftertest          Bilaga 2 
11−2=   

 

14−6=   

 

15−7=   

11−9=   

 

10−6=   

 

13−7=   

11−3=   

 

12−9=   

 

13−8=   

12−7=   

 

15−6=   

 

10−4=   

13−9=   

 

14−7=   

 

18−9=   

11−6=   

 

14−8=   

 

10−1=   

11−7=   

 

16−8=   

 

10−2=   

11−8=   

 

15−8=   

 

10−9=   

12−3=   

 

10−7=   

 

14−5=   

11−4=   

 

15−9=   

 

13−4=   

12−4=   

 

12−8=   

 

13−5=   

12−5=   

 

10−5=   

 

13−6=   

12−6=   

 

14−9=   

 

16−7=   

11−5=   

 

10−3=   

 

10−8=   

17−9=   

 

17−8=   

 

16−9=   

12−7=   

 

15−7=   

 

10−3=   

13−9=   

 

13−7=   

 

16−7=   

11−6=   

 

13−8=   

 

15−8=   

11−7=   

 

14−6=   

 

16−9=   

11−8=   

 

12−6=   

 

17−8=   
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Bilaga 3 
Momentplanering/Översiktsplanering 
 

 Moment 

Lektion Repetition 5 min Tal- 
område 

Ny kunskap  
10 min 

Tal- 
kombinationer 

Exitticket 
3 min 

1 Tallinjen - hoppa fram & 
tillbaka + grannar 
Introducera subtraktion; ta 
bort, jämföra. 

0-9  minus 1 
 minus grannen, svaret 

blir 1 

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

Arbetsblad 
1 

2 minus 1 & minus grannen, 
svaret blir 1 

0-9  minus 2 
 minus grannens 

granne, svaret blir två 

9-2, 8-2, 7-2, 6-2, 
5-2, 4-2, 9-7, 8-6, 
7-5, 6-4, 5-3,  

Arbetsblad 
2 

3 minus 1 & minus grannen, 
svaret blir 1 
minus 2 & minus grannens 
granne, svaret blir två 

0-9  hälften +/- 1 6-3, 8-4, 
7-3, 7-4, 
8-3, 8-5,  
 

Veckotest  

4 minus 2 & minus grannens 
granne, svaret blir två 
hälften +/- 1 

0-9  Resten 
 Repetition 0-9 

9-3, 9-4, 9-5, 9-6 Arbetsblad 
4 

5 hälften +/- 1 
Repetition 0-9 

11-19  Generalisera 
kunskapen 0-9, inga 
10 övergångar 

19-1, 19-2, 19-3, 
19-4, 19-5, 19-6, 
19-7, 19-8, 18-1, 
18-2, 18-3, 18-4, 
18-5, 18-6, 18-7, 
17-1, 17-2, 17-3, 
17-4, 17-5, 17-6, 
16-1, 16-2, 16-3, 
16-4, 16-5, 15-1, 
15-2, 15-3, 15-4, 
14-1, 14-2, 14-3, 
13-1, 13-2, 12-1 

Arbetsblad 
5 

6 repetition 0-9 
Generalisera kunskapen 0-9, 
inga 10 övergångar 

11-19  Generalisera 
kunskapen 0-9, inga 
10 övergångar 

19-1, 19-2, 19-3, 
19-4, 19-5, 19-6, 
19-7, 19-8, 18-1, 
18-2, 18-3, 18-4, 
18-5, 18-6, 18-7, 
17-1, 17-2, 17-3, 
17-4, 17-5, 17-6, 
16-1, 16-2, 16-3, 
16-4, 16-5, 15-1, 
15-2, 15-3, 15-4, 
14-1, 14-2, 14-3, 
13-1, 13-2, 12-1 

Veckotest  

7 Generalisera kunskapen 0-9, 
inga 10 övergångar 

  tiokamrater 10-1, 10-2, 10-2, 
10-4, 10-5, 10-6, 
10-7, 10-8, 10-9 

Arbetsblad 
7 

8 Generalisera kunskapen 0-9, 
inga 10 övergångar 

11-19  minus 10 
 minus så svaret blir 

19-10, 18-10, 17-
10, 16-10, 15-10, 

Arbetsblad 
8 
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Tiokamrater 10 14-10, 13-10, 12-
10, 11-10, 19-9, 
18-8,17-7,  
16-6, 15-5, 14-4, 
13-3, 12-2, 11-1 

