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Sammanfattning 

För att elever i matematiksvårigheter ska utvecklas i sin matematik behöver i de flesta fall den 

grundläggande taluppfattningen utvecklas. En viktig del i grundläggande taluppfattning är att 

ha flyt i beräkningar av de grundläggande additions- och subtraktionskombinationerna. För att 

uppnå detta kunnande beskrivs i litteraturen att kunskaperna behöver automatiseras, 

överinläras eller komprimeras. Elever som inte lär sig effektiva strategier för beräkning 

byggda på förståelse av de ingående begreppen och utvecklar beräkningsflyt tenderar att 

fortsätta använda ineffektiva beräkningsstrategier genom hela sin skolgång. Beräkningsflyt 

möjliggör lärande av mer komplex matematik och lösande av matematiska uppgifter på en 

högre nivå då arbetsminnet avlastas dessa beräkningar.  

I föreliggande studie undersöktes två tier 2-interventioners effekt på elevers flyt vid beräkning 

av grundläggande additioner och subtraktioner inom talområdet 0–20 samt på elevernas 

attityder till matematik. En intervention var digitaliserad där elever övade inom sin ordinarie 

undervisningsgrupp via en pedagogisk websida och den andra interventionen var lärarledd 

med explicit undervisning av beräkningsstrategier och träning med 1-minute-timings i liten 

grupp. I studien ingick 19 elever i årskurs 7. Syftet var att undersöka om det fanns någon 

skillnad i effekt mellan interventionerna på elevernas beräkningsflyt och attityder. 

Resultaten visar att båda interventionerna hade positiv effekt på elevernas flyt vid beräkningar 

av grundläggande additioner och subtraktioner. Förbättringen av elevernas beräkningstempo 

är större i den lärarledda interventionen än i den digitaliserade interventionen. Den statistiska 

analysen visade på en signifikant interaktionseffekt av tid och interventionsgrupp.  

Resultaten pekar på att interventioner för att öka beräkningsflyt bör vara lärarledda och 

innehålla explicit undervisning av beräkningsstrategier, samt 1-minute-timings, för att ha 

störst effekt. Interventionerna ledde inte till någon attitydförändring hos eleverna. 
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1. Inledning 

Det här är lätt, jag är bara inte så snabb. Uttalandet kom från en av eleverna i årskurs 7 som 

deltog i en av interventionerna i studien. Elevens tilltro till att hen så småningom skulle kunna 

klura ut summan av 7 + 8 eller 4 + 9 var stor. Möjligen speglar uttalandet en 

matematikundervisning där elever förväntats utforska och upptäcka förhållanden och 

samband, vilket ska leda till ny kunskap. En god tanke när det gäller att skapa förståelse för 

begrepp, men blir det inte ohållbart att sitta och klura som i exemplen ovan när en går i 

årskurs 7? Speciellt som beräkningar av ovanstående slag ofta utgör delmoment i matematik 

där problemet en vill lösa är av mer komplex natur. Eleven uttryckte också en intuitiv känsla 

av att hastighet har betydelse och att brist på densamma var värd att kommentera. Det är detta 

som föreliggande studie vill belysa. 

Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i 

vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets 

beslutsprocesser (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 [Lgr 

11], Skolverket, 2018, s. 54). Kunskaper i matematik har betydelse för att människor ska ha 

ett fungerande vardagsliv med möjligheter att försörja sig och delaktighet i samhällslivet. 

Alltså har det betydelse att lyckas i skolmatematiken, för individ och samhälle (Chiswick, Lee 

& Miller, 2003; Hanushek, Schwerdt, Wiederhold & Woessman, 2013). 

Men matematik är det skolämne (förutom svenska som andraspråk) där störst andel elever inte 

når ett godkänt betyg när de slutar nian. 11 % av de svenska grundskoleeleverna fick 2019 

betyget F som slutbetyg i matematik i årskurs 9 (Skolverket, 2019a). Låga prestationer i 

matematik och elever som bedöms ha svårigheter att klara av matematiken har ökat under de 

senast 20 åren (Caviola, Gerotto & Mammarella, 2016). Olika bedömningar görs av 

omfattningen, men de skiljer sig inte så mycket åt. Till exempel bedöms 4–7 % av 

grundskolans elever vara i matematiska svårigheter (Caviola, Gerotto & Mammarella, 2016) 

och en annan uppskattning säger att 5–8 % av barn och vuxna har så stora svårigheter med 

matematik att de kan antas ha en matematisk funktionsnedsättning, och därmed får svårt att 

klara studier och sitt vardags- och yrkesliv (Chinn, 2017; Lewis & Fischer, 2016). Som en 

följd av detta har intresset stigit för interventioner som kan förebygga svårigheter, däribland 

interventioner för att öka elevers grundläggande aritmetiska kunskaper (Caviola, Gerotto & 

Mammarella, 2016).  
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Att elever ges möjligheter att lyckas i sitt matematiklärande motiveras även av den påverkan 

ämnet i sig verkar ha på elever. Hamnar elever i matematiska svårigheter är det vanligt att de 

mår dåligt.  

Svensk skola är genom lagar och förordningar skyldig att erbjuda en undervisning som vilar 

på vetenskaplig grund. De elever som inte uppnår eller riskerar att inte uppnå kunskapskraven 

och därmed är i behov av extra anpassningar och/eller särskilt stöd ska erbjudas tidiga och 

lämpliga stödinsatser (Lgr 11, Skolverket, 2018; Skollag, SFS 2010:800). Kunskapen om 

vilka insatser som är effektiva för att stötta elever i behov av särskilt stöd att nå 

kunskapsmålen är dock begränsad i svensk skolkontext, trots att denna kunskap är central för 

att alla elever ska få en likvärdig utbildning (Almqvist, Malmqvist & Nilholm, 2015). 

När elever hamnar i skolsvårigheter ska orsakerna till detta analyseras på organisations- 

grupp- och individnivå så att dessa kan undanröjas på samtliga nivåer. Den primära insatsen 

ska vara att se över hur skolans organisation och dess undervisning kan förändras så att 

svårigheterna upphör (Skolverket, 2014). Stödet ska ges inom ordinarie grupp. Att till 

exempel förändra lärarens pedagogiska metod skulle kunna utgöra stödinsats på gruppnivå. 

Det finns gott stöd i forskningen för insatser på gruppnivå som metod för att uppnå olika 

kunskapsmål i skolan. Dock är det ganska sällsynt att stödinsatser för elever som hamnat i 

skolsvårigheter sätts in på gruppnivå, särskilt interventioner som påverkar hela klassens 

arbetsformer (Almqvist, Malmqvist & Nilholm, 2015).  

Som speciallärare i matematik på högstadiet har jag mött elever som har med sig varierande 

erfarenheter och kunskaper från den matematikundervisning de hittills tagit del av. 

Sammantaget har dessa erfarenheter och kunskaper utgjort de ingångsvärden som 

undervisningen haft att utgå ifrån. Många gånger har jag hört högstadielärare uppgivet 

konstatera att eleverna inte har de grundläggande kunskaperna och stå handfallna inför detta 

faktum. Orsaken till handfallenheten har varit att lärarna upplevt att de inte haft tid att, eller 

tror sig om att ha kunnat, undervisa detta. I rollen som speciallärare förväntas jag analysera 

uppkomna situationer och verka för att förebyggande arbete bidrar till att undanröja hinder 

och svårigheter i olika lärmiljöer (SFS 2011:186). Till detta behövs bland annat verktyg för att 

upptäcka de kunskaper som saknas i elevers kunskapsbygge samt en uppsättning 

interventioner som kan genomföras på grupp- och individnivå för att stötta elevernas lärande 

av de grundläggande kunskaperna och därmed förebygga svårigheter i det fortsatta 

matematiklärandet. 
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2. Syfte 

Matematiksvårigheter kan förebyggas bland annat genom att flyt i beräkningar med 

aritmetiska talfakta uppnås. För att stötta utveckling av beräkningsflyt, när den ordinarie 

undervisningen brustit, behövs effektiva specialpedagogiska interventioner. Syftet med 

föreliggande studie var att undersöka om två tier 2-interventioner i matematik hade positiv 

effekt på elevers beräkningsflyt samt attityder till matematik. 

2.1 Frågeställningar 

Utifrån syftet formulerades följande frågeställningar: 

1. Vilken effekt på elevers flyt vid beräkning av grundläggande additioner och 

subtraktioner inom talområdet 0 – 20 har en lärarledd tier 2-intervention i mindre 

grupp bestående av explicit undervisning av strategier för beräkning av grundläggande 

additioner och subtraktioner? 

2. Vilken effekt på elevers flyt vid beräkning av grundläggande additioner och 

subtraktioner inom talområdet 0 – 20 har en digitaliserad tier 2-intervention där 

eleverna enskilt tränar beräkning av grundläggande additioner och subtraktioner med 

en strukturerad progression i webbmiljö? 

3. Vilken av de prövade interventionerna är effektivast för att förbättra elevers flyt vid 

beräkningar av grundläggande addition och subtraktion? 

4. Förändras elevernas attityd till ämnet matematik efter deltagande i en intervention 

inriktad på att utveckla elevernas beräkningsflyt? 

Min hypotes var att båda interventionerna skulle ha positiv effekt på elevernas beräkningsflyt. 

Detta antogs utifrån tidigare liknande studier (Caviola et al., 2016; Sjölin, 2017) där effekten 

på såväl beräkningshastighet som korrekthet vid svarsavgivande varit hög. 

En andra hypotes var att elevernas attityd till matematik skulle bli mer positiv av att delta i 

interventioner. 
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4. Teoretiskt perspektiv 

4.1 Matematikämnet i skolan 

Syftet med matematikundervisningen i skolan är att elever får möjligheter att utveckla 

kunskaper i och om matematik. Matematikkunskaperna ska vara användbara i vardagslivet 

och i de situationer som eleverna kan komma att möta (Skolverket, 2018). Matematisk 

problemformulering och problemlösning är central. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla 

kunskaper för att tolka, beskriva, formulera och resonera med matematikens språk och 

uttrycksformer (Skolverket, 2018). För att detta ska vara möjligt behöver eleverna få 

möjligheter att bli förtrogna med grundläggande matematiska begrepp och metoder 

(Skolverket, 2018).  

Skolans matematikundervisning ska syfta till att elever ges möjligheter att utveckla förmåga 

att (Skolverket, 2018, s. 55):  

 formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 

metoder, 

 använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

 välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter, 

 föra och följa matematiska resonemang, och 

 använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser.  

Som centralt innehåll för skolans matematikundervisning specificeras områdena: 

Taluppfattning och tals användning, Algebra, Geometri, Sannolikhet och statistik, Samband 

och förändring, samt Problemlösning (Skolverket, 2018).  

Inom området Taluppfattning och tals användning anges att de naturliga talen och deras 

egenskaper, beräkningsmetoder vid huvud-, överslags- och skriftlig beräkning samt 

räknesättens egenskaper och samband ska behandlas i årskurs 1-3 (Skolverket, 2018). I 

kunskapskraven för årskurs 3 anges att eleverna ska kunna använda huvudräkning för att göra 

beräkningar med de fyra räknesätten med tal inom heltalsområdet 0 – 20 (Skolverket, 2018). 

Inom skolans senare årskurser ges inte grundläggande taluppfattning något utrymme i 

kursplanen.  
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Skolmatematiken kan sägas vara kumulativ då begrepp och metoder lärs enligt en given 

ordningsföljd. Detta medför att elever som möter svårigheter på ett grundläggande område 

inom matematiken vanligen får fortsatta svårigheter inom angränsande områden i 

matematiken. Dessutom inverkar svårigheterna i matematik på lärandet i övriga skolämnen 

(Almqvist, Malmqvist & Nilholm, 2015).  

4.2 Grundläggande matematik i skolan 

En framgångsfaktor i matematikundervisning är att elever från början framför allt får ägna sig 

åt att bygga upp matematiska begrepp (Hudson & Miller, 2006). Longitudinella studier har 

visat att elever som under hela skoltiden har stora svårigheter med att lösa matematikuppgifter 

ofta gör fel som visar att begreppsförståelsen har stora brister (Pettersson, 2013). Begreppen 

utgör grunden för förståelse av matematik och det är ur denna förståelse som en allt godare 

taluppfattning kan utvecklas (Hudson & Miller, 2006).  

Undervisning av begrepp bör följa undervisningsgången i CRA – från konkretion (Concrete), 

via representation (Representations) till abstrakta symboler (Abstract) (Hudson & Miller, 

2006). Eleverna ges i CRA möjlighet att först möta matematiska begrepp genom att de 

presenteras och representeras konkret. Begreppet introduceras och presenteras med ting 

eleverna känner igen i sin vardag, laborativt material eller i form av dramatisering. När 

eleverna visar att de förstått begreppet i en konkret kontext går undervisningen vidare till 

visuell representation av begreppet. Eleverna får då representera begreppet genom att 

exempelvis rita bilder av de konkreta representationerna. Först när eleverna visat att de 

förstått begreppet utifrån konkreta och visuella representationer bör de abstrakta matematiska 

symbolerna för begreppet introduceras (Hudson & Miller, 2006). 

4.3 Taluppfattning 

Det har sagts att taluppfattning är något som en känner igen när en ser den, men som är svår 

att definiera till och med för de som är lärare (Griffin, 2004). Taluppfattning kan ses som den 

samlade förståelsen av tal som en person samlat på sig. För att fånga detta kan en till exempel 

definiera taluppfattning som ”en persons allmänna förståelse av tal och operationer jämte 

förmågan och benägenheten att använda den här förståelsen på flexibla sätt för att göra 

matematiska bedömningar och utveckla användbara strategier för att hantera tal och 

operationer” (McIntosh, Reyes & Reyes, 1992, s. 3). Beroende på forskningsdisciplin 

varierar definitionen av begreppet taluppfattning och ingen enhetlig definition har uppnåtts 
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(Andrews & Sayers, 2015). Sayers och Pettersson (2016) säger att den största skillnaden i 

definition av begreppet inte finns mellan forskningsdisciplinerna utan mellan forskningen och 

praktikerna. Andrews & Sayers (2015) urskiljer tre faser i utvecklingen av taluppfattning 

(Number sense) oavsett forskningstradition: 

1. Preverbal Number sense utgör en medfödd förståelse för små tal och en förmåga att 

jämföra dessa. Denna förståelse vidareutvecklas under småbarnsåren utan formell 

utbildning och ligger till grund för verbala räknefärdigheter och aritmetik.  

2. Foundational Number sense – FoNS, utgör en tidig Number sense som eleverna 

tillägnar sig under skolans första år när de tar del av skolans matematikundervisning.  

3. Tillämpad Number sense utgör den talrelaterade förståelse som är avgörande i allt 

lärande av matematik. Här ryms förmåga att se helheten och delarna i ett problem, att 

relatera tal och operationer till kontexten, att anpassa metod efter sina kunskaper, att 

representera matematiken så effektivt som möjligt, samt att reflektera med stöd i 

referenser och bedöma rimlighet i resultat. 

FoNS-medvetenhet har kategoriserats i åtta kategorier för att underlätta att få syn på den 

grundläggande taluppfattningen (Sayers & Pettersson, 2016):  

 igenkänning av tal – känner igen siffersymboler och deras innebörd, 

 systematisk räkning – kan räkna systematiskt framåt och bakåt, samt förstår 

ordinalitet, 

 medvetenhet om relationen mellan tal och antal – förstår förhållandet mellan 

talets namn och det antal som det representerar, 

 urskiljande av tal – förstår storlek och kan jämföra olika storlekar, 

 förståelse av olika representationer av tal – förstår att tal kan representeras på 

olika sätt, 

 uppskattning – kan göra uppskattningar av storlek på en samling eller på ett 

föremål, 

 enkel aritmetisk kompetens – kan utföra enkla aritmetiska operationer, 

 medvetenhet om talmönster – förstår och känner igen talmönster, speciellt tal 

som saknas i mönster. 

Vissa delar av taluppfattningen är alltså medfödda. Dock har föräldrars utbildningsnivå, 

socioekonomiska status och hemmets lärmiljö före skolstart många gånger större effekt på de 
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matematiska färdigheter elever uppvisar vid 10 års ålder (Melhuish, Sylva, Sammons, Siraj-

Blatchford, Taggart, Phan & Malin, 2008). Slutsatsen av detta blir att det är viktigt vilken 

undervisning, informell och formell, som barn får för att taluppfattningen ska utvecklas 

(Andrews & Sawyers, 2015). För att kompensera för de påtagliga skillnader i taluppfattning 

som barn har med sig in i skolan bör målet vara att alla elever under det första skolåret har fått 

utveckla en grundläggande taluppfattning (ibid.).  

För att lärare ska kunna planera undervisningen så att den ger det stöd eleverna behöver för att 

utveckla en grundläggande taluppfattning behöver de kartlägga och få syn på de kompetenser 

elever besitter (Skolverket, 2019b). I svensk skola är det numera obligatoriskt att genomföra 

en bedömning av elevers taluppfattning i årskurs 1. Valet av just begreppet taluppfattning för 

obligatorisk bedömning motiveras i Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning (Skolverket, 

2019b) av att praktiskt taget all matematik bygger på en god förståelse av talen och deras 

inbördes relationer. Vidare sägs att en god taluppfattning utgör grunden för allt fortsatt 

matematiklärande och att mängder av studier pekar ut brister i taluppfattningen som 

bakomliggande orsak till de olika svårigheter elever stöter på i matematiken (ibid.).  