9 tiokamrater 
minus 10 
minus så svaret blir 10 

11-19  minus 9  18-9, 17-9, 16-9, 
15-9, 14-9, 13-9, 
12-9, 11-9 

Veckotest  

10 minus 10 
minus så svaret blir 10 
minus 9 

11-19  minus 8 18-8, 17-8, 16-8, 
15-8, 14-8, 13-8, 
12-8, 11-8 

Arbetsblad 
10 

11 svaret blir 9 
minus 8 

11-19  svaret blir 9 18-9, 17-8, 16-7, 
15-6, 14-7, 13-4, 
12-3, 11-2 

Arbetsblad 
11 

12 minus 8 
svaret blir 9 

11-19   svaret blir 8 17-9, 16-8, 15-7, 
14-6, 13-5, 12-4, 
11-3 

Veckotest 

13 svaret blir 9 
svaret blir 8 

11-19  Svar 1 mer än 
tiokompisarna, 

11-2, 11-3, 11-4, 
11-5, 11-6, 11-7, 
11-8, 11-9 

Arbetsblad 
13 

14 svaret blir 8 
Svar 1 mer än tiokompisarna, 

11-19  hälften +/-1 
 

12-6, 12-5, 12-7 
14-7, 13-6, 13-7 

Arbetsblad 
14 

15 Svar 1 mer än tiokompisarna, 
hälften +/-1 

 talet 20  Eftertest 
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Bilaga 4 
Exempel på lektionsmanus 

Lektion 2 Manus 

Repetition  
5 min 

 Minus 1, Minus den mindre grannen 
 Flashcards samt muntligt förklara steg-för-steg sina tankegångar. 

Ny 
kunskap 
10 min 

Minus 2 - svaret blir grannens granne & Minus grannens granne - svaret blir 2 
9-2, 8-2, 7-2, 6-2, 5-2, 4-2, 9-7, 8-6, 7-5, 6-4, 5-3 

Material: Tiobasmaterial, tallinje 

Vi har nyss repeterat hur man kan tänka om man vill subtrahera 1 från ett tal eller om 
man vill subtrahera ett tals mindre granne. Idag ska vi gå vidare till att arbeta med två 
nya användbara strategier.  
 
Den första handlar om minus 2.  
 
C:  
Jag börjar med att ta fram 5 entalsklossar och tar bort 2 – då har jag 3 kvar. 5-3=2 
(Visa med hjälp av entalsklossar, fler exempel vid behov). 

 lägg 4 entalsklossar framför er - vad händer om ni tar bort 2? 
Svaret blir 2 ja. 4-2 = 2 
Två är grannens granne till 4 (visa på tallinjen) 
skriv 4-2=2 på tavlan  
 Upprepa med 6-2 & 9-2 
 Vi kommer alltid till grannens granne när vi tar minus 2.  

 
R: Visa med hjälp av tallinjen att när man tar bort 2 så kommer man till grannens 
granne till vänster. 

 Upprepa med: 9-2, 8-2, 7-2, 6-2, 5-2, 4-2 
 
A: Skriv upp de olika subtraktionerna samt svaret efter varje förklaring på 
representationsnivå. 

 Ex: Kim är nu 7 år. För två år sedan var han 5 år. 7-2 = 5 (skriv på tavlan) 
Vi hoppar alltså 2 steg tillbaka på tallinjen. 
_________________________________________________________________ 
Nu är det dags för den andra strategin. Hur du kan tänka när vi istället tar bort 
grannens granne. När svaret blir 2. 
 
Minus grannens granne, svaret blir 2 
Ex: I detta klassrum finns nu 5(?)st elever. Om 3 av er går ut så blir det bara 2 kvar 
här inne. 5-3 = 2 (skriv på tavlan) 
C: Entalsklossar, ta bort grannens granne 

 lägg upp 6 entalsklossar framför er – Vi tar bort grannens granne, som är 4. 
Svaret blir 2 ja, 6-4 blir två. 

 Om jag börjar på 6 och tar bort grannens granne, 4 så blir svaret 2  
Visa på tallinjen 
Skriv 6-4 =2 på tavlan 

 Upprepa med 7-5 & 9-7 
 Svaret blir alltid 2 när vi tar bort grannens granne - backa steg - titta på 

skillnaden 
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R: Visa med hjälp av tallinjen att när man tar bort grannens granne så blir svaret 
alltid 2 

 Upprepa med: 9-7, 8-6, 7-5, 6-4, 5-3 
A: Skriv upp de olika subtraktionerna samt svaret efter varje förklaring på 
representationsnivå. 
 