4.4 Beräkningsflyt 

Beräkningsflyt utgör en prediktor för såväl framgångar som svårigheter inom matematiken 

och att sakna flyt i beräkningar har identifierats som en grundläggande faktor till bristfällig 

matematik (NMAP, 2008). 

Ett begrepp som är snarlikt Number sense är begreppet numeracy. Numeracy syftar på 

förmågan att utföra heltalsoperationer korrekt, konsekvent och med flyt både i huvudet och 

skriftligt, med förståelse och rimlighetsbedömning, och användning av olika strategier och 

medel (Sharma, 2017). I numeracy är flyt i operationer och beräkningar med tal centralt 

(Sharma, 2017). Den svenska läroplanen (Lgr 11, Skolverket, 2018) anger inte uppnåendet av 

beräkningsflyt som ett mål i sig, men i Skolverkets (2013) diagnosmaterial Diamant betonas 

vikten av att eleverna utvecklar en god taluppfattning och får ett bra flyt i räknandet under de 

första skolåren. Många elever kämpar med lärandet av beräkningsflyt. Detta beror till absolut 

största delen på yttre faktorer såsom för lite erfarenheter av tal, dålig undervisning med en 

fragmentiserad kursplan, bristande begreppsuppbyggnad, ineffektiva strategier, för lite övning 

och för låga förväntningar (Sharma, 2017). I några få fall beror svårigheten på inre faktorer 

såsom individuell kapacitet eller lärandesvårigheter (Sharma, 2017).  
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En hörnsten i det tidiga matematiklärandet är att uppnå flyt i beräkningar med grundläggande 

aritmetisk talfakta (McIntosh, 2008). Denna typ av talfakta eller deklarativa kunskaper är nära 

sammanlänkade med utvecklingen av en god taluppfattning (Hudson & Miller, 2006).  

Forskning indikerar, enligt Baroody, Bajwa och Eijland (2009), att barn går igenom tre faser 

när de lär sig grundläggande talkombinationer. Först använder barn räkningsstrategier där 

objekt eller ord används för att avgöra vad svaret är. I den andra fasen används 

resonemangsstrategier. Tidigare lärd kunskap och relationer mellan tal används deduktivt för 

att komma fram till den okända kombinationen. Den tredje fasen präglas av bemästrande 

(mastery) och här kan svar härledas snabbt och effektivt från nätverk i minnet (Baroody et al., 

2009). De två första faserna är medvetna och långsamma kognitiva processer, medan den 

tredje fasen präglas av omedvetna automatiska och därmed snabba kognitiva processer (ibid.). 

Den deklarativa kunskapens funktion i taluppfattningen utgörs av att eleverna rutinmässigt 

och med flyt kan göra beräkningar, samt benämna tal med deras namn och också jämföra tal. 

Dessa kunskaper bidrar till att eleven kan lära sig efterföljande matematiska förmågor och 

matematiska resonemang (Hudson & Miller, 2006). Elever som får kämpa för att klara 

grundläggande beräkningsproblem får svårt med mer komplexa och utvecklade matematiska 

förmågor (Geary, Hoard, Nugent, & Bailey, 2013).  

Beräkningsflyt benämns automatisering i en del av forskningen på området. Det finns skilda 

tankar om vad automatisering är. En syn är att eleverna ska lära sig faktakunskaper vilka 

kodas för lagring i långtidsminnet. Det viktigaste i träningen är att automatisera talfakta för 

lagring i långtidsminnet och övningen resulterar i att eleverna automatiserat kan plocka fram 

dessa kunskaper ur minnet (NMAP, 2008; se även Passive Storage view, i Baroody, Bajwa, & 

Eiland, 2009). En annan syn på automatisering är att elever först behöver förstå och sedan 

överinlära beräkningsprocesser så att de blir rutinmässiga. De uppnår då totalt flyt och har 

tillsynes automatiserat kunskaperna, då dessa processer kan användas utan att kräva någon 

energi (Woolfolk & Carlberg, 2015, s. 262). Utifrån vilken av de två processerna som 

används vid lärandet nås olika effekter på förmågan att använda kunskaperna i nya 

sammanhang. Lärs talkombinationerna in rutinmässigt utan förståelse nås inte en flexibel 

kunskap som kan användas i nya sammanhang, vilket däremot sker om talkombinationerna 

lärs in med förståelse (Baroody et al., 2009).  

Gray och Tall (1994) tillför ett intressant synsätt på processen att automatisera kunskaper. 

Utifrån en intervjuundersökning där elever fick beskriva sitt sätt att tänka om och lösa enkla 
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aritmetikuppgifter fann de strategier som eleverna använde och som visade sig vara 

avgörande för elevernas prestationer. Elever som löste matematiska uppgifter effektivt 

använde ett helt annat sätt att hantera tal än de elever som kämpade med beräkningarna. De 

mindre framgångsrika hade fastnat i användande av mer rudimentära strategier som krävde 

mer tankemöda, vilket ofrånkomligen ledde till lägre prestationer (ibid.). Elever som 

presterade bättre använde mer sofistikerade metoder. Dessutom visade det sig att när eleverna 

förstått och uppnått säkerhet gällande talbegrepp kunde denna kunskap komprimeras för att 

senare användas för såväl förståelse som lösning matematikuppgifter utan att det krävde aktiv 

reflektion (Gray & Tall, 1994). Forskarna ställer upp hypotesen att framgångsrika tänkare 

bygger uppe en mental struktur där kunskapen hanteras som procept. Procept är en 

sammanslagning av orden process och koncept (begrepp). Att koppla samman effektiv 

process med förståelse av begreppet leder till en smidig användning av effektiva strategier 

(Gray & Tall, 1994). Annorlunda uttryckt så är det inte så att de elever som presterar bättre 

kan mer än de elever som uppfattas arbeta och tänka långsamt, de lär sig en annan slags 

matematik. Den matematik som de lågpresterande lär sig är svårare och mer energikrävande 

(ibid.). 

McIntosh (2008) talar om att göra effektiva beräkningar med huvudräkning. Han betonar 

begreppsförståelsens betydelse för att snabbt och korrekt kunna härleda memorerade 

tabellkunskaper. Att behärska grundläggande aritmetisk talfakta möjliggör frigörande av 

tankekraft och arbetsminne till det mer avancerade matematiska innehåll som 

matematikundervisningen oftast syftar till (McIntosh, 2008).  

Sharma (2017) pekar på vikten av att kunna visualisera talen i sinnet för att möjliggöra 

automatisering. Det är först när individen inte behöver räkna varje föremål utan kan se kluster 

för sin inre syn, och dessutom kan dela upp detta i två kluster och sedan sammanfoga dessa 

igen, som förutsättningarna att automatisera är på plats. Många elever i matematiksvårigheter 

har svårigheter att göra detta (Sharma, 2017).  

Beräkningsflyt visar sig bland annat genom att korrekta beräkningar kan göras med hög 

hastighet. Vilken beräkningshastighet som elever anses behöva uppnå för att sägas ha flyt i 

beräkningarna varierar. I Diamantdiagnoserna (Skolverket, 2013) anges att elever som 

behärskar additioner och subtraktioner inom talområdet 10–19 gör mellan 12–16 korrekta 

beräkningar per minut. Hudson och Miller (2006) har sammanställt den beräkningstakt för 

bemästrande av grundläggande talfakta som omnämns i undervisningslitteratur. Bemästrande 
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visar sig enligt denna sammanställning vid en beräkningstakt på minst 30–50 siffror per minut 

(notera skillnaden mellan antal siffror per minut och antal beräkningar per minut i Skolverkets 

(2013) definition). McIntosh (2008) anger att barn som har befästa minneskunskaper gällande 

de grundläggande additionerna och subtraktionerna bör kunna avge ett svar på 2–3 sekunder. 

Studier har visat på ett tydligt samband mellan beräkningshastighet och framgång i senare 

matematiskt lärande. I detta sammanhang har det observerats att elever som har en 

beräkningshastighet på 30 siffror per minut smidigt kan gå vidare och lära sig mer komplexa 

färdigheter (Hudson & Miller, 2006).  

Boaler (2011) lyfter fram en fara med att låta elever i matematiksvårigheter memorera fakta 

för att sedan testa dem på tid. Detta förfarande riskerar att skapa ångest och att eleverna får en 

känsla av att matematik inte är någonting för dem (ibid.). Faran är att elever som inte har 

tillräckligt god taluppfattning eller utvecklade strategier för grundläggande beräkningar aldrig 

förstår procedurer eller ett flexibelt användande av tal och därmed aldrig kan komprimera 

kunskapen (Boaler, 2011; Gray & Tall, 1994). En uppenbar risk är att dessa elever fortsätter 

att arbeta med en felaktig modell av matematiken och om de sätts att öva mer enskilt då 

förstärker den felaktiga bilden av matematik (ibid.) De behöver i stället få möjligheter att på 

ett lekfullt sätt utveckla sin taluppfattning med användning av resonemang och en flexibel 

användning av tal (Boaler, 2011).  

4.5 Matematiksvårigheter 

Matematiksvårigheter har inom forskningen studerats utifrån flera olika discipliner: 

pedagogik, kognition/psykologi och neurologi. (Kaufmann et al., 2013). Detta har gett en stor 

variation av förklaringar till vad som ligger bakom matematiksvårigheter. 

Nedan följer en beskrivning av orsaker som förklarar matematiksvårigheter. Såväl yttre som 

inre villkor beskrivs och förklaringar hämtas från olika forskningsdiscipliner. 

4.5.1 Specialpedagogiska perspektiv 

Orsakerna, och därmed även åtgärderna, till elevers matematiksvårigheter påverkas av vilket 

specialpedagogiskt perspektiv som anläggs. Utifrån ett kategoriskt/kompensatoriskt 

perspektiv är det mest relevant att söka huvuddelen av orsakerna inom eleven. Detta 

perspektiv har sin utgångspunkt i medicinsk och psykologisk forskning, vilket haft ett stort 

inflytande på förklaringar av elevers svårigheter inom skolans verksamhet (Engström, 2015). 

Att svårigheterna i första hand finns inom eleven får till följd att diagnos av svårigheten och 
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individuell anpassning/stöttning av eleven ses som lösning på problemet (Nilholm, 2007; 

Engström, 2015). Om blicken i huvudsak riktas mot att söka orsaker i miljön och i samspelet 

mellan miljö och elev antas ett relationellt/kritiskt perspektiv. Detta perspektiv har sin 

utgångspunkt i pedagogisk forskning och skolans styrdokument grundas till stor del på detta 

perspektiv. Ett uttryck för detta perspektiv är bland annat att skolan enligt sina riktlinjer ska 

utreda organisatoriska och gruppmässiga orsaker först i de fall elever upptäcks vara i 

lärandesvårigheter (Skolverket, 2014). Nödvändiga åtgärder ska sättas in på gruppnivå 

alternativt individuellt inom ordinarie klass och eleven får inte flyttas från gruppen utom i 

specialfall (Skollag, SFS 2010:800). Detta perspektiv är nära förknippat med tanken om 

inkludering (Nilholm, 2007; Engström, 2015). Ett tredje perspektiv, dilemmaperspektivet, 

bejakar att det finns inbyggda motsättningar i förutsättningarna för skolans verksamhet. Dessa 

motsättningar kan inte lösas utan skolan är tvungen att reflektera över och att hantera dessa 

dilemman. Till exempel finns det olika behov som inte kan förenas, elever har en naturlig 

variation av förmågor eller har de brister, och behövs diagnoser för att rätt stöd ska kunna ges 

eller är de stigmatiserande? Perspektivet har främst använts av forskare inom pedagogik 

(Nilholm, 2007; Engström, 2015). 

4.5.2 Villkor 

Orsakerna till matematiksvårigheter kan sökas i elevers olika yttre och inre villkor för lärande. 

Som nämnts tidigare påverkar yttre villkor elevers möjligheter att lära matematik (se 4.4). 

Yttre villkor utgörs av kvaliteten på undervisningen och dess organisering, socioekonomisk 

bakgrund, kön och etnicitet (Chinn, 2017; Kaufmann et al., 2013; Lewis & Fischer, 2016). 

Dessa villkor konstituerar den miljö som omger eleven och i vilken eleven lär sig matematik. 

Viktigt att beakta i detta sammanhang är att socioekonomisk status, kön och etnicitet, förutom 

att vara bakgrundsfaktorer, utgör sociala konstruktioner med normer och förväntningar 

kopplade till sig, och därmed eleven, vilka kommer att påverka elevens möjligheter till 

lärande (Woolfolk & Karlberg, 2015). De inre villkoren utgörs av elevens attityder och 

kognitiva förmåga, såväl matematiskt domänspecifika som domängenerella förmågor (Chinn, 

2017; Kaufmann et al., 2013; Lewis & Fischer, 2016). Domänspecifika förmågor utgörs av 

bland annat mängdrepresentation, verbal talrepresentation, aritmetisk faktakunskap, 

visuospatiala talformer, ordinalitet, förståelse av tiobassystemet. Domängenerella förmågor 

utgörs av arbetsminne, semantiskt minne eller visuospatiala förmågor (Kaufmann et al., 

2013). 
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4.5.3 Matematiksvårigheter och dyskalkyli 

Eftersom orsakerna till matematiksvårigheter kan sökas på många områden och matematik är 

komplext har inte enighet uppnåtts inom forskarvärlden kring hur matematiksvårigheter och 

dyskalkyli ska definieras. Den stora bredd av fenomen som studerats när forskningen sagt sig 

undersöka matematiksvårigheter gör att en kan fråga sig om det är samma fenomen som 

studerats i de olika forskningsstudierna på området (Lewis & Fischer, 2016). Många studier 

nöjer sig med att definiera elever som lågpresterande i matematik, det vill säga att de presterar 

under den 25:e percentilen. Denna definition stämmer dåligt överens med den uppskattning 

om att 5-8 % av barn har matematisk inlärningsstörning (Mathematics Learing Disability) 

som ofta görs inom forskarvärlden (Chinn, 2017; Lewis & Fischer, 2016). Andra forskare 

anser att de elever som har så grava svårigheter att en kan tala om störning eller 

funktionsnedsättning endast utgör en liten bråkdel av dessa (Kaufmann et al., 2013). Chinn 

(2017) lyfter att det är värt att reflektera över om elever ska benämnas ha en matematisk 

inlärningsstörning (disability) eller om inte benämningen elever i matematiska svårigheter 

(difficulty) ger en bättre ingång till begreppet. Murray, Hillaire, Johnson och Rappolt-

Schlichtmann (2017) beskriver elever med matematisk inlärningsstörning som utstickare 

(outlayers) på ett kontinuum där alla elever upplever någon form av svårigheter i matematik. 

De svårigheter elever möter är av samma slag men är olika i grad (ibid.).  

En stor mängd forskning har riktat in sig på barns medfödda kognitiva förmågor för att söka 

förklaringar till matematiksvårigheter och dyskalkyli. Barn som endast är några veckor har 

visat förmåga till subitisering och ungefärlig taluppfattning (approximate Number sense). 

Dessa förmågor rör barnets förmåga att uppfatta små mängder vilket ligger till grund för 

förmåga uppskatta antal, jämföra antal och därmed antalsuppfattning (Regiosa-Crespo & 

Castro, 2017). Brister i dessa medfödda förmågor har antagits ligga till grund för 

matematiksvårigheter och dyskalkyli (Butterworth, 2005). Eftersom det finns en stor 

heterogenitet i hur svårigheter i matematik yttrar sig har forskare sökt att utveckla 

begreppsapparaten kring dyskalkyli så att den speglar forskningsresultaten. Kaufmann, 

Mazzocco, Dowker, von Aster, Göbel, Grabner, Henik, Jordan, Karmiloff-Smith, Kucian, 

Rubinsten, Szucs, Shalev och Nuerk (2013) föreslår att dyskalkyli ses i två dimensioner: 

primär och sekundär dyskalkyli. Primär dyskalkyli visar sig som en heterogen störning 

orsakad av numeriska eller aritmetiska funktionsbrister på beteendemässig, 

kognitiv/psykologisk och neurologisk nivå. Dessa funktionsbrister antas ligga bakom och 

specifikt påverka mängdrepresentation, verbal talrepresentation, aritmetisk faktakunskap, 
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visuospatiala talformer, ordinalitet, förståelse av tiobassystemet, med mera (Kaufmann et al., 

2013). Sekundär dyskalkyli beror på brister i domängenerella processer, såsom till exempel 

brister i arbetsminne, semantiskt minne eller visuospatiala förmågor. Begreppet sekundär 

dyskalkyli bör användas om numeriska och aritmetiska dysfunktioner som uteslutande är 

orsakade av icke-numeriska nedsättningar (Kaufmann et al., 2013). 

4.5.4 Attityder till matematik 

Attityder utgörs av positiva eller negativa värderingar av företeelser, idéer, handlingar, 

personer, med mera (Thornberg, 2013). Attityder kan ses bestå av tre nivåer: en tanke- eller 

kunskapsnivå som rör idéer och uppfattningar om en företeelse eller person, en känslonivå 

som rör de känslor som är kopplade till företeelsen eller personen, och en handlingsnivå som 

rör tendenser att agera på ett visst sätt i förhållande till företeelsen eller personen (Thornberg, 

2013). Den syn på och de attityder till lärande och intelligens som elever i högstadieålder har 

kan sägas utgöra deras mind-set, vilket påverkar i vilken utsträckning de engagerar sig i 

lärande. Har eleven ett statiskt mind-set, ses kunskap och intelligens som något man har eller 

inte och därmed inte kan påverka, och leder till att ansträngning ses som meningslös 

(Blackwell, Trzesniewski & Dweck, 2007). Har eleven däremot har ett dynamiskt mind-set, 

där hen uppfattar intelligens som något som kan utvecklas genom ansträngning, kommer 

eleven dras till utmanande uppgifter eftersom de kan stimulera lärande och ansträngning ses 

som vägen att ta sig igenom svårigheter (ibid.).  

Lärarens inställning och framställning av vad som är viktigt i matematikundervisningen har 

visat sig i hög grad påverka elevers attityder och påföljande prestationer. Är läraren inriktad 

på elevens prestationer och att eleven ska visa vad den kan kommer elever över tid utveckla 

ett statiskt mind-set i större utsträckning och även prestera sämre i matematik (Park, 

Gunderson, Tsukayama, Levine & Beilock, 2016).  

Matematik är det skolämne som verkar kunna ha störst negativ inverkan på elevers mående 

och ämnet är unikt när det gäller att ge elever dåligt självförtroende och ångest (Moore, 

McAuley, Allred, & Ashcraft, 2015). Negativa erfarenheter och känslor inför ämnet riskerar 

även att leda till bristande motivation och negativa attityder till matematik (Woolfolk & 

Karlberg, 2015). Attityder har en påverkan på såväl kognition, genom matematikångest, som 

motivation för att lära sig ämnet och kommer därmed att vara avgörande för framgången i 

ämnet. Att förstå elevernas attityder och hur de samspelar med faktorer i lärandet blir alltså en 

nyckel för att kunna förbättra matematiklärandet (Lim & Chapman, 2013).  
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Attityder till matematik och matematikångest är som beskrivits tidigare nära sammanlänkade 

(Ashcraft & Moore, 2009). Vilken av de två som orsakar den andra i högst grad diskuteras, 

men det finns gott om stöd i forskningen för att matematikångest påverkar 

matematikprestationer och särskilt när uppgifterna kräver att arbetsminnet används (Ashcraft 

& Moore, 2009; Dowker, Sarkar & Looi, 2016). Matematikångestens inverkan på 

matematiklärandet, och inte minst den smärta och det obehag som ångesten i sig orsakar, gör 

att den bör vara av intresse för lärare (Dowker et al., 2016).  

4.5.5 Inkludering 

Skolan har under lång tid valt att ge stöd och hjälpinsatser till elever i skolsvårigheter utanför 

den ordinarie klassen. I slutet av 70-talet började skolans och specialpedagogikens 

exkluderande av elever med särskilda behov (den benämning som användes då) ifrågasättas 

allt mer. Baksidorna av institutioner och specialklasser blev påtagliga och i Storbritannien  

introducerade Warnock-rapporten tankar om en inkluderande skola som fick stort genomslag 

(Engström, 2015). Det blev startskottet på en rörelse för att stärka alla elevers rätt att vara del 

i en skola för alla. 1994 höll UNESCO en konferens om principer för specialpedagogiska 

åtgärder för elever med särskilda utbildningsbehov (special education needs), i svensk kontext 

elever med funktionsnedsättningar (Engström, 2015). Salamancadeklarationen som blev 

resultatet bygger på principen om inkludering och en inkluderande utbildning. Begreppet 

inkludering kan ses på tre nivåer (Engström, 2015): 

1. Gemenskapsorienterad inkludering, 

2. Individorienterad inkludering, 

3. Placeringsorienterad inkludering. 

Det eftersträvansvärda är att inkluderingen ska vara gemenskapsorienterad. Inkluderingen 

syftar då till att alla elever ska känna sig delaktiga, såväl socialt som pedagogiskt. Är 

inkluderingen gemenskapsorienterad deltar elever i en lärandegemenskap och målet är att ta 

tillvara rätten att få utvecklas så långt som möjligt efter sina förutsättningar (Engström, 2015).  

4.5.6 Response to Intervention 

Ett sätt att säkerställa att alla elever får den undervisning och det stöd de har rätt till, i form av 

inkluderande undervisning, är att organisera undervisning som Response to Intervention – 

RTI (Grosche & Volpe, 2013). Syftet med RTI är att säkerställa prevention och tidiga insatser 

för elever som riskerar att hamna i lärandesvårigheter. RTI är ett proaktivt ramverk där 
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samtliga elever i den ordinarie undervisning erbjuds evidensbaserad undervisning som primär 

prevention (tier 1) (Grosche & Volpe, 2013). Centralt är att det är just evidensbaserad 

undervisning som erbjuds. Denna undervisning är den bästa utgångspunkten eller säkraste 

gissningen utifrån att den utvärderats vetenskapligt, dock kan det aldrig garanteras att 

samtliga elever nås (Fuchs & Deshler, 2007). Efter genomförd primär prevention kommer det 

att finnas elever som av olika anledningar inte tillgodogjort sig undervisningen. Dessa erbjuds 

sekundär prevention (tier 2) genom extra anpassningar eller undervisningsinsatser i mindre 

grupper inom den ordinarie undervisningen (Grosche & Volpe, 2013). Skulle svårigheter 

kvarstå så görs en tertiär prevention (tier 3). Vid denna prevention, i många sammanhang 

kallad för intervention, kartläggs de individuella svårigheterna och intensiv individualiserad 

undervisning genomförs (Fuchs & Fuchs, 2001).  

Centralt i RTI är att intensiteten i undervisningen ökar när svårigheter kvarstår. Detta sker 

genom att förändra två parametrar, interventionstid och gruppstorlek. Att öka 

interventionstiden genom fler interventionstillfällen per vecka och ökad längd på dessa ökar 

intensiteten. Den andra parametern, att minska gruppstorleken, ökar på samma sätt 

intensiteten i lärandeerfarenheterna hos elever i matematiksvårigheter (Doabler, C. T., Clarke, 

B., Kosty, D., Kurtz-Nelson, E., Fien, H., Smolkowski, K., & Baker, S. K., 2017). Forskning 

på gruppstorlekens påverkan på interventioners effektivitet har visat att ett 1:5 förhållande 

mellan lärare och elev är lika effektivt för lärandet vid tier 2-interventioner som ett 

förhållande 1:2 (ibid.). Med fem elever i gruppen fick eleverna lika god undervisning och lika 

mycket övning som i interventionen med två elever. Skillnaden var att gruppen med fem 

elever övade mer tillsammans med kamrater och gruppen med två elever fick fler 

högkvalitativa och individualiserade övningstillfällen. Detta gav dock inget större utslag på 

resultaten vilket kan tolkas som att kamratlärande kan vara effektivt även vid interventioner 

(Doabler, C. T. et al., 2017). 

Interventionerna på de två första preventionsnivåerna ska gärna vara sådana att de kan 

genomföras av ordinarie lärare och vara till hjälp för samtliga lågpresterande elever utan att 

inverka negativt på övriga elevers lärande (Fuchs & Fuchs, 2001). En annan hörnsten i RTI är 

att undervisningen ska styras av datagrundade beslut. Med detta menas att elevernas visade 

prestationer, som respons på undervisningen, ska ligga till grund för progressionen i 

undervisningen. Eleverna testas vecko- eller månadsvis för att läraren ska kunna följa 

elevernas lärande och urskilja vilka som responderar på undervisningen och vilka som inte 

gör det (Fuchs & Deshler, 2007). Utifrån de data som genereras tas beslut om den fortsatta 
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undervisningen behöver justeras eller måste förändras helt för att förväntad utveckling ska 

uppnås (Hudson & Miller, 2006). 

4.5.7 Explicit undervisning 

En undervisningsmetod som återkommande utvärderats vetenskapligt och har evidens för att 

vara effektiv oavsett om eleverna har svårigheter eller ej är explicit undervisning (Hudson & 

Miller, 2006). En metaanalys av en rad studier bekräftade att explicit undervisning förbättrar 

matematiskt kunnande hos elever i lärandesvårigheter (Gersten, Chard, Jayanthi, Baker, 

Morphy & Flojo, 2009). För att klassas som explicit undervisning vid denna metaanalys satte 

forskarna upp följande kriterier: (a) läraren demonstrerade en steg-för-steg strategi för att lösa 

problemet, (b) denna steg-för-steg strategi skulle vara specifik för en uppsättning problem 

(alltså inte generell), samt (c) eleverna uppmanades att använda samma procedur som läraren 

demonstrerat för att lösa problemet (ibid.). Hudson & Miller (2006) beskriver att explicit 

undervisning är en metod att använda vid lärarledd undervisning i grupp som erbjuder en hög 

grad av struktur där nytt material presenteras i små steg. Metoden präglas av tydliga 

förväntningar på vad som ska uppnås, strukturerad övning med systematisk förevisning, 

övervakning av elevprestationer under hela lektionen, samt positiv och korrigerande feedback 

(Hudson & Miller, 2006).  

Explicit undervisning kan beskrivas som en datadriven undervisningscykel. 

Undervisningscykelns sju steg (Hudson & Miller, 2006) beskrivs i korthet nedan: 

1. Curriculum Based Assessment, CBA, är en utvärdering baserad på den kursplan 

undervisningen bygger på och syftar till att testa elevernas kunskap inom det område 

som ska undervisas. Testresultaten utgör grunden för undervisningsplaneringen. 

2. Planering av undervisningen, och mycket noggrann sådan, är avgörande för att 

effektiv evidensbaserad undervisning ska kunna erbjudas eleverna. Planeringen 

baseras dels på kursplanen och dels på de resultat som CBA visar. Utifrån dessa sätts 

lämpliga undervisningsmål. Överensstämmelse mellan elev och uppgift är avgörande 

för planeringen. Det innebär att elevens kunskap, bakgrund, kultur och motivation 

formar undervisningen. Vidare måste planeringen ha en god överensstämmelse mellan 

undervisningens olika delar. Alltså ska hela lektionen handla om det planerade 

innehållet och det ska vara tydligt hur delarna relaterar till varandra. 

3. Framstegsorganisering (Advance Organizer) utgörs av att läraren länkar det nya 

innehållet till det som eleverna redan känner till. Detta förbereder eleverna för att lära 
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sig det nya innehållet och avgörande är att de nödvändiga förkunskaperna finns. Tre 

steg tas inom framstegsorganiseringen: återblick med övning av tidigare lärda 

kunskaper, beskrivning och länkning av lärandemålet till tidigare kunskap, samt 

skapande av relevans för den nya kunskapen.  

4. Demonstration av den nya kunskapen utgör det fjärde steget. Läraren demonstrerar i 

detta steg den nya kunskapen, begreppet, färdigheten eller problemlösningen. Steget 

kallas ”I do” för att läraren tar ansvaret för att lösa hela uppgiften och eleverna tittar 

på. Demonstrationen blir effektiv om läraren modellerar tänkande och görande, 

maximerar elevengagemanget och övervakar elevernas förståelse av innehållet. 

5. Guidad övning erbjuds till eleverna där läraren och eleverna övar tillsammans på den 

nya uppgiften tills eleven kan lösa uppgiften på egen hand. Steget kallas ”We do” 

eftersom uppgiften görs tillsammans. Lärarens stöd består av att ställa strategiska 

frågor och ledtrådar. Utifrån elevens gensvar anpassas lärarens stöd, i syfte att 

maximera elevens möjligheter till övning. 

6. Självständig övning tar vid när eleven visat att den klarar att lösa flera uppgifter 

korrekt och självständigt. Den självständiga övningen kallas ”You do” eftersom 

eleverna jobbar med uppgifterna utan lärarens stöd. Lärarens uppgift är att övervaka 

elevernas prestationer och vid behov snabbt ge korrigerande feedback. Viktigt är att 

noggrant planera övningens format, att övervaka elevernas självständiga arbete samt 

planera möjligheter att fortsätta övandet tills kunnandet är befäst. 

7. Upprätthållande av kunnandet kräver återkommande övningstillfällen. Dessa behöver 

planeras in regelbundet vecko- eller månadsvis, även då undervisningen gått vidare till 

annat ämnesinnehåll.  

Cykeln rullar sedan vidare då området avslutas med en CBA, vilken samtidigt utgör ingången 

i den kommande undervisningen (Hudson & Miller, 2006). 

4.6 Digitala verktyg i skolan 

I oktober 2017 antog regeringen en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 

(Utbildningsdepartementet, 2017). Ambitionen i strategin är att Sverige ska vara bäst i 

världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter och målet är att digitaliseringen inom 

skolan ska leda till såväl digital kompetens som ökad måluppfyllelse och likvärdighet (ibid.). 

Denna strategi medförde att läroplanen reviderades 2017 för att tydliggöra skolans uppdrag att 

stärka elevernas digitala kompetens (Lgr 11, Skolverket, 2018). Inom matematikämnet är 

centralt innehåll i undervisningen att eleverna använder sig av digital teknik och verktyg för 
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beräkningar, att konstruera geometriska objekt, programmera och presentera resultat (Lgr 11, 

Skolverket, 2018).  

Skolinspektionen (2019) har granskat 27 skolor och 12 huvudmän gällande hur långt de 

kommit med införandet av digitaliseringsstrategin. Skolinspektionen (2019) konstaterar att 

inte ens hälften av de skolor som granskats medvetet använder digitala verktyg 

ämnesdidaktiskt inom matematik. Inspektionerna visar även att den utsträckning som digitala 

verktyg används i beror på vilken enskild lärare som undervisar och att undervisningen 

därmed inte är likvärdig. Huruvida detta speglar hela landets tillstånd uttalar sig inte 

Skolinspektionen (2019) om. 

Forskning på effekterna på elevers prestationer i matematik av att använda digitala lärresurser 

visar på mycket små effekter av att överlåta undervisningen till att vara datorguidad jämfört 

med mer traditionell klassrumsundervisning (Haelermans & Ghysels, 2017). 

Skolforskningsinstitutets (2017) forskningsöversikt Digitala lärresurser i 

matematikundervisningen pekar i samma riktning och visar på att användning av hela digitala 

kurspaket inte har någon effekt på kunskapsutvecklingen. Avgörande för effekt på 

kunskapsutvecklingen verkar vara att de moment som undervisas med digital lärresurs är 

integrerade i övrig undervisning samt följs av samtal för att bearbeta innehållet (ibid.). 

En orsak till att elever hamnar i matematiska svårigheter är dålig överensstämmelsen mellan 

den undervisning som ges och de undervisningsbehov som eleven har. IT har i detta 

sammanhang möjligheter till individualiserad differentiering vilket visat på goda resultat, 

inom såväl ordinarie undervisning som specialundervisning, när det gäller att uppnå 

matematiskt flyt (Haelermans & Ghysels, 2017). Studier har visat att signifikant färre elever, 

som riskerade att hamna i matematiksvårigheter, fortsatte att vara i riskzonen efter en digital 

intervention i talfakta (ibid.). Effekten av individualisering via IT på elevers lärande i 

matematik visar sig särskilt stor för elever i större klasser och i klasser med hög skolfrånvaro 

(Barrow, Markman & Rouse, 2009). Datorassisterad undervisning kan erbjuda lågpresterande 

elever den hjälp de behöver via de handledande möjligheter som dataprogram erbjuder 

(Harskamp, 2017). Om programmen erbjuder direkt och detaljerad undervisning, explicit 

uppgiftsförklaring och individualiserad återkoppling stärker det lågpresterande elevers 

möjligheter att automatisera kunskaper, jämfört med undervisning i helklass (ibid.). 

Avgörande för att digitala lärresurser ska vara effektiva för lågpresterande elever är att de 
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används regelbundet, att de digitala lärresurserna överensstämmer med kursplanen och att 

läraren integrerar den digitala undervisningen i den övriga undervisningen (Harskamp, 2017).  

 

5. Tidigare forskning 

Almqvist, Malmqvist och Nilholm (2015) genomförde en syntes av meta-analyser av studier 

inom interventionsforskning i syfte att se vilka stödinsatser, generella och ämnesspecifika, 

som på ett effektivt sätt stöttar elever i svårigheter att nå kunskapsmålen. De fann att tre 

generella pedagogiska stödinsatser var effektiva: kamratlärande, explicit undervisning och 

träning i metakognitiva strategier, medan individuellt lärande och samarbetslärande hade 

svagt forskningsstöd för att vara effektiva just för elever i svårigheter (ibid.). Specifikt kopplat 

till matematikämnet fann Almqvist, Malmqvist och Nilholm (2015) stöd för att kamratlärande 

kan vara effektivt, speciellt då äldre elever stöttar yngre och när interventionen sker i 

ordinarie klassrumsmiljö. De fann även stöd för att undervisning som är explicit och 

kontextualiserad är effektiv. Denna metod används ofta i datorprogram för 

matematikundervisning då den även erbjuder eleven återkoppling och anpassade uppgifter 

efter prestation. Det kan förklara att datorstödd undervisning verkar vara en effektiv metod 

med goda långtidseffekter för att stödja matematikundervisningen av elever i svårigheter 

(ibid). Störst effekter kunde dock ses när undervisningen var lärarledd, innebar någon 

förändring av sätt att undervisa (främst användande av någon av de tre ovan nämnda effektiva 

stödinsatserna) och fokuserade på problemlösning (Almqvist, Malmqvist & Nilholm, 2015). 