Flashcards – varva minus 2, svaret blir två och låt eleverna förklara om de tar bort 
grannens granne eller backar två steg. 

Exit ticket  
5 min 

 Flashcards 
 Arbetsblad 2 

 

Lektion 8 Manus 

Repetition  
5 min 

 Generalisering triangel S3 
 Tiokamrater 

Ny 
kunskap 
10 min 

-10 och svaret blir 10 (19-10, 18-10, 17-10, 16-10, 15-10, 14-10, 13-10, 12-10, 11-
10, 19-9, 18-8, 17-7, 16-6, 15-5, 14-4, 13-3, 12-2, 11-1 
Material: Tiobasmaterial, tallinje 

C: 
 Vi börjar med att jag med hjälp av dessa klossar lägger upp talet 14. Om vi 

tittar på talet 14 så ser vi att det består av ett tiotal (håll upp det) och 4 ental 
(håll upp dem). 10 + 4 = 14 

 Vad händer om vi vill subtrahera 10 från 14? 
 Jo vi ser att 14 - 10 = 4 (Visa med hjälp av klossarna - vi tar bort ett helt 

tiotal) 
 Vi ser också att 14 - 4 = 10 (Visa med hjälp av klossarna, vi tar bort alla 

ental) 
 Repetera med samma procedur med 12 – 10 & 12 – 2 

 
 Nu vill jag att ni lägger upp talet 17 med hjälp av era klossar. Vi ser att talet 

17 består av ett tiotal, kan alla hålla upp det, och 7 ental. Talet 17 består 
alltså av 10 + 7 

 Hur ska vi nu tänka om vi tar 17 – 10? Jo vi vill subtrahera hela tiotalet och 
vi ser alltså att 17 - 10 = 7 (Visa med hjälp av klossarna & eleverna gör 
samma procedur med sina klossar) 

 Lägg tillbaka 17 framför er. 
 Hur tänker vi om vi istället vill ta 17 – 7? Jo vi behöver ta bort alla ental och 

kvar har vi tiotalet, 17 - 7 = 10 (Visa med hjälp av klossarna att vi tar bort 
alla ental, eleverna ska göra samma sak.) 

 Lägg upp talet 15 med hjälp av klossarna.  
 Vad består det av? Eleverna svarar i kör. 
 Ja precis, ett tiotal och 5 ental. 
 Vad blir då 15 - 10? Just det, 5.  
 Och vad blir 15 - 5? Precis, 10 

 R:  
 Om vi tittar på tallinjen - här har vi talet 13, peka på talet. Vi skulle kunna 

dela upp det i 10 + 3 (visa på tallinjen) 
 13 - 10 = 3 (Visa med hjälp av tallinjen, subtrahera 10) 
 13 - 3 = 10 (Visa med hjälp av tallinjen, subtrahera alla ental) 
 På samma sätt ser vi att 18 består av 10 + 8.  
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 18 - 10 = 8 (Visa med hjälp av tallinjen, subtrahera 10) 
 18 - 8 = 10 (Visa med hjälp av tallinjen, subtrahera alla ental) 
 Därför bör 19 bestå av ... just det, 10 + 9 
 19 - 10 är då lika med? Just det, 9. 
 19 - 9 = ? Exakt, 10 

A: 
Skriv på tavlan & lös tillsammans 
11 - 10 = 
11- 1 = 
16 - 10 =  
16 - 6 = 

Exit ticket  
5 min 

 Flashcards 
 Arbetsblad 8 

 

Lektion 10 Manus 

Repetition  
5 min 

 -10 eller svaret blir 10 
 minus 9 
Flashcards samt muntligt förklara steg-för-steg sina tankegångar. 

Ny kunskap 
10 min 

Minus 8 (17-8, 16-8, 15-8, 14-8, 13-8, 12-8, 11-8)  
Material: mynt 1- och 10kr, tallinje 

Förra lektionen räknade vi med att vi ska ta bort 9 från talet. Idag ska vi istället 
arbeta med tal där vi istället subtraherar, tar bort, 8. Vi börjar som förra gången 
med att ni lägger fram 14kr framför er. 
C:  

 Ni har nu en 10-krona och 4 enkronor.  
 Om ni ska handla ett päron för 8 kronor så betalar ni med 10-kronan (Dra 

bort den från er hög med pengar) och tillbaka får ni två en-kronor. 
Sammanlagt har ni nu kvar 4+2 = 6 kr. 