Många studier av interventioner för att utveckla beräkningsflyt har gjorts på yngre elever i 

början av deras skolgång.  

Bryant, Bryant, Gersten, Scammacca och Chavez (2008) genomförde en kvasiexperimentell 

studie av elever som var i riskzonen för att utveckla matematiksvårigheter. Eleverna gick i 

årskurs 1 och 2 i amerikansk skola (ålder 6–7 år) och fick delta i en tier 2-intervention i liten 

grupp i syfte att ”boosta” lärandet av grundläggande taluppfattning och beräkningsflyt i 

preventivt syfte. Explicit undervisning byggd på CRA-modellen gavs inom: begreppet tal, 

positionssystemet, additions- och subtraktionskombinationerna. Interventionen varade i 18 

veckor med 15 minuter långa pass 3–4 gånger per vecka. Resultaten visade på signifikant 

effekt av interventionen för eleverna i årskurs 2, men inte för årskurs 1 (Bryant, Bryant, 
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Gersten, Scammacca och Chavez, 2008). Forskarna resonerar om att de yngre eleverna 

möjligen behövde mer tid för att tillägna sig såväl begrepp som färdigheter. Eleverna i årskurs 

2 fick alltså en ”boost” i sitt lärande, dock visade resultaten på att gapet till de typiskt lärande 

eleverna inte minskade (ibid.).  

Den ovan beskrivna tier 2-interventionen följdes senare upp med en ny studie av Bryant, 

Bryant, Porterfield, Dennis, Falcomata, Valentine och Bell (2016). Studien omfattade elever i 

årskurs 2 som inte svarat på den ovan beskrivna interventionen under årskurs 1, utan fortsatt 

visade stora svårigheter i sin matematik. Dessa elever valdes ut för en intensifierad insats 

genom en tier 3-intervention. Interventionen varade i 10 veckor med 30 minuter långa pass 5 

dagar i veckan (ibid.). Intensifieringen bestod bland annat av manusbaserad undervisning, 

mindre grupper (1:2 eller 1:3), mer undervisningstid, specialiserad interventionist, explicit 

strategisk undervisning samt spel för att stärka de undervisade begreppen och förmågorna 

(Bryant et al., 2016). Interventionen hade positiv effekt på majoriteten av eleverna som efter 

genomförd intervention kunde återgå till den ordinarie undervisningen, då de på tester 

presterade över den 25:e percentilen avseende det intervenerade innehållet (ibid.). 

I en italiensk studie undersöktes hur huvudräkningsförmågan hos elever i åk 3 och 5 

påverkades av träning inriktad dels mot beräkningsprocesser och dels mot 

beräkningsstrategier (Caviola et al., 2016). Båda träningstyperna fanns effektivt öka 

huvudräkningsförmågan. Forskarna resonerar dock om att elever som får matematiska 

samband förklarade för sig genom strategier tillägnar sig mer robusta deklarativa 

representationer än om de endast får tillämpa dem (Caviola et al., 2016). En framgångsfaktor 

vid lärande av beräkningsflyt visade sig vara att eleverna före interventionen hade lärt de 

nödvändiga kognitiva förmågorna, vilket i det här fallet elever i årskurs 5 hade. Eleverna 

kunde då bättre själva formulera de strategier som de undervisades i (Caviola et al., 2016). 

Betydelsen av aritmetiskt flyt synliggjordes i en undersökning av hjärnaktivering vid 

gymnasieelevers (high school students) huvudräkning (Price, Mazzocco & Ansali, 2013). 

Gymnasieelever som presterade på hög nivå på matematikdelen av PSAT (Preliminary 

Scholastic Aptitude Test), som utvärderar ifall eleverna är högskoleförberedda, visade sig vid 

huvudräkning med ensiffriga beräkningar i högre grad aktivera delar av hjärnan som 

sammanlänkas med hämtning av aritmetisk talfakta än de elever som presterade på en låg nivå 

på samma test, vilka visade en större aktivering av de delar av hjärnan som dokumenterat 

aktiveras vid kvantitativa numeriska processer (Price, Mazzocco & Ansali, 2013). 
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Undersökningen indikerar betydelsen det har ifall hjärnmekanismer kopplade till procedural 

eller minnesbaserad beräkning aktiveras vid ensiffriga beräkningar för utveckling av en god 

matematisk kompetens på gymnasienivå (ibid.). Forskarna anser betydelsen av att elever 

uppnår beräkningsflyt inom aritmetiken för att ha förutsättningar att lyckas i mer avancerad 

matematik vara belagd i och med studiens resultat (Price, Mazzocco & Ansali, 2013). 

Sjölin (2017) genomförde i en kvasiexperimentell studie en intervention med syftet att öka 

elevers i åk 8 beräkningshastighet vid huvudräkning av multiplikationstabellerna. 

Interventionen bestod av träning i digitaliserad webmiljö under fyra veckor inom ordinarie 

undervisningstid. Resultaten visade på att interventionen haft signifikant effekt på 

interventionsgruppen. Interventionen hade störst effekt på beräkningshastigheten hos de 

elever som i förtest visat stora svårigheter gällande huvudräkning (Sjölin, 2017). 

Fosters (2018) kvasiexperimentella studie visade att flyt i beräkningsprocedurer kan uppnås 

lika bra genom arbete med rika problem som med upprepande uppgiftsexercis. Denna 

upptäckt visar på de möjligheter rika problem ger att på ett meningsfullt sätt ägna sig åt 

kreativa problemlösningsaktiviteter och samtidigt utveckla beräkningsflyt, i kontrast till 

avskalad uppgiftsexercis som ofta uppfattas meningslös (Foster, 2018). 

 

6. Metod 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka om två tier 2-interventioner i matematik 

hade positiv effekt på elevers beräkningsflyt samt attityder till matematik. Interventionerna i 

studien bedömdes vara på tier 2, trots att den undersökta skolan inte har organiserat sin 

undervisning enligt Response to Intervention. Utifrån en RTI-struktur kan dock eleverna 

sägas ha fått undervisning riktad till hela gruppen (primär prevention), dock av okänd kvalitet, 

vilken inte lett till att de uppnått flyt i beräkningar av grundläggande additioner och 

subtraktioner. När detta konstaterats ska nästa steg i RTI vara sekundär prevention (tier 2) 

med ökad intensitet.  

Utifrån studiens syfte fick studien en kvantitativ och teoriprövande ansats. Beräkningsflyt 

operationaliserades som de beroende variablerna: tidsåtgång vid test, antal rätt på test och 

beräkningstempo (antal korrekta svar per minut). Interventionerna utformades utifrån tidigare 
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kunskap och effekten på de beroende variablerna efter deltagande i interventionerna 

undersöktes med statistisk analys (Bryman, 2011).  

En kvasiexperimentell design utan formell kontrollgrupp (Bryman, 2011) valdes. I stället för 

kontrollgrupp utgjorde respektive interventionsgrupp kontroll för sig själv. Orsaken till att 

inte övriga elever i årskursen kunde utgöra kontrollgrupp var att de elever som inte ingick i 

interventionen också skulle ges tid till digitaliserad träning av beräkningsflyt under tiden 

interventionerna pågick. Detta upplägg valde lärarna för att samtliga elever skulle ges 

möjligheter att förbättra sitt beräkningsflyt och att undervisningen skulle vara inkluderande på 

så sätt att inte särskilda elever pekades ut genom att göra annorlunda aktiviteter. 

Attitydundersökningen hade även den en kvantitativ ansats. Eftersom ambitionen var att 

undersöka samtliga elevers attityder valdes attitydenkät som datainsamlingsinstrument. 

Svaren på enkäten angav eleverna som grad av instämmande i påståenden på en Likertskala, 

vilket genererar kvantitativa data (Bryman, 2011). Alternativet hade varit att genomföra 

kvalitativa intervjuer för att få en djupare förståelse för elevernas attityder. Det hade dock 

blivit alltför omfattande för detta arbete, då kvalitativ metod är mycket resurs- och 

tidskrävande (Trost & Hultåker, 2016).  

6.1 Urval 

Studien genomfördes på en grundskola med årskurserna 4-9 i en mellanstor svensk kommun. 

Befintliga kontakter användes för att få tillgång till den aktuella skolan, så urvalet är att 

beteckna som ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Studien riktades mot elever i årskurs 7 

eftersom få interventionsstudier belyst elever i denna ålder.  

Urvalsramen utgjordes initialt av samtliga elever i årskurs 7 (N = 112 ). Ett missivbrev (bilaga 

1) skickades ut till vårdnadshavarna via e-post och i pappersform via eleverna. 

Utgångspunkten var att få in vårdnadshavares godkännande till användning av testresultaten i 

denna studie. Dock var det svårt att få in de utdelade samtyckesblanketterna och två 

påminnelser skickades ut via e-post. Den begränsade responsen gjorde att fick jag nöja mig 

med att ingen av vårdnadshavarna motsatte sig användning av deras barns testresultat i 

studien. Vetenskapsrådet (2007) anger att studie av skolverksamhets ordinarie verksamhet kan 

vara acceptabel utifrån skollednings och undervisande lärares medgivande.  
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Inledningsvis planerades för att den lärarledda interventionen skulle genomföras i två grupper 

med 5 elever i varje (se 4.6.5) och den digitaliserade interventionen skulle omfatta lika många 

elever, alltså totalt N = 20.  

Ett förtest skulle avgöra vilka elever som var i störst behov av att utveckla sitt beräkningsflyt 

och därmed ingå i de två interventionerna. En brytpunkt för beräkningstempo på förtestet 

sattes preliminärt till 10 korrekta svar per minut (se 4.5). Gällande korrekthet i svarsavgivande 

sattes en brytpunkt vid minst 90 % korrekta svar på de uppgifter eleven försökt lösa (Hudson 

& Miller, 2006).  

Resultatet på förtestet visade att femton elever presterat 10 korrekta svar per minut eller färre 

och en elev hade lägre än 90% korrekthet vid svarsavgivande med ett beräkningstempo på 13 

korrekta svar per minut. Dessa sexton elever valdes ut att delta i interventionerna. Eftersom 

planen var att det skulle vara 10 elever per intervention gjordes en andra bedömning, vilken 

renderade ytterligare sex elever till interventionsgrupperna. Dessa hade presterat 11 korrekta 

svar per minut. När eleverna valts ut för intervention randomiserades eleverna mellan de två 

interventionerna med en slumpgeneratorapplikation i en smarttelefon. Fördelningen mellan 

grupperna stämdes därefter av med de undervisande lärarna. Inga justeringar bedömdes 

behöva göras gällande gruppindelningen.  

Interventionsgrupperna bestod av: 

 lärarledd intervention: 11 elever, i två grupper med 5 respektive 6 elever per grupp, 

 digitaliserad intervention: 11 elever placerade i den ordinarie klassen. 

Vid eftertestet skedde ett bortfall då tre av eleverna i den lärarledda interventionen var 

frånvarande.  

6.2 Insamling av data 

Utgångspunkt togs i att samtliga elever (N = 112) fick genomföra ett test i aritmetik med 

tidtagning som förtest (bilaga 2). Vid samma tillfälle besvarade eleverna även en attitydenkät 

utan tidsgräns (bilaga 3). Eleverna ombads att fylla i enkäten efter genomfört förtest. 

Datainsamlingen genomfördes i de ordinarie undervisningsgrupperna under ledning av lärarna 

i fyra grupper och av mig i två grupper. Inför genomförandet av datainsamlingen hade lärarna 

fått en detaljerad instruktion om testets och enkätens genomförande (bilaga 4). Det var viktigt 
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att testen skulle genomföras så icke-stressande som möjligt för eleverna och att elevernas tid 

på testen noterades på korrekt sätt. Tidtagning vid testtillfället gjordes på så sätt att vid varje 

hel minut noterades de elever som var klara. Testet avbröts efter 8 minuter, då elever som inte 

blivit klara på denna tid bedömdes sakna adekvata kunskaper eller använda ineffektiva 

metoder (Skolverket, 2013). 

Som uppföljning på interventionen genomfördes ett eftertest två dagar efter det att 

interventionerna slutförts. Samma test i aritmetik som utgjort förtest användes och eleverna 

fick besvara attitydenkäten en gång till. 

6.2.1 Test i aritmetik 

Testet i aritmetik (bilaga 2) utformades utifrån diamantdiagnos AG 3 (Skolverket, 2013) samt 

de strategier barn använder effektivt vid beräkning av grundläggande additioner och 

subtraktioner (McIntosh, 2008).  

AG 3 innehåller additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 10–19 där eleven kan 

visa taluppfattning genom att göra additions- och subtraktionsberäkningar med 

tiotalsövergång i huvudet och med flyt (Skolverket, 2013). Uppgifterna i AG 3 innehåller 

beräkning med: tiokamraterna, addition med 9, subtraktion med 9 samt differensen 9,  

addition med 8, subtraktion med 8 samt differensen 8, dubblorna samt dubbelt +/–1, hälften 

samt hälften +/–1. 

McIntosh (2008) beskriver att det i forskning upptäckts ett fåtal strategier som barn effektivt 

använder vid beräkning av de grundläggande additions- och subtraktionskombinationerna. 

Strategierna är: uppåt- eller nedåträkning med ett steg i taget i högst tre steg, användning av 

tiokamraterna, känna till dubblor, nära dubbelt – ett eller två steg från en dubbla, lägga till 10, 

gå via tio, gör om subtraktion till addition samt kommutativitet (ibid.). 

Utifrån dessa två utgångspunkter prövade testet: 

- addition med 1, 2 och 3. 

- subtraktion med 1, 2 och 3. 

- addition med tiokamrater. 

- subtraktion med tiokamrater. 

- addition med 8, samt additioner med summan 8. 

- subtraktion med 8, samt subtraktioner med differensen 8. 
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- addition med 9, samt additioner med summan 9. 

- subtraktion med 9, samt subtraktioner med differensen 9. 

- dubblorna och dubblorna +/–1. 

- hälften och hälften +/–1. 

De olika innehållsaspekterna i förtestet prövades med sex uppgifter vardera, så att testet inte 

skulle vara missvisande gällande elevernas kunnande på respektive innehållsaspekt (Hudson 

& Miller, 2006). Totalt omfattade förtestet 60 uppgifter. Testet bedömdes utifrån tidsåtgång, 

antal rätt, andel korrekta svar på de uppgifter eleven försökt lösa och antal korrekta svar per 

minut. 

6.2.2 Attitydenkät 

Som instrument för att mäta elevernas attityder till matematik översattes och användes Short 

ATMI (Lim & Chapman, 2013) (bilaga 3). 

The Attitudes Toward Mathematics Inventory – ATMI är ett datainsamlingsinstrument som 

togs fram av Tapia (1996) för att undersöka elevers attityder till matematik på college i USA. 

Förteckningen i instrumentet består av fyrtio påståenden vilka belyser fyra attitydfaktorer: att 

finna nöje i matematiken, motivation till matematik, självförtroende i matematik och uppfattat 

värde av matematik (Tapia & Marsh, 2002). Attityderna gällande dessa faktorer mäts genom 

värdering av 5–15 påståenden per faktor på en Likertskala. Lim & Chapman ( 2013) prövade 

om samtliga påståendena i den ursprungliga förteckningen behövdes för att behålla validiteten 

gällande de fyra attitydfaktorerna. Resultatet av analysen visade att flera av påståendena 

korrelerade starkt med varandra och när något av de påståenden som korrelerade togs bort 

stärktes eller påverkades inte validiteten. Analysen resulterade i att 20 påståenden kvarstod. 

Lim & Chapman (2013) menar att detta gör testet användbart för lärare och forskare då det 

kan genomföras på mindre än 10 minuter. ATMI har validerats i amerikansk high school och 

college miljö (Tapia & Marsh, 2004), australisk högstadiemiljö (Majeed, Darmawan & 

Lynch, 2013), högstadiemiljö i Saudiarabien (Khine & Afari, 2014) samt Short ATMI i 

asiatisk college miljö (Singapore) (Lim & Chapman, 2013). 

6.3 Etiska ställningstaganden 

Inför studien informerades skolans rektorer samt de lärare som berördes av studien. För att 

genomförandet av studien skulle vara etiskt försvarbart behövde dessa få utförlig information 

om studiens upplägg och innebörden av deltagande i studien. Detta svarade mot det etiska 

informationskravet (Vetenskapsrådet, 2007).  
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Ett missivbrev skickades ut till samtliga vårdnadshavare i årskursen där information om 

studiens upplägg och syfte presenterades. Vårdnadshavarnas gavs i brevet möjlighet att 

avböja användning av elevers resultat på tester i studien. Detta svarade mot informations- och 

samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2007). Bedömningen gjordes att det var tillräckligt att ge 

möjlighet att avböja resultatanvändning då studien ingick i den ordinarie undervisningen 

(Vetenskapsrådet, 2007). Eleverna informerades om studiens upplägg och vad deras 

deltagande i studien bestod av vid det första testtillfället. De fick även information om att de 

inte var tvungna att delta i studien. 

Efter förtestet beslutades, tillsammans med lärarna, vilka elever som skulle ingå i 

interventionen. Etiskt kunde utsortering till interventioner varit problematiskt då elever inte 

får förnekas det stöd som de behöver, vilket de skulle kunna få genom deltagande i en 

intervention som är evidensbaserad (Almqvist, Malmqvist & Nilholm, 2015). Detta beslut 

underlättades av att lärarna planerade att använda den lektionstid som interventionen tog i 

anspråk till att låta alla elever träna sitt beräkningsflyt. Det innebar att de elever som hamnade 

utanför interventionen också kunde erbjudas möjlighet att träna på det de behövde. 

Information om enskilda elever presenteras inte i studien och de resultat som presenteras har 

anonymiserats för att möta konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2007). 

6.4 Genomförande av intervention 

Interventionen genomfördes som två separata interventioner som följde ett gemensamt 

undervisningsinnehåll. Överenskommelsen med lärarna var att interventionen skulle 

genomföras under de första 15 minuterna av matematiklektionerna på måndagar, onsdagar 

och fredagar. Lektionerna låg på olika tidpunkter under dagarna, som tidigast först på 

morgonen och som senast direkt efter lunchrasten. Eleverna i den digitaliserade 

interventionen var situerade i sina ordinarie klasser och genomförde interventionen 

tillsammans med ordinarie lärare. Eleverna i den lärarledda interventionen fick gå till en 

närliggande sal och ha undervisning med mig. 

Gemensamt för interventionerna var att eleverna på de tre fredagslektionerna fick göra en 

framstegsavstämning med en 1-minute-timing. Syftet var att följa utvecklingen av 

beräkningsflytet under interventionen samt ge eleverna feedback på hur de utvecklades. 1-

minute-timing utgjordes av ett test med 36 uppgifter av samma typ som på för- och eftertestet, 

vilka eleverna fick en minut på sig att göra så många uppgifter som möjligt av. 
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6.4.1 Interventionens planering och progression 

Innehållet i de två interventionerna följde samma progression vad gällde 

undervisningsinnehåll. Nedan presenteras den planering som interventionstillfällena följde: 

Vecka Lektion Innehåll 

42 1 Förtest: screening av beräkningsflyt i grundläggande additions- och 

subtraktionsberäkning, talområde 0–20. 

Attitydenkät: Attityder till matematikundervisning (Short ATMI) 

 2 Innehåll: Additioner och subtraktioner med 1, 2 och 3. 

Strategi: Uppåträkning och nedåträkning med ett steg i taget: 0, 1, 2 eller 3, samt 

kommutativitet. 

 3 Upprätthållande övning: 

- additioner och subtraktioner med 1, 2 och 3. 

Innehåll: Tal som tillsammans är 10. 

Strategi: Tiokamraterna, de tal som tillsammans med bildar talet 10. Samt 

dekonstruktion av talet 10. 

Framstegsavstämning: 1-minute-timing grundläggande additions- och 

subtraktionsberäkning, talområde 0–20.  

43 4 Upprätthållande övning: 

 - additioner och subtraktioner med 1, 2 och 3. 

 - tiokamraterna 

Innehåll: Dubblor och halvor: tal som adderas med sig självt, även hälften vid 

subtraktioner. 

Strategi: Använd dubblor/halvor vid addition/subtraktion. Sambandet mellan 

dubbelt och hälften. 

 5  Upprätthållande övning: 

 - additioner och subtraktioner med 1, 2 och 3. 

 - tiokamraterna. 

 - dubblor och halvor. 

Innehåll: Lägg till 10: addition och subtraktion med talet 10. 

Strategi: Positionssystemet och platsvärden som stöd vid beräkning med 10.  

 6 Upprätthållande övning: 

 - additioner och subtraktioner med 1, 2 och 3. 

 - tiokamraterna. 

 - dubblor och halvor. 

 - lägg till 10. 

Innehåll: Addition av talet 9 och tiotalsövergångar. 

Strategi: Beräkna via tio.  
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Framstegsavstämning: 1-minute-timing grundläggande additions- och 

subtraktionsberäkning, talområde 0–20. 

45 7  Upprätthållande övning: 

 - additioner och subtraktioner med 1, 2 och 3. 

 - tiokamraterna. 

 - dubblor och halvor. 

 - lägg till 10. 

 - addition av talet 9 och tiotalsövergång.  

 8 Upprätthållande övning: 

 - additioner och subtraktioner med 1, 2 och 3. 

 - tiokamraterna. 

 - dubblor och halvor. 

 - lägg till 10. 

 - addition av talet 9 med tiotalsövergång. 

Innehåll: Addition av talen 7 och 8 med tiotalsövergångar. 

Strategi: Beräkna via tio. 

 9 Upprätthållande övning: 

 - additioner och subtraktioner med 1, 2 och 3. 

 - tiokamraterna. 

 - dubblor och halvor. 

 - lägg till 10. 

 - addition av talen 7, 8 och 9 med tiotalsövergångar. 

Innehåll: Nära dubbelt, dubblor och halvor +/–1. 

Strategi: Nära dubbelt/hälften. 

Framstegsavstämning: 1-minute-timing grundläggande additions- och 

subtraktionsberäkning, talområde 0–20. 

46 10 Upprätthållande övning: 

 - nära dubbelt, dubblor och halvor +/–1. 

Innehåll: 2 mer än dubbelt.  

Strategi: Nära dubbelt. 

 11 Upprätthållande övning: 

 - additioner och subtraktioner med 1, 2 och 3. 

 - tiokamraterna. 

 - dubblor och halvor. 

 - lägg till 10. 

 - addition av talen 7, 8 och 9 med tiotalsövergångar. 

 - 1 eller 2 mer än dubbelt.  
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 12 Eftertest: beräkningsflyt i grundläggande additions- och subtraktionsberäkning, 

talområde 0–20. 

Attitydenkät: Attityder till matematikundervisning (Short ATMI) 

 

6.4.2 Digitalt verktyg vid digitaliserad intervention 

Vid planeringen av studien hade jag funderat på att använda websidan Nomp som 

träningsverktyg. Denna websida hade jag erfarenhet av och websidans gränssnitt samt 

utformning av uppgifter tilltalade mig då de var tydliga och lätthanterliga för elever. Sjölin 

(2017) uppger att websidan är uppbyggd utifrån Lgr 11 och Diamatdiagnoserna vilket hade 

passat mitt upplägg. Det visade sig dock att den aktuella skolan inte hade licens på Nomp och 

därmed föll det alternativet bort. Att använda gratisversionen av Nomp var inte aktuellt då den 

inte erbjöd möjligheter att forma uppdrag och följa elevernas arbete.  

Som verktyg för interventionen valdes därför i stället websidan Elevspel (Elevspel AB, u. å.) 

som var tillgänglig utan kostnad. Elevspel erbjöd möjligheter att skapa egna uppdrag och att 

följa elevernas arbete med uppdragen. Uppdrag kunde utformas genom val av uppgifter som 

skulle ingå, maxtid per uppgift och antal gånger eleven skulle göra varje uppgift. Den 

uppföljning som erbjöds innefattade den tid och det antal gånger som eleven arbetat med varje 

uppgift, antal rätt, uppgifter som besvarats fel och andel av uppdraget som genomförts. 

Dessutom fanns möjligheten att skapa anpassade uppgifter i de fall uppgifter inte fanns att 

tillgå som passade interventionens upplägg och innehåll.  

Vid skapandet av uppdragen kunde i stort sett alla uppgifter hämtas från websidans 

uppgiftsbank. Dock visade sig några uppgifter som behövdes för att följa progressionen i 

interventionen saknas i uppgiftsbanken. Det innebar att jag fick skapa och publicera tre egna 

uppgifter för innehållet: addition och subtraktion med 10, dubblor och nära dubbelt, samt 

addition och subtraktion med 1, 2 och 3. 

6.4.3 Digitaliserad intervention 

Eleverna som ingick i den digitaliserade interventionen tilldelades vid det första tillfället en 

unik inloggning på websidan Elevspel. När eleverna loggat in fick de tillgång till ett uppdrag. 

Eleverna satt på sin vanliga plats i klassrummet tillsammans med den ordinarie 

undervisningsgruppen (ca 15 elever) som även de tränade på att förbättra sitt beräkningsflyt 
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på samma websida, men med delvis annat innehåll. Lärarens uppgift var att motivera och 

stötta eleverna att jobba med uppgifterna under hela interventionstiden.  

Vid varje interventionstillfälle fick eleverna ett nytt uppdrag. Uppdragen innehöll för varje 

tillfälle 4–6 uppgifter. Varje uppgift bestod av 10 additions- och/eller 

subtraktionsberäkningar. Varje uppgift skulle besvaras 3 gånger. En maxtid på en minut per 

uppgift sattes. När eleverna arbetade med uppgifterna fick de omedelbar respons av websidan  

om de svarat rätt eller fel. Programmet gav även uppmuntran när en uppgift gjorts klar och 

”medaljer” delades ut när eleven gjort flera repetitioner av uppgiften. Uppgifternas innehåll 

följde planeringen ovan (se 6.4.1). 

Vid interventionens slut hade eleverna i genomsnitt tränat på uppgifter i 1,12 h. Utslaget på de 

tio interventionstillfällena använde de i genomsnitt 6,72 minuter per interventionstillfälle till 

aktiv träning. Vid närmare analys visade det sig att det var stor skillnad mellan eleverna i 

aktiv träningstid. Spridningen i tidsanvändning var från någon enstaka minut per tillfälle till 

att hela kvarten hade använts till träning. 

6.4.4 Träningsmaterial vid lärarledd intervention  

I den lärarledda interventionen behövde eleverna ett övningsmaterial som följde 

progressionen i interventionen för att träna såväl det nya kunskapsinnehållet som för den 

upprätthållande träningen. Valet föll på att öva skriftligt med uppgiftsblad som användes som 

1-minute timings. Enligt Hudson och Miller (2006) är 1-minute timings en effektiv 

intervention för att bygga deklarativ kunskap. Interventionen består av att eleverna ska 

besvara så många uppgifter de kan på en minut på ett övningsblad. Tidsaspekten och notering 

av antal rätta svar är viktiga och fungerar motiverande för de flesta elever (Hudson & Miller, 

2006). För att detta ska uppfattas positivt behöver dock övningen genomföras eftertänksamt 

och med väl avvägt material. Vidare behöver övningen ske strukturerat och i positiv anda, 

samt innehålla feedback (Hudson & Miller, 2006).  

Övningsblad skapades så att undervisningsinnehåll, den nya eller tidigare lärda kunskapen, 

kunde övas effektivt. Övningsbladen bestod av 36 uppgifter (se exempel i bilaga 5) som följde 

innehållsplaneringen (se 6.4.1) och strikt avgränsades till det aktuella undervisningsinnehållet. 
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6.4.5 Lärarledd intervention  

Den lärarledda interventionen planerades och genomfördes enligt principerna för explicit 

undervisning (se 4.6.6). Vid explicit undervisning är det nödvändigt att läraren noggrant 

planerar undervisningen och skriver ett manus för det som ska sägas under interventionen. 

Syftet med skrivet manus är dels att läraren ska ha ett genomtänkt och konsekvent språk samt 

en röd tråd genom alla delar i undervisningen (Hudson & Miller, 2006). Manuset är ett stöd 

för läraren då hen ska hålla ett raskt tempo för att hålla motivationen uppe hos eleverna och 

hålla sig kortfattad för att inte belasta elevernas arbetsminne med oväsentligheter (Hudson & 

Miller, 2006). Manus skrevs därför till samtliga interventionstillfällen enligt mallen: 

upprätthållande övning, framstegsorganisering, demonstration (”I do”), självständig övning 

(”You do”) och framstegsavstämning (se bilaga 6). 

Steget med gemensam övning (”We do”) valdes bort i denna intervention då tiden bedömdes 

vara för kort för att rymma samtliga steg i den explicita undervisningscykeln. Konsekvenser 

av detta diskuteras i metoddiskussionen (se 8.1). 

Den lärarledda interventionsgruppen samlades direkt vid lektionens start i en lektionssal i 

närheten av ordinarie lektionssal. På respektive elevplats fanns de arbetsblad och 

resultattabeller eleverna skulle arbeta med förberedda.  

Interventionstillfällena inleddes med upprätthållande övning av det kunskapsinnehåll som 

presenterats tidigare. Övningen bestod av arbete med två stycken 1-minute-timings med det 

innehåll eleverna mött tillfället/-ena innan. Alla elever jobbade samtidigt under tidtagning i en 

minut med att lösa så många uppgifter de hann. Därefter rättade de själva med facit och 

noterade resultatet i en tabell. Varpå ytterligare en övning och rättning följde.  

Dagens innehåll presenterades sedan och relevans för den nya kunskapen skapades genom ett 

kort samtal om i vilka sammanhang eleverna har nytta av kunskapen. En beräkningsstrategi 

presenterades och eleverna ombads att pröva på att använda strategin vid dagens träning. 

Därefter arbetade jag en halv minut med övningsuppgifterna och tänkte högt för att visa hur 

jag tänkte vid lösning av uppgifterna. Eleverna fick sedan träna på övningsuppgifter i en 

minut, rätta med facit och notera resultatet. Övningen upprepades 3–4 gånger.  

Veckans sista tillfälle avslutades med en framstegsavstämning med 1-minute-timing. På 

måndagen fick eleverna veta vilket beräkningstempo de höll.  
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6.5 Systematisering och analys av data 

De data som genererades vid för- och eftertesterna av beräkningshastighet var numerisk och 

lämpade sig därmed för statistisk analys (Borg & Westerlund, 2012). Statistisk analys 

gällande medelvärdesskillnader i tidsåtgång, antal rätt samt antal korrekta beräkningar per 

minut mellan för- och eftertest gjordes på gruppnivå med faktoriell ANOVA med en 

signifikansnivå på 95 % (p < .05) Statistisk analys genomfördes även för att undersöka 

interaktionseffekter mellan tidsfaktorn och interventionsgrupp med faktoriell ANOVA. 

Beroende t-test genomfördes för att undersöka om respektive grupps förändringar i 

beräkningstempo var signifikanta. Oberoende t-test genomfördes för att undersöka om 

gruppernas resultat på eftertestet signifikant skiljde sig åt. 

Svaren i attitydenkäten avgavs på Likertskala (Bryman, 2011). Svaren på Likertskalan 

kodades till ett värde; 5 = Instämmer helt, 4 = Instämmer delvis, 3 = Vet inte/har ingen åsikt, 

2 = Instämmer i liten utsträckning, 1 = Instämmer inte alls. De högre talen motsvarade en 

starkare intensitet i positiv överensstämmelse med uppfattningen eller känslan (Bryman, 

2011). Detta innebar att de påståenden som var negativt ställda kodades tvärt om. Enkäten 

genererade därmed numeriska data som kan bedömas vara av tillräckligt hög kvalitet för att 

analysera statistiskt med variansanalys (Borg & Westerlund, 2012). 

 

7. Resultat 

Nedan redovisas resultaten av interventionen på gruppnivå. Jämförelser mellan 

interventionsgrupperna har gjorts utifrån gruppernas medelvärden vilka analyserats med 

faktoriell ANOVA. 

7.1 Antal rätt samt tidsåtgång på för- och eftertest 

En förbättring som eleverna kunde uppnå genom interventionerna var att antalet rätta svar på 

testet ökade. Vid eftertestet visade båda interventionsgrupperna ett högre medelvärde. 

Elevernas i den digitaliserade interventionen medelvärde ökade mest, digitaliserad: + 1,37 och 

lärarledd: + 1,12.  

En annan förbättring interventionerna kunde leda till var att tidsåtgången för att genomföra 

testet kunde minska. Interventionsgrupperna behövde i genomsnitt, i stort sett, lika mycket tid 



 

33 
 

vid förtestet (digitaliserad: M = 5,91, SD = 0,94 och lärarledd: M = 6,25, SD = 1, 39). Efter 

interventionen hade medelvärdet för tidsåtgången minskat mer i den lärarledda gruppen, –2,62 

minuter, jämfört med den digitaliserade interventionsgruppen, –1,09 minuter.  

Tabell 1. Antal rätt samt tidsåtgång i minuter på för- och eftertest. 

      

  

Antal rätt på för- och eftertest 

 
Tidsåtgång i minuter 

Grupp    Förtest 

 

  Eftertest 

 

Förtest Eftertest 

  N M SD   M  SD M SD M SD 

Digitaliserad 

intervention 11 53,36 5,85  54,73 

 

4,32 5,91 0,94 

  

 

4,82 

 

 

1,40 

Lärarledd 

intervention 8 56,00 3,42  57,12 

 

3,91 6,25 1,39 

  

 

3,63 

 

 

0,92 

Totalt 

interventioner 19 54,47 5,04   55,74 

 

4,21 6,05 1,13 

  

 

4,32 

 

 

1,34 

 

 

7.2 Antal korrekta beräkningar per minut 

Det mått som på bäst sätt visar ifall eleverna förbättrat beräkningsflytet är beräkningstempot, 

det vill säga antal korrekta beräkningar per minut. Interventionsgruppen som helhet ökar  i 

genomsnitt antalet korrekta beräkningar per minut med 4,8 beräkningar (förtest: M=9,31, 

SD=1,90; eftertest: M=14,11, SD=4,89). Denna ökning är statistiskt signifikant och 

effektstyrkan är stor, F(1, 17) = 49.28, p < .001, partiell 2 = .744. Den lärarledda 

interventionsgruppen ökar i genomsnitt antalet korrekta beräkningar med 7,56 beräkningar per 

minut, jämfört med den digitaliserade interventionsgruppen som i snitt ökar med 2,80 

beräkningar per minut. Statistisk analys visar en signifikant interaktionseffekt mellan tid och 

interventionsgrupp, F(1, 17) = 10.41, p = .005, partiell 2 = .380. Resultaten visar att 

interventionen haft en signifikant positiv effekt på beräkningstempot i hela 

interventionsgruppen.  