 Vi tar alltså bort från 10-talet och lägger ihop de ental som finns kvar. 
 Lägg fram 13 kr framför er. Ni har en 10-krona och 3 enkronor. 
 Vi tänker oss att vi handlar en penna för 8 kr. Då måste ni betala med 10 kr. 

(Dra bort den från högen med pengar) och som växel får ni tillbaka 2 
kronor. Då har ni kvar 3 enkronor som vi inte har använt och de två som ni 
fick tillbaka. Alltså 5 kr.  

 Lägg nu fram 17 kr framför er. 
 Om ni nu ska handla en bulle för 8 kr, Vad betalar ni med av det som ni har 

framför er? Helt rätt, 10-kronan. Vad får ni tillbaka? Exakt, 2 kronor. Nu 
har ni sammanlagt kvar 2 +7 kr alltså.., 9 kr 

R: 
 Om vi nu tittar på tallinjen. 17-8 som vi hade precis. Då startar vi här på 17 

och sedan betalade vi med 10 kr, då backar vi 10 steg. Hamnar på 7, men 
då har vi hoppat lite för långt eftersom vi bara skulle backa 8 steg. Då 
måste vi hoppa fram 2 steg, vilket är samma som det vi fick tillbaka när vi 
växlade 10 kronan. Så vi hoppar fram två steg och då hamnar vi på 9. 17-8 
är alltså lika med 9.  

 Den här gången startar vi på 13. Om vi vill lösa 13 - 8 så kan vi tänka att vi 
börjar här på 13, subtraherar 10, för att sedan addera 2 (Visa på tallinjen) 
13 - 8 är alltså lika med 5.  
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 Om vi slutligen börjar på 15 och vill subtrahera 8, hur ska vi tänka? Jo vi 
ställer oss på... (15). Backa ... (10 steg). För att sedan ... addera 2. 15 - 8 är 
alltså lika med 7. 

A: 
 Jag skriver 14-8 på tavlan. Jag tänker att jag först subtraherar 10 för att 

sedan addera 2. Vi har 4 ental och nu dessa två. Då har vi 6kvar. 14-8 är 
allts 6. 

 12 - 8 = Hur kan vi tänka då? 
 16 - 8 = (Påpeka att detta också är dubblorna 8+8)  
 Fler exempel för att träna tankestrukturen. 

Exit ticket  
5 min 

 Flashcards 
 Arbetsblad 10 

 

Lektion 11 Manus 

Repetition  
5 min 

 minus 9, minus 8 
Flashcards och förklara för en kompis strategin för dessa tal. 

Ny kunskap 
10 min 

Svaret blir 9 16-7, 15-6, 14-7, 13-4, 12-3, 11-2 (18-9, 17-8,) 
Material: mynt 1- och 10kr, tallinje 

När man ska ta bort 8 eller 9 gick vi genom strategin att växla in 10:an för att få 1 
eller 2 kronor tillbaka och lägga ihop dem med de ental man hade. Idag ska vi titta 
på en annan strategi när man bara tar bort lite mer än entalen, där svaret blir 9. 
C:  

 Lägg fram 14 kr framför er. Ni har nu 10kr och 4 enkronor.  
 Om ni nu ska handla något som kostar kostar 5 kronor, då ser vi precis som 

tidigare att enkronorna inte räcker till. Då kan vi tänka att om vi betalar 
med enkronorna fattas det en krona, som man tar från 10:an 10-1 = 9. 
Svaret blir alltså 9.  

 Vi tar alltså bort alla enkronor och ser att vi behöver ta bort en enkrona till. 
Det räckte inte med de enkronor vi hade. 

 Lägg fram 12 kr framför er. Ni har en 10-krona och 2 enkronor. 
 Vi tänker oss att vi handlar något för 3 kr. Vi har 2 enkronor, så vi tar bort 

dem först. Då har vi tagit bort 2 enkronor men vi måste ta bort en till. 
Alltså 10-1 =9.  