Ett beroende t-test genomfördes i såväl den lärarledda som den digitaliserade interventionen 

för att jämföra beräkningstempo före och efter genomförd intervention. I den lärarledda 

interventionsgruppen fanns det en signifikant skillnad i antal beräkningar per minut mellan 

förtest (M=9,34, SD=2,07) och eftertest (M=16,90, SD=5,73); t(7)= – 5,44, p=0.001. 
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Resultaten visar att interventionen haft en signifikant effekt på elevernas i den lärarledda 

interventionen beräkningstempo. I den digitaliserade interventionsgruppen fanns en 

signifikant skillnad i antal beräkningar per minut mellan förtest (M=9,28, SD=1,87) och 

eftertest (M=12,08, 3,06); t(10)= – 3,70, p=0.004. Resultaten visar att interventionen haft en 

signifikant effekt på elevernas i den lärarledda interventionen beräkningstempo.  

Ett oberoende t-test genomfördes för att jämföra elevernas beräkningstempo på eftertest efter 

lärarledd respektive digitaliserad intervention. Det fanns en signifikant skillnad i antal 

beräkningar per minut mellan den lärarledda interventionen (M=16,90, SD=5,73) och den 

digitaliserade interventionen (M=12,08, SD=3,06); t(17)=2,38, p=0.030. Dessa resultat visar 

att den lärarledda interventionen effektivast ökat beräkningstempot. 

Tabell 3. Antal korrekta beräkningar per minut, beräknat på elevernas resultat vid för- och eftertest. 

       
Grupp    Förtest     Eftertest   

  N M SD   M SD 

Digitaliserad 

intervention  11 9,28 1,87  12,08 3,06 

Lärarledd 

intervention 8 9,34 2,07  16,90 5,73 

Totalt 

interventioner  19 9,31 1,90   14,11 4,89 
 

 

Figur 3. Effekt av tid på elevernas beräkningstempo. Felstaplarna visar standardavvikelse.  
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7.3 Attityder till matematik 

En av frågeställningarna i studien rörde huruvida en intervention i matematik för ökat 

beräkningsflyt påverkar elevernas attityder till matematik. Mellan enkättillfällena, före 

respektive efter interventionen, hade interventionsgruppens medelvärde blivit lägre och gått 

från M = 2,90, SD = 0,83 till M = 2,84, SD = 0,82. Denna förändring var inte signifikant, F(1, 

17) = .13, p = .727, partiell 2 = .008, och ingen signifikant förändring av attityder som helhet 

skedde i interventionsgruppen efter deltagande. De två interventionsgruppernas medelvärden 

hade förändrats på olika sätt mellan enkäterna. Medelvärdet hos gruppen som deltagit i den 

digitaliserade interventionen hade utvecklats negativt, – 0,13, medan medelvärdet i den 

lärarledda gruppen positivt, + 0,04. Vid variansanalys fanns inte någon signifikant 

interaktionseffekt mellan tid och interventionsgrupp, F(1, 17) = .44, p = .516, partiell 2 = 

.027, och ingen signifikant skillnad i attitydförändring fanns mellan grupperna. 

Varje delområde inom attitydenkäten signifikansprövades för såväl effekt av tid som effekt av 

interventionsgrupperna.  

Attityderna som rör att eleverna finner nöje i matematiken förändrades inte signifikant för 

gruppen som helhet, F(1, 17) = .32, p = .579, partiell 2 = .020, och ingen signifikant 

interaktionseffekt fanns mellan tid och interventionsgrupp, F(1, 17) = .46, p = .508,       

partiell 2 = .028.  

Attityderna som rör elevernas motivation till matematik förändrades inte signifikant för 

gruppen som helhet, F(1, 17) = .87, p = .366, partiell 2 = .051 och ingen signifikant 

interaktionseffekt fanns mellan tid och interventionsgrupp, F(1, 17) = .40, p = .538,       

partiell 2 = .024.  

Attityderna som rör elevernas självförtroende i matematik förändrades inte signifikant för 

gruppen som helhet, F(1, 17) = .03, p = .875, partiell 2 = .002 och ingen signifikant 

interaktionseffekt fanns mellan tid och interventionsgrupp, F(1, 17) = .48, p = .498,       

partiell 2 = .029.  

Attityderna som rör elevernas uppfattade värde av matematik förändrades inte signifikant för 

gruppen som helhet, F(1, 17) = .06, p = .812, partiell 2 = .004. Medelvärdet i den lärarledda 

interventionsgruppen ökade med 0,26 och minskade i den digitaliserade med 0,19. Någon 
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signifikant interaktionseffekt mellan tid och interventionsgrupp fanns inte, F(1, 17) = 2.70,    

p = .120, partiell 2 = .144.  

Inga signifikanta förändringar i attityderna på respektive delområde skedde mellan 

enkättillfällena. Det fanns inte heller någon signifikant skillnad mellan grupperna vad gäller 

attitydförändring.   
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Tabell 4. Attityder till matematik. Medelvärden för den värdering eleverna 

gjort av påståenden, 4-6 per område, och angivit på en femgradig 

Likertskala. Svarsalternativ: Instämmer helt (5), Instämmer i stor 

utsträckning (4), Vet inte/har ingen åsikt (3), Instämmer i liten utsträckning 

(2), Instämmer inte alls (1).   

                
Intervention   Finner nöje i 

matematiken 

  Motivation 

till 

matematik 

  Självförtroende i 

matematik 

  Uppfattat 

värde av 

matematik 

  Totalt 

  Före Efter  Före Efter  Före Efter  Före Efter  Före Efter 

Lärarledd                

N = 8                
Elev 1  2,40 2,20  2,50 2,50  3,50 3,67  4,40 4,60  3,20 3,24 

Elev 2  2,40 3,60  3,25 4,25  3,50 4,33  4,40 5,00  3,39 4,30 

Elev 3  2,80 2,40  3,25 3,50  3,17 3,17  4,00 3,75  3,30 3,20 

Elev 4  1,00 1,00  1,00 1,00  3,33 3,67  1,40 1,40  1,68 1,77 

Elev 5  1,40 3,00  1,25 1,25  2,00 1,50  2,20 3,80  1,71 2,39 

Elev 6  4,20 3,20  3,50 2,67  3,50 2,67  4,40 4,40  3,90 3,23 

Elev 7  2,40 2,00  1,50 1,00  1,50 1,00  3,20 2,75  2,15 1,69 

Elev 8  2,60 2,00  1,25 1,00  3,50 3,17  2,80 3,20  2,54 2,34 

                
M:  2,40 2,43  2,19 2,15  3,00 2,90  3,35 3,61  2,73 2,77 

SD:   0,96 0,82   1,05 1,28   0,79 1,13   1,15 1,16   0,83 0,88 
                

Digital                

N = 10                
Elev 1  2,60 2,80  2,75 3,00  3,67 4,67  2,20 2,80  2,80 3,32 

Elev 2  1,20 1,20  1,25 1,00  1,83 4,00  3,20 3,00  1,87 2,30 

Elev 3  2,60 2,80  2,75 2,75  4,00 3,33  4,50 4,75  3,46 3,41 

Elev 4  3,00 2,00  2,75 3,00  4,67 4,00  2,60 2,20  3,25 2,80 

Elev 5  4,00 1,80  3,25 2,50  3,00 3,17  3,40 3,40  3,41 2,72 

Elev 6  1,20 1,40  1,00 1,25  2,33 2,17  2,40 1,60  1,73 1,60 

Elev 7  3,00 4,40  2,75 2,75  1,67 1,83  4,60 5,00  3,00 3,50 

Elev 8  2,60 1,40  2,33 2,17  2,33 2,17  4,00 2,80  2,82 2,13 

Elev 9  4,60 4,60  4,50 4,50  4,83 3,67  5,00 4,60  4,73 4,34 

Elev 10  2,00 1,60  3,00 1,25  3,50 4,50  4,60 4,40  3,28 2,94 

                
M:  2,68 2,40  2,63 2,42  3,18 3,35  3,65 3,46  3,04 2,91 

SD:   1,08 1,24   0,98 1,06   1,13 1,01   1,03 1,17   0,85 0,80 
                

Totalt 

intervention                
M:  2,56 2,41  2,44 2,30  3,10 3,15  3,52 3,53  2,90 2,84 

SD:   1,01 1,04   1,01 1,13   0,97 1,06   1,06 1,13   0,83 0,82 
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7.4 Sammanfattning av resultat 

Studien mätte elevernas beräkningsflyt före och efter interventionen med ett test i aritmetik. 

Det mått som sammanfattade både antal rätta svar och tidsåtgång var beräkningstempo. 

Resultaten visar en liten förbättring av antalet korrekta beräkningar på testet. Den stora 

förbättringen var på tidsåtgången, vilken därmed hade störst påverkan på beräkningstempot.  

Det fanns en signifikant ökning (p < .001) av antalet korrekta beräkningar per minut i 

interventionsgruppen som helhet, med i genomsnitt 4,8 beräkningar per minut, och den 

statistiska analysen visade att effekten av att interventionerna är stor, F(1, 17) = 49.28,           

p < .001, partiell 2 = .744. 

Förbättringen för den lärarledda interventionen är större än för den digitaliserade 

interventionen. Den lärarledda interventionsgruppen förbättrade beräkningstempot signifikant 

mer på aritmetiktestet (p = .005), genomsnittlig ökning 7,56 korrekta beräkningar per minut, 

jämfört med den digitaliserade interventionsgruppen som i snitt ökade med 2,80 beräkningar 

per minut. Effekten av deltagande i den lärarledda interventionen jämfört med den 

digitaliserade interventionen var stor, med en signifikant interaktionseffekt mellan tid och 

interventionsgrupp, F(1, 17) = 10.41, p = .005, partiell 2 = .380. 

Elevernas attityder mättes före och efter interventionerna med en attitydenkät. Resultaten av 

enkäten visar att de deltagande elevernas medelvärde på attitydenkäten inte förändrats 

signifikant (p = .727). Skillnaden mellan den lärarledda interventionsgruppens attityder, som 

höjt medelvärdet något (i genomsnitt 0,04), och den digitaliserade interventionsgruppens som 

sänkt medelvärdet (i genomsnitt 0,13) var inte signifikant. Inga signifikanta förändringar hade 

heller skett gällande respektive attitydfaktor. 

Studiens frågeställningar besvaras därmed: 

1. En lärarledd tier 2-intervention i mindre grupp bestående av explicit undervisning av 

strategier för beräkning av grundläggande additioner och subtraktioner har en 

signifikant effekt på elevers flyt vid beräkning av grundläggande additioner och 

subtraktioner inom talområdet 0–20. 

2. En digitaliserad tier 2-intervention där eleverna enskilt tränar beräkning av 

grundläggande additioner och subtraktioner med en strukturerad progression i 

webbmiljö har en signifikant effekt på elevers flyt vid beräkning av grundläggande 

additioner och subtraktioner inom talområdet 0–20. 
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3. Av de prövade interventionerna är den lärarledda interventionen signifikant effektivast 

för att förbättra elevers flyt vid beräkningar av grundläggande addition och 

subtraktion. 

4. Efter deltagande i en intervention inriktad på att utveckla elevernas beräkningsflyt 

förändras inte elevernas attityd signifikant till ämnet matematik. 

 
8. Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Jag ville gärna göra studien på en annan skola än den jag är anställd vid och urvalet av elever 

kom att styras av att jag hade kontakter på den skola där undersökningen genomfördes. Ett 

problem som uppstod var att det visade sig mycket svårt att få in samtyckesblanketter från 

vårdnadshavarna. Då samtyckesblanketten var utformad för att svara ja eller nej till 

resultatanvändning fick jag nöja mig med att föräldrar inte avböjt att resultaten användes. 

Svårigheten att få svar kan ha berott på att jag inte var känd av eleverna och deras 

vårdnadshavare. Det försvårades även av att jag inte arbetade på skolan och inte hade tillgång 

till kontaktvägar till vårdnadshavarna och eleverna. Kontakten skedde via de undervisande 

lärarna och denna indirekta kommunikation blev svår att följa upp.  

Att göra urvalet till en undersökning baserat på bekvämlighetsurval medför vissa 

begränsningar. Urvalet blir inte slumpmässigt och representativt för populationen. Dock var 

det i denna undersökning den väg som visade sig framkomlig och möjlig att genomföra under 

de förutsättningar som gällde för studien. Framför allt tidsaspekten hade gjort det svårt att 

etablera andra kontakter.  

Det begränsade urvalet ledde till en design av studien där gruppens egen utveckling 

studerades med gruppen själv som kontroll för att se vilka effekter de gjorda interventionerna 

hade. Skulle studien ha haft en kontrollgrupp och urvalet varit randomiserat skulle säkrare 

slutsatser kunnat dras av studien. Den utveckling som skedde inom interventionsgrupperna 

gällande framför allt beräkningstempo visade dock på en tydlig signifikant effekt trots det 

begränsade urvalet. 
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En svårighet vid genomförandet var logistiken för eleverna i den lärarledda interventionen. 

Interventionen fick genomföras i olika klassrum som låg i nära anslutning till de flesta av 

elevernas klassrum. Att ha olika salar gjorde att eleverna hade svårt att hitta rätt och att 

komma i tid. Detta medförde att interventionen ofta startade ungefär fem minuter efter utsatt 

tid. Dock valde jag att genomföra interventionstillfällena som planerat, det vill säga under 

femton minuter. För de deltagande eleverna skapade detta en del stress, då de upplevde att de 

missade ordinarie lektionstid. Detta gör att en kan fråga sig om interventionen hade 

sidoeffekter på till exempel inkluderingen och andra för skolan viktiga målsättningar (Biesta, 

2010). Att genomföra interventioner i annan grupp än den ordinarie klassen riskerar att skapa 

en upplevelse av att vara exkluderad. Värt att notera i sammanhanget är att Almqvist, 

Malmqvist och Nilholm (2015) fann gott stöd för att interventioner som sker i ordinarie 

klassrumsmiljö har positiva effekter på elevers nående av kunskapsmål vid 

matematikundervisning. Det skulle varit intressant att se vilken effekt en lärarledd tier 2-

intervention inom ordinarie klass hade fått. Som kontrast kan ju nämnas att den digitaliserade 

interventionen inte hade lika stor effekt trots att den genomfördes i ordinarie klassrumsmiljö. 

Det finns alltså inga enkla och i alla situationer överförbara slutsatser från tidigare studier om 

vad som inverkar på lärandet då det är en mycket komplex process (Biesta, 2010). Som bäst 

ger tidigare studier indikationer på möjliga utfall av en intervention (ibid.).  

Urvalet av de elever som skulle ingå i interventionen skulle preliminärt ha gjorts utefter att 

eleverna presterat 10 eller färre korrekta beräkningar per minut eller visat en korrekthet på 

under 90 % vid svarsavgivande. Då färre elever än beräknat presterade under dessa 

gränsvärden kom gränsvärdena att justeras. Orsaken var att jag ville fylla på 

interventionsgrupperna så att eventuella bortfall inte skulle göra grupperna alltför små. Att 

”fylla på” interventionsgrupper av detta skäl går till viss del emot själva idén med 

interventioner, då elever ska placeras utifrån fördefinierade kunskapskriterier. Skillnaden i 

kunskapsnivå hos de elever som deltog riskerade också att bli för stor och därmed försvåra 

relevant undervisning på rätt nivå. Inom explicit undervisning bryts kunnandet ned i små 

delar. För stor spridning av elevers förkunskaper gör att en undervisning anpassad till de 

elever som har det svårast, vilket en intervention ska vara, riskerar att vara ineffektiv om vissa 

elever redan har detta kunnande. Detta var fallet vid några av delmomenten, speciellt tydligt 

blev det när det gällde att räkna upp/ned samt tiokamraterna. Det skulle ur denna synvinkel 

varit bättre att ha hållit fast vid de ursprungliga gränsvärdena. 
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En aspekt som kan ha påverkat resultatförbättringen från för- till eftertesterna till den 

lärarledda gruppens fördel var att den lärarledda gruppen tränade genom att skriva 1-minute-

timings. Detta innebar att gruppen fick träna sig i att göra tester i just det format som för- och 

eftertest byggde på, det vill säga att lösa additions- och subtraktionsuppgifter på ett 

uppgiftsblad och skriva ned svaren. Den digitaliserade interventionsgruppen övade sig i att 

snabbt lösa additions- och subtraktionsuppgifter i den digitala webmiljön och fick därmed inte 

samma skrivträning. För att ha fångat upp effekten av skrivhastigheten kunde ett 

skrivhastighetstest ha genomförts före och efter interventionen (Hudson & Miller, 2006). 

Skrivhastigheten mäts då genom att eleverna får skriva något de kan bra (t. ex. siffrorna 0– 9) 

så många gånger de kan under en minut. Eventuell förbättring i skrivhastighet kunde då ha 

vägts in i resultatanalysen. 

Skrivhastigheten var eventuellt en faktor som spelade in, men jag funderar över om inte 

elevernas känsla inför att skriva test under tidspress och att bli avslöjade var än viktigare. 

Flera av eleverna uttryckte en stor osäkerhet inför sin förmåga och sade upprepade gånger att 

det låste sig för dem. Att få öva på tid och i testformat samt att övningen skedde i en 

strukturerad och positiv miljö där eleverna fick positiv feedback för sin prestation (Hudson & 

Miller, 2006) kan ha bidragit till den allt lägre grad av anspänning som eleverna visade upp 

vartefter, med allt bättre resultat som följd. 

För att nå en bättre effekt på interventionen kunde tydligare inlärningsmål ha satts upp. 

Tydliga och anpassade målsättningar för träning kan vara motiverande för eleverna och lika 

viktiga för motivationen som direkt och positiv feedback, struktur och trygg miljö (Hudson & 

Miller, 2006). De resultattabeller eleverna förde vid varje tillfälle var förmodligen inte tydliga 

och begripliga nog för att visa elevernas framsteg, då de återkommande frågade vad de var till 

för. Möjligen hade det blivit tydligare om de kopplats till mål att nå. Hudson och Miller 

(2006) skriver att skrivhastighetstest är en bra grund för att sätta inlärningsmål gällande 

beräkningshastighet. De anger att elever i årskurs F–2 bör klara av en beräkningshastighet 

(Digits Correct Per Minute) som motsvarar 50 % av skrivhastigheten och elever från årskurs 3 

och uppåt bör klara av 75 % av skrivhastigheten (observera att en i detta fall räknar antalet 

korrekt skrivna siffror, inte beräkningar som i föreliggande studie) (ibid.).  

Attitydenkäten besvarades genom att instämma i olika grad till ett antal påståenden på en 

Likertskala. Det rekommenderas i metodlitteraturen att en del av påståendena ställs positivt 

och en del negativt för att upptäcka eventuell skevhet i svarstendenserna (Bryman, 2011). I 
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Short ATMI är fem av sex påståendena som rör självförtroende i matematik negativt ställda 

medan övriga påståenden i enkäten är positivt ställda. Det gör att elever som svarar att de inte 

alls instämmer i de positivt ställda påståendena och fortsätter att markera att de inte alls 

instämmer när påståendet är negativt ställt ger utslag som gott självförtroende i matematik. I 

undersökningen finns det ett par enkäter som är markerade på detta sätt. Markeringarna vid 

självförtroendepåståendena är dock inte helt lätta att tolka som skevhet då eleverna på dessa 

markerar närmre mitten än på övriga (se tabell 4 lärarledd: elev 4 och 8, samt digitaliserad: 

elev 6). Detta tyder på någon typ av reflektion över att påståendena är omvänt ställda. Oavsett 

detta är det kanske mest intressant att förändringarna är små mellan enkäterna som fylldes i 

före och efter interventionen vilket visar på stabila attityder som inte är lättföränderliga. Det 

kan även tolkas som att attitydenkätens validitet är god då mättillfällena ger liknande resultat. 

8.2 Resultatdiskussion 

Betydelsen av grundläggande taluppfattning, där beräkningsflyt är en beståndsdel, för att 

lyckas i den mer komplexa matematiken är väl belagd (Andrews & Sayers, 2015). Att de 

elever som inte övat upp ett beräkningsflyt under låg- och mellanstadiet ges möjlighet att göra 

det i början av högstadiet kan vara avgörande för att de ska ha förutsättningar att nå 

högstadiets kunskapsmål i matematik. Det faktum att elever fortsätter att göra samma fel 

(Pettersson, 2013) och att använda samma ineffektiva strategier (Gray & Tall, 1994) genom 

skolgången motiverar interventioner för äldre elever i syfte att utveckla taluppfattningen. För 

att elever ska få möjligheter att förändra detta skulle en angreppsvinkel kunna vara att 

eleverna får träna upp ett bättre beräkningsflyt och samtidigt undervisas i ett flexibelt 

användande av tal genom användning av effektiva beräkningsstrategier (Caviola et al., 2016).  

Värt att notera är att en ganska liten del av undervisningstiden tagits i anspråk och att det gav 

goda resultat. Detta gällde hela interventionen i allmänhet och den lärarledda interventionen i 

synnerhet. Studien visar att interventioner av det här slaget är värda att genomföras och inte 

behöver ta mycket tid i anspråk. Tidsinvesteringen är värd att göra utifrån den betydelse 

interventionen har för att förbättra elevernas beräkningsflyt med de goda konsekvenser det 

kan leda till. 

Skillnaderna i resultat mellan de två interventionsuppläggen är signifikanta. Vid den 

digitaliserade interventionen har eleverna till stor del fått ta ansvar själva för sitt engagemang 

och att upprätthålla intensiteten i träningen. Lärarna uppgav att de har övervakat och i viss 

mån uppmuntrat träningen, men att det varit svårt att följa upp elevernas förståelse och ge tips 
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om beräkningsstrategier. Tillägnandet av kunnandet har eleverna fått jobba med själva genom 

att följa de övningar som presenterats i uppdragen. Detta har i studien visat sig vara ett mindre 

effektivt interventionsupplägg. 

Träning i beräkningsflyt består av att öva upp den hastighet med vilken beräkningar kan 

göras. Ju bättre stöd beräkningarna har i förståelse av de underliggande begreppen desto bättre 

kan de göras med flyt (Caviola et al., 2016; Gray & Tall, 1994; Hudson & Miller, 2006). I den 

digitaliserade interventionen överlåts till eleverna själva att upptäcka de samband som finns i 

beräkningar av samma slag och därmed begreppsliggöra dessa. Utifrån de prestationer som 

studien visar på är det värt att fundera över om det är det digitaliserade arbetssättet i sig eller 

andra förutsättningar som lett till att den digitaliserade interventionen varit mindre effektiv.  

En aspekt är att det visar sig svårt för lärare att följa upp hur aktiva en hel klass är vid arbete 

på datorer då vissa elever har väldigt låg eller nästan ingen time on task. Stöd för att följa upp 

detta fanns på websidan men tyvärr fanns inte tid för att utbilda lärarna i alla funktioner. Detta 

kan ha haft avgörande betydelse utifrån att studier visat att det krävs att lärare själva blivit 

instruerade i hur lärresursen fungerar och vilka möjligheter den innebär för att digitala 

lärresurser ska vara effektiva i matematikundervisning (Skolforskningsinstitutet, 2018). 

Utifrån den stora spridningen i nedlagd träningstid mellan eleverna är det värt att reflektera 

över om lågt motiverade elever får tillräckligt mycket struktur och stöttning med det 

digitaliserade öva-självupplägget i studien. För att möta behovet av struktur hade en tydligare 

stöttning från lärarna behövts. Eleverna hade förmodligen även presterat bättre om en 

tydligare målbild för träningen funnits (Hudson & Miller, 2006). Själva webmiljön kan också 

ha bidragit till den mindre tid som elever ägnat åt träning, då det var flera steg att lära sig 

hantera för att komma från inloggning till uppdrag och vidare till själva uppgiften. Likaså kan 

elevers hantering av tangentbordet vid skrivande av svar på datorn ha haft betydelse för 

tidseffektiviteten.  

Att utfallet av en intervention byggd på lärarledd, väl strukturerad och explicit undervisning 

skulle visa sig ha störst effekt på beräkningsflytet är inte förvånande. Flera meta-analyser av 

forskning som studerat effektiva undervisningsmetoder har pekat ut just dessa beståndsdelar i 

undervisningen som framgångsfaktorer vid undervisning av elever i matematiska svårigheter 

(Almqvist, Malmqvist och Nilholm, 2015). Vad är det då som gör att detta blir framgångsrikt? 

I föreliggande studie hade de flesta av eleverna som presterade lågt på förtestet, och därmed 

kvalificerat sig till interventionen, tidigare visat upp låg förmåga till uthållighet och bristande 

koncentrationsförmåga. Att erbjuda dessa elever en tydlig struktur med avgränsade moment 
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ledde till att samtliga elever genomförde de uppgifter de skulle. De korta och intensiva 1-

minute-timings med direkt feedback, genom egen rättning med facit, samt att jag visade 

uppmuntrande intresse för deras framsteg bidrog förmodligen till att hålla motivationen uppe. 

Hudson och Miller (2006) betonar vikten av motivationsskapande och att eleverna får träna 

högkvalitativt på den nivå där de befinner sig för att de ska vara motiverade att lära sig. Att 

den innehållsliga nivån var anpassad för den aktuella gruppen fick jag flera indikationer på 

även från eleverna själva. Dels uttryckte flera elever att övningen var rolig och dels att de 

faktiskt inte kunde flera av dessa beräkningar. 

Att få utveckla en god taluppfattning är avgörande för elever i matematiska svårigheter eller i 

farozonen för att hamna i matematiska svårigheter. Taluppfattning bygger på förståelse av 

talbegreppet och en förmåga att flexibelt använda tal (Hudson & Miller, 2006). I den 

lärarledda interventionen ingick undervisning om effektiva strategier och även modellering av 

tänkande. Undervisningen av strategier syftade i flera av fallen till att visa hur effektivt det är 

att dela upp och sätta ihop tal så att kända tal skapas, vilka är lättare att addera eller 

subtrahera. Att elever i matematiska svårigheter ofta brister i denna förmåga är känt (Gray & 

Tall, 1994). De behöver därmed ges möjligheter att lära sig dessa samband. Explicit 

undervisning av beräkningsstrategier kan synliggöra sådana samband inom talbegreppet. 

Caviola et al. (2016) fann dock att för att strategiundervisning ska vara effektiv behöver 

eleverna ha med sig de förkunskaper som strategierna bygger på. En reflektion utifrån detta är 

att de elever som inte utvecklade ett tillräckligt beräkningsflyt under tier 2-interventionen 

skulle behöva en grundläggande undervisning om talbegreppet med början i konkret 

representation i en följande tier 3-intervention för att ges förutsättningar att dra nytta av 

strategiundervisningen.  

De förbättringar i beräkningstempo som eleverna visar upp efter interventionen härrör till 

största delen från den minskade tidsåtgången. Vid förtestet är andelen rätta svar hög i hela 

årskursen och endast en elev kvalificerar sig till intervention enbart på grund av låg korrekthet 

vid svarsavgivande. Det gjorde att tiden var den faktor som blev avgörande för att 

beräkningstempot skulle höjas. Interventionens fokus på just snabba beräkningar, snarare än 

att fokusera på att göra korrekta beräkningar, visade sig därmed framgångsrik för att öka 

beräkningstempot. Hade interventionen fokuserat enbart på att eleverna skulle göra korrekta 

beräkningar utan tidtagning hade för det första väldigt få elever upptäckts vid förtestet och för 

det andra hade inte den ökade hastighet i beräkningarna som träningen lett till blivit 
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synliggjord. Just att uppnå en viss beräkningshastighet har visat sig underlätta för elever att gå 

vidare med att lära sig mer avancerad matematik (Hudson & Miller, 2006).  

Förutom de rent kunskapsmässiga vinningarna så är även de inkluderingsmässiga värda att 

beakta. Att ge elever möjlighet att utveckla taluppfattningen ger förutsättningar att delta på ett 

mer meningsfullt sätt i klassens lärandegemenskap (Nilholm, 2007). Att förstå de byggstenar 

som matematiken till stor del är uppbyggd av, talen, möjliggör meningsfulla samtal och ett 

meningsfullt lärande av och med kamrater. Och kan detta uppnås ger det möjlighet till stora 

lärandevinster då kamratlärande i den ordinarie klassrumsmiljön är ett av de effektivaste 

sätten att lära matematik (Almqvist, Malmqvist & Nilholm, 2015). 

Attitydundersökningen visade inte på några signifikanta skillnader i attityd till matematik 

efter deltagande i en intervention. Förhoppningen inför studien var att eleverna skulle bli mer 

motiverade och positiva till matematik genom att få möjligheten att se att de kunde utvecklas 

inom matematiken, om än inom ett mycket avgränsat område. Detta skedde dock inte vilket 

kan vara nedslående. Att attityderna inte signifikant förändrats kanske i stället ska tolkas som 

att en intervention av det här slaget i alla fall inte lett till att eleverna fått mer negativa 

attityder till matematik. Och kanske är det en rimlig ambitionsnivå att inte matematiken 

uppfattas mer negativt vid insatser som denna och fler motivationshöjande insatser behöver 

göras även inom andra undervisningsområden. 

I attitydundersökningen är det en attitydfaktor som sticker ut på ett positivt sätt, nämligen 

uppfattat värde av matematik. Oavsett hur eleverna värderat de övriga attitydfaktorerna nöje, 

motivation eller självförtroende i matematik har de värderat uppfattat värde av matematik 

högt, och medelvärdet för hela interventionsgruppen förändras inte av deltagande i en 

intervention. Det framstår som att eleverna uppfattar att matematik är ett viktigt och 

användbart skolämne. Kan det bero på att ämnet har en hög status i sig? Elever med ett 

statiskt mind-set (Blackwell, Trzesniewski & Dweck, 2007) kanske tänker att den som är 

duktig i matematik är smart och har förutsättningar att lyckas i livet och ser upp till det.  

Ifall elever har ett statiskt mind-set och dessutom misslyckas om och om igen i matematiken 

kan en självbild bekräftas där den egna förmågan inte kan förändras (ibid.). Skiljer sig 

uppfattningen om den egna förmåga att lära matematik mycket från högstatusidealet kan skam 

följa och med det attityder som visar på bristande självförtroende, varpå brist på motivation 

och nöje i ämnet följer. Detta gör interventioner för att lyfta de elever som är i störst 
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svårigheter än viktigare och samtidigt än mer komplext. Ett sätt att ta sig an byggande av 

självförtroende är att eleverna får se att de kan lära och får vara med om lärande och 

utveckling som synliggörs. Där kan avgränsade interventioner som de i denna studie fylla en 

viktig funktion.  

8.3 Specialpedagogiska implikationer 

I Diamantdiagnoserna (Skolverket, 2013) resoneras om ett minimum av 12 korrekta 

beräkningar per minut (en tidsgräns på max 4 minuter för att göra 48 beräkningar) som norm 

för behärskande av additioner och subtraktioner i talområdet 10–19. Med detta 

beräkningstempo som norm visade 31 % av eleverna i den undersökta årskurs 7 bristande flyt 

i beräkningarna på förtestet. Med den forskningsgrund som finns för betydelsen av 

beräkningsflyt för att klara av skolmatematiken (se 4.5) blir det en specialpedagogiskt viktig 

preventiv åtgärd att fånga upp de elever som ännu inte utvecklat sitt beräkningsflyt i 

tillräckligt hög grad för att ha förutsättningar att lära matematik på högre nivå.  

Utifrån resultatet på det genomförda förtestet, som genomfördes som en screening av samtliga 

elevers i årskurs 7 beräkningsflyt, blir det tydligt att just screening är ett viktigt moment för 

att upptäcka elever som brister i beräkningsflyt. Den ordinarie undervisningen 

uppmärksammar förmodligen inte grundläggande taluppfattning då den inte omnämns i 

kursplanerna för högstadiet. Speciellt när eleverna kommit en bra bit i sin skolgång är risken 

stor att grundläggande brister aldrig upptäcks och åtgärdas (Pettersson, 2013) och 

specialläraren i matematik behöver därför ha bra rutiner för screening av samtliga elevers 

utveckling av grundläggande taluppfattning. 

Resultaten i denna studie, såväl som tidigare forskning (Almqvist, Malmqvist & Nilholm, 

2015; Hudson & Miller, 2006), visar att effektiva specialpedagogiska insatser för att öka 

elevers i matematiska svårigheter beräkningsflyt bör ske genom explicit undervisning av 

beräkningsstrategier och intensiv högkvalitativ träning i korta moment (till exempel 1-minute-

timings). 

Fuchs och Fuchs (2001) beskriver att sekundär prevention inom RTI ska vara inkluderande 

och ske inom den ordinarie klassrumsundervisningen i första hand, vilket är i linje med 

Skolverkets (2014) riktlinjer för särskilda anpassningar och särskilt stöd. Den digitaliserade 

interventionen gav god effekt och skedde integrerat med övriga klassens undervisning. En 

intressant pedagogisk tanke i allmänhet och specialpedagogisk i synnerhet är att hitta vägar att 
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införliva de framgångsfaktorer som visade sig vid den lärarledda interventionen i en 

digitaliserad och i klassundervisningen integrerad intervention. Då skulle möjligen ännu bättre 

resultat, samt vinningar som delaktighet i klassen och lärande av andra elever kunna uppnås. 

8.4 Fortsatt forskning 

Den lärarledda interventionen i denna studie gav mycket stor ( förbättring av elevernas 

beräkningsflyt. Denna studie baseras på endast ett förtest och har inte undersökt kvarstående 

effekter av interventionen. För att säkrare kunna uttala sig om effekterna skulle det vara 

intressant om en studie med multipel baslinjedesign och uppföljande utvärdering av 

kvarstående kunskaper efter en längre tidsperiod genomfördes.  

Den koppling till och betydelse för elevers förmåga till mer avancerade matematiska 

aktiviteter, som till exempel ekvationslösning, som grundläggande aritmetisk talfakta har är 

inte utförligt undersökta. Spridningseffekten och generaliseringsförmågan framstår i 

forskningen  (Hudson & Miller, 2006) vara kopplad till en djupare förståelse av talbegreppet 

och därmed skulle det vara upplysande att sätta lärande av begrepp i centrum för en sådan 

studie, i stället för tid och beräkningstempo som gjorts i denna studie. 