 Lägg fram 15 kr framför er. Ni har en 10-krona och 5 enkronor. 
 Vi tänker oss att vi handlar något för 6 kr. Vi har 5 enkronor, så vi tar bort 

dem först och sedan behöver vi ta bort 1 enkrona till 10-1=9. 
R: 

 Om vi nu tittar på tallinjen. 15-6 som vi hade precis. Då startar vi här på 15 
och sedan backar vi 5 steg till 10, då behöver vi backa ett steg till för att vi 
ska ha backat tre steg sammanlagt. 10-1=9 

 Den här gången startar vi på 13. Om vi vill lösa 13 - 4 så kan vi tänka att vi 
börjar här på 13, subtraherar 3, för att komma till 10, sedan subtrahera 1 till 
(Visa på tallinjen) 13 - 4 är alltså lika med 9.  

 Om vi slutligen börjar på 16 och ska subtrahera 7, hur ska vi tänka? Jo vi 
ställer oss på... (16). Backar ... (6 steg till 10). För att sedan ... subtrahera 1. 
16 - 7 är alltså lika med 9. 

A: 
 Jag skriver 11-2 på tavlan. Jag tänker att jag först subtraherar 1 för att 

komma till 10 och sedan ta bort 1 till. 10-1 är 9.  
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 13 - 4 = Hur kan vi tänka då? 
 14 – 5, 16 - 7 

Exit ticket  
5 min 

 Flashcards 
 Arbetsblad 11 
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Bilaga 5 
Exitticket 
 

Arbetsblad 2 

5 - 2 = ________ 

9 - 7 = ________ 

7 - 5 = ________ 

8 - 2 = ________ 

4 - 2 = ________ 

9 - 2 = ________ 

8 - 6 = ________ 

7 - 2 = ________ 

3 - 2 = ________ 

6 - 4 = ________ 

4 - 2 = ________ 

5 - 3 = ________ 

6 - 2 = ________ 

Arbetsblad 10  

16 - 8 = ________ 

13 - 8 = ________ 

17 - 8 = _________ 

12 - 8 = ________ 

15 - 8 = ________ 

11 - 8 = ________ 

14 - 8 = ________ 

17 - 8 = _________ 

13 - 8 = ________ 
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Bilaga 6 
Veckotest 

11−2=    13−4=    12−8=   

        

11−9=    13−5=    10−5=   

        

11−3=    13−6=    14−9=   

        

12−7=    15−7=    10−3=   

        

13−9=    13−7=    16−7=   

        

11−6=    13−8=    10−8=   

        

11−7=    14−6=    16−9=   

        

11−8=    10−6=    17−8=   

        

12−3=    12−9=    17−9=   

        

11−4=    15−6=    18−9=   

        

12−4=    14−7=    10−1=   

        

12−5=    14−8=    10−2=   

        

12−6=    16−8=    10−4=   

        

11−5=    15−8=    15−9=   

        

10−9=    10−7=    14−5=   
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Bilaga 7 
Missivbrev 
 
Hej! 
 
Vi är två lärare som studerar sista terminen på speciallärarprogrammet med 
matematikinriktning vid Linköpings universitet. Den sista terminen gör vi studenter ett 
examensarbete. I vårt examensarbete kommer vi att studera effekten av hur en mycket 
strukturerad och tidsbegränsad undervisning påverkar elevernas kunskaper avseende 
subtraktion inom talområdet 0-20. Studien utgör underlag för vårt examensarbete vilket 
avslutar vår utbildning till speciallärare i matematik vid Linköpings universitet. 
 
Vecka 42-47 kommer vi att delta i den ordinarie matematikundervisningen i några 
klasser/grupper på våra respektive skolor. Delar av lektionerna kommer att ägnas åt att träna 
strategier för subtraktion inom talområdet 0-20, i syfte att eleverna ska automatisera sina 
kunskaper.  
 
För att se effekterna av undervisningen kommer vi att genomföra ett antal matematiktester 
under hösten. Resultaten av dessa tester kommer vi att använda i vår studie.  
 
Om ni inte vill att vi använder ert barns resultat i vår studie, ber vi att ni meddelar oss snarast. 
I examensarbetet kommer inga namn på elever att röjas, inte heller vilken skola som har varit 
föremål för studien. 
 
Om något av ovanstående är oklart eller om ni har frågor, tveka inte att kontakta oss 
på mailadressen nedan. 
  
 
Cecilia Glawing  mailadress 
Anna Johansson mailadress  
 
MVH 
 
Anna och Cecilia 

        

 