Att förändring av elevers attityder till matematik visar sig vara svår att påvisa i denna studie 

kan förstås av att interventionen utgör en liten del av matematikundervisningen som helhet. 

Eftersom attityder har en stor inverkan på motivationen att lära matematik skulle det vara 

väldigt intressant att göra en studie där olika typer av effektiva interventions- och 

undervisningsmetoder även utvärderades i form av vilken påverkan de har på elevernas 

attityder till matematik. 

  



 

48 
 

Referenser 

Almqvist, L., Malmqvist, J., & Nilholm, C. (2015). Vilka stödinsatser främjar uppfyllelse av 

kunskapsmål för elever i svårigheter? – en syntes av meta-analyser. I Tre 

forskningsöversikter inom området specialpedagogik/inkludering (s. 1–122). 

Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtad från 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-28501 

Andrews, P. & Sayers, J. (2015). Identifying opportunities for grade one children to acquire 

foundational number sense: Developing a framework for cross cultural classroom 

analyses. Early Childhood Education Journal, (4), 257. doi: 10.1007/s10643-014-0653-6 

Ashcraft, M. H., & Moore, A. M. (2009). Mathematics Anxiety and the Affective Drop in 

Performance. Journal of Psychoeducational Assessment, 27(3), 197–205. doi: 

10.1177/0734282908330580 

Baroody, A. J., Bajwa, N. P., & Eiland, M. (2009). Why can't Johnny remember the basic 

facts? Developmental Disabilities Research Reviews, 15(1), 69-79. doi: 10.1002/ddrr.45 

Barrow, L., Markman, L., & Rouse, C. E. (2009). Technology's Edge: The Educational 

Benefits of Computer-Aided Instruction. American Economic Journal: Economic 

Policy, 1(1), 52 – 74. doi: 10.1257/pol.1.1.52 

Biesta, G. (2010). Why ‘what works’ still won’t work: From evidence-based education to 

value-based education. Studies in Philosophy and Education, 29(5), 491–503. doi: 

10.1007/s11217-010-9191-x 

Blackwell, L. S., Trzesniewski, K. H. & Dweck, C. S. (2007). Implicit Theories of 

Intelligence Predict Achievement across an Adolescent Transition: A Longitudinal 

Study and an Intervention. Child Development, 78(1), 246. doi: 10.1111/j.1467-

8624.2007.00995.x 

Boaler, J. (2011). Elefanten i klassrummet : att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i 

matematik. Malmö: Liber. 

Borg, E. & Westerlund, J. (2012). Statistik för beteendevetare Faktabok. (3., [uppdaterade och 

omarb.] uppl.) Malmö: Liber. 

Bryant, D. P., Bryant, B. R., Gersten, R., Scammacca, N., & Chavez, M. M. (2008). 

Mathematics Intervention for First- and Second-Grade Students With Mathematics 

Difficulties: The Effects of Tier 2 Intervention Delivered as Booster Lessons. Remedial 

and Special Education, 29(1), 20–32. doi: 10.1177/0741932507309712 

  



 

49 
 

Bryant, B. R., Bryant, D. P., Porterfield, J., Dennis, M. S., Falcomata, T., Valentine, C., … 

Bell, K. (2016). The Effects of a Tier 3 Intervention on the Mathematics Performance of 

Second Grade Students with Severe Mathematics Difficulties. Journal of Learning 

Disabilities, 49(2), 176–188. doi: 10.1177/0022219414538516 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder (2., [rev] uppl.). Malmö: Liber. 

Butterworth, B. (2005). The Development of Arithmetical Abilities. Journal of Child 

Psychology and Psychiatry, 46(1), 3–18. doi: 10.1111/j.1469-7610.2004.00374.x 

Caviola, S., Gerotto, G., & Mammarella, I. C. (2016). Computer-based training for improving 

mental calculation in third and fifth-graders. Acta Psychologica 171, 118–127. doi: 

10.1016/j.actpsy.2016.10.005 

Chinn, S. (2017). The Routledge Handbook of Dyscalculia and Mathematical Learning 

Difficulties: an overwiew. i S. Chinn (Red.), The Routledge International Handbook of 

Dyscalculia and Mathematical Difficulties. Paperback edition (ss. 1-17). [London]: 

Routledge. 

Chiswick, B. R., Lee, L. Y., & Miller, P. W. (2003). Schooling, literacy, numeracy and labour 

market success. The Economic Record, 79(245), 165 – 181. doi: 10.1111/1475-

4932.t01-1-00096 

Doabler, C. T., Clarke, B., Kosty, D., Kurtz Nelson, E., Smolkowski, K., Fien, H., & Turtura, 

J. (2017). Testing the Efficacy of a Kindergarten Mathematics Intervention by Small 

Group Size. AERA Open, 3(2). doi: 10.1177/2332858417706899 

Dowker, A., Sarkar, A. & Looi, C. Y. (2016). Mathematics anxiety: What have we learned in 

60 years? I: Frontiers in Psychology, nr. 7. doi: 10.3389/fpsyg.2016.00508 

Engström, A. (2015). Specialpedagogiska frågeställningar i matematik [Elektronisk resurs]. 

(Ny, omarb. uppl.) Karlstad: Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 

Specialpedagogik, Karlstads universitet. 

Foster, C. (2018). Developing mathematical fluency: comparing exercises and rich 

tasks. Educational Studies in Mathematics, 97(2), 121–141. doi: 10.1007/s10649-017-

9788-x 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2007). 

Vetenskapsrådet. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Fuchs, D., & Deshler, D. D. (2007). What We Need to Know About Responsiveness To 

Intervention (and Shouldn’t Be Afraid to Ask). LEARNING DISABILITIES RESEARCH 

AND PRACTICE, (2), 129. Från: https://search-ebscohost-

com.e.bibl.liu.se/login.aspx?direct=true&db=edsbl&AN=RN208023480&lang=sv&site

=eds-live&scope=site 



 

50 
 

Fuchs, L. S., & Fuchs, D. (2001). Principles for the Prevention and Intervention of 

Mathematics Difficulties. Learning Disabilities Research & Practice (Wiley-

Blackwell), 16(2), 85. doi: 10.1111/0938-8982.00010 

Geary, D. C., Hoard, M. K., Nugent, L., & Bailey, D. H. (2013). Adolescents’ Functional 

Numeracy Is Predicted by Their School Entry Number System Knowledge. PLoS ONE 

8(1): e54651. doi: 10.1371/journal.pone.0054651 

Gersten, R., Chard, D. J.,  Jayanthi, M., Baker, S. K.,  Morphy, P. & Flojo, J. (2009). 

Mathematics Instruction for Students with Learning Disabilities: A Meta-Analysis of 

Instructional Components. Review of Educational Research, 79(3), 1202. doi: 

10.3102/0034654309334431 

Gray, E. M., & Tall, D. O. (1994). Duality, Ambiguity, and Flexibility: A “Proceptual” View 

of Simple Arithmetic. Journal for Research in Mathematics Education. Vol. 25, 116–

140. doi: 10.2307/749505 

Griffin, S. (2004). Building Number Sense with Number Worlds: A Mathematics Program for 

Young Children. Early Childhood Research Quarterly, 19(1), 173–180. doi: 

10.1016/j.ecresq.2004.01.012 

Grosche, M & Volpe, R. (2013) Response-to-intervention (RTI) as a model to facilitate 

inclusion for students with learning and behaviour problems, European Journal of 

Special Needs Education, 28:3, 254 – 269. doi: 10.1080/08856257.2013.768452 

Haelermans, C. & Ghysels J. (2017) The effect of individualized digital practice at home on 

math skills – Evidence from a two-stage experiment on whether and why it works. 

Computers & Education 113, 119 – 134. doi: 10.1016/j.compedu.2017.05.010 

Hanushek, E. A., Schwerdt, G., Wiederhold, S., & Woessman, L. (2013). Returns to skills 

around the world: Evidence from PIAAC. NBER Working Paper 19762. Cambridge 

(MA): NBER. doi: 10.1016/j.euroecorev.2014.10.006 

Harskamp, E. (2017). The effects of computer technology on primary school students 

mathematics achievement: a meta-analysis. i S. Chinn (Red.), The Routledge 

International Handbook of Dyscalculia and Mathematical Learning Difficulties (ss. 383-

392). New York: Routledge. 

Hudson, P., & Miller, S. (2006). Designing and Implementing Mathematics Instruction for 

Students with Diverse Learning Needs. Boston: Pearson. 

Kaufmann, L., Mazzocco, M. M., Dowker, A., von Aster, M., Kucian, K., Göbel, S. M., 

Grabner, R. H., Henik, A., Jordan, N. C., Karmiloff-Smith, A. D., Kucian, K., 

Rubinsten, O., Szucs, D., Shalev, R. & Nuerk, H.-C. (2013). Dyscalculia from a 

developmental and differential perspective. Frontiers in Psychology, 4(AUG). doi: 

10.3389/fpsyg.2013.00516 



 

51 
 

Khine, M. S. & Afari, E. (2014). Psychometric properties of an inventory to determine the 

factor that affect students' attitudes towards mathematics. Psychology, Society and 

Education. 6(1), 1-15. doi: 10.25115/psye.v6i1.504 

Lewis, K., & Fisher, M. (2016). Taking Stock of 40 Years of Research on Mathematical 

Learning Disability: Methodological Issues and Future Directions. Journal for Research 

in Mathematics Education, 47(4), ss. 338–371. Från: https://www-jstor-

org.e.bibl.liu.se/stable/10.5951/jresematheduc.47.4.0338#metadata_info_tab_contents 

Lim, S. Y. & Chapman, E. (2013). Development of a short form of the attitudes toward 

mathematics inventory. Educational Studies in Mathematics. 82(1), 145 – 164. doi: 

10.1007/s10649-012-9414-x 

Majeed, A. A., Darmawan, I. G. N., & Lynch, P. (2013). A confirmatory factor analysis of 

Attitudes Toward Mathematics Inventory. The Mathematics Educator, 15(1), 121 – 135. 

Från:  https://eric-ed-gov.e.bibl.liu.se/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno= 

ED471301 

McIntosh, A. (2008). Förstå och använda tal: en handbok. Göteborg: Nationellt centrum för 

matematikundervisning (NCM), Göteborgs universitet. 

McIntosh, A., Reys, B. J., & Reys, R. E. (1992). A proposed framework for examining basic 

number sense. For the Learning of Mathematics 12(3), 2 – 8. doi: 

10.4324/9780203990247 

Melhuish, E. C.,  Sylva, K., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I., Taggart, B., Phan, M. B., 

Malin, A. (2008). Preschool influences on mathematics achievement. Science, 321, 

1161–1162. doi: 10.1126/science.1158808 

Moore, A., McAuley, A., Allred, G., & Ashcraft, M. (2017). Mathematics anxiety, working 

memory, and mathematical performance: the triple-task effect and the affective drop in 

performance. i S. Chinn (Red.), The Routledge International Handbook of Dyscalculia 

and Mathematical Learning Difficulties (ss. 326-336). New York: Routledge. 

Murray, E., Hillaire, G., Johnson, M. & Rappolt-Schlichtmann, G. (2017). Representing, 

acting, and engaging: UDL and mathematics. i S. Chinn (Red.), The Routledge 

International Handbook of Dyscalculia and Mathematical Learning Difficulties (ss. 393-

405). New York: Routledge. 

National Mathematics Advisory Panel. (2008). Foundations for success: the final report of 

the National Mathematics Advisory Panel. Washington, D.C.: U.S. Department of 

Education. 

Nilholm, C. (2007). Perspektiv på specialpedagogik. (2., [omarb.] uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 



 

52 
 

Park, D., Gunderson, E. A., Tsukayama, E., Levine, S. C., & Beilock, S. L. (2016). Young 

Children’s Motivational Frameworks and Math Achievement: Relation to Teacher-

Reported Instructional Practices, but Not Teacher Theory of Intelligence. Journal of 

Educational Psychology, 108(3), 300–313. doi: 10.1037/edu0000064 

Pettersson, A. (2013). ”Bedömning av kunskap för lärande och undervisning i matematik” 

(rev. 2017) i Bedömarträning – matematik årskurs 6. Hämtad från: 

https://www.skolverket.se/download/18.5dfee44715d35a5cdfa92d3/1516017578191/02

-bedomning-larande-och-undervisning-i-matematik-2017.pdf 

Price, G. R., Mazzocco, M. M. M., & Ansari, D. (2013). Why Mental Arithmetic Counts: 

Brain Activation during Single Digit Arithmetic Predicts High School Math 

Scores. JOURNAL OF NEUROSCIENCE, 33(1), 156–163. doi: 

10.1523/JNEUROSCI.2936-12.2013 

Regeringen beslutar om nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet [Elektronisk 

resurs]. (2017). Regeringskansliet. Hämtad från: 

http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/10/regeringen-beslutar-om-

nationell-digitaliseringsstrategi-for-skolvasendet/ 

Regiosa-Crespo, V. & Castro, D. (2017). Dots and digits: how do children process the 

numerical magnitude? Evidence from brain and behaviour. i S. Chinn (Red.), The 

Routledge International Handbook of Dyscalculia and Mathematical Learning 

Difficulties (ss. 60-77). New York: Routledge. 

Sayers, J., & Pettersson, A. (2016). ”Stöd för bedömning i årskurs 1–3 i matematik”. PM 

inlämnat till Skolverket i maj 2016. Stockholm: PRIM-gruppen. Institutionen för 

matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Stockholm: Stockholms 

universitet. Hämtad från: https://www.su.se/primgruppen/bedömningsstöd/stöd-för-

bedömning-i-årskurs-1-3-i-matematik-1.384434 

SFS 2011:186. Examensförordning Speciallärare. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Från: http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/11/110186.PDF 

Sharma, M. C. (2017). Nubersense: a window into dyscalculia and other mathematics 

difficulties. i S. Chinn (Red.), The Routledge International Handbook of Dyscalculia 

and Mathematical Learning Difficulties (ss. 277-291). New York: Routledge. 

Sjölin, I. (2017). Huvudräkning i årskurs 8 - en kvantitativ studie om ett interventionsprogram 

för automatisering av tabellkunskaper avseende addition och subtraktion inom 

talområde 0 - 20. Linköping: Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 

Linköpings universitet. 

Skolforskningsinstitutet. (2018). Digitala lärresurser i matematikundervisningen, delrapport 

skola [Elektronisk resurs]. Från: https://www.skolfi.se/wp-

content/uploads/2017/11/Fullst%C3%A4ndig-rapport-delrapport-skola-pdf.pdf 



 

53 
 

Skolinspektionen. (2019). Digitala verktyg i undervisningen - matematik och teknik i årskurs 

7-9 [Elektronisk resurs]. Från: 

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kva

litetsgranskningar/2019/digitala-verktyg/rapport-digitala-verktyg-i-undervisningen.pdf 

Skollag (SFS 2010:800). Hämtad från Riksdagens webbplats: 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800 

Skolverket. (2013). Diagnosmaterial för grundskolan årskurserna 1-9, Diamantdiagnoserna. 

Hämtad från: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/bedomning-i-

grundskolan/bedomningsstod-i-amnen-i-grundskolan/bedomningsstod-matematik-

grundskolan#h-Diamantettdiagnosmaterialiarskurs19 

Skolverket. (2019a). Slutbetyg i grundskolan våren 2019. Hämtad från: 

https://www.skolverket.se/download/18.7f0610616b709c26f72acd/1569409696488/pdf

4771.pdf  

Skolverket. (2019b). Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning, matematik årskurs 1-3. 

Hämtad från: https://bp.skolverket.se/web/bs_gr_grgrmat01_1-3/information 

Sverige. Skolverket (2014). Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 

åtgärdsprogram. Stockholm: Skolverket. 

Sverige. Skolverket (2018). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011: reviderad 2018. (Femte upplagan). [Stockholm]: Skolverket. 

Tapia, M. (1996). The Attitudes toward Mathematics Instrument. Paper presented at the 

Annual Meeting of the Mid-South Educational Research Association (Tuscaloosa, AL, 

November 6-8, 1996). Från:  https://eric-ed-gov.e.bibl.liu.se/contentdelivery/servlet/ 

ERICServlet?accno=ED404165  

Tapia, M. & Marsh, G. E. (2004). An Instrument to Measure Mathematics 

Attitudes. Academic Exchange Quarterly, 8(2), 16-21. Från: 

http://www.rapidintellect.com/AEQweb/cho25344l.htm 

Tapia, M., & Marsh, G. E., II. (2002). Confirmatory Factor Analysis of the Attitudes toward 

Mathematics Inventory. Paper presented at the Annual Meeting of the Mid-South 

Educational Research Association (Chattanooga, TN, November 6-8, 2002). 

Från: https://eric.ed.gov/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno=ED471301  

Thornberg, R. (2013). Det sociala livet i skolan: socialpsykologi för lärare. (2. uppl.) 

Stockholm: Liber. 

Trost, J. & Hultåker, O. (2016) Enkätboken. (5., [moderniserade och rev.] uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 



 

54 
 

Woolfolk, A., & Karlberg, M. (2015). Pedagogisk psykologi. Harlow: Pearson. 

Webbaserat lärverktyg 

Elevspel AB. (u. å). Elevspel. Tillgängligt: www.elevspel.se. Hämtat: 2019-12-17. 

  



 

55 
 

Bilaga 1 – Missivbrev  

Information om kommande studie 

Hej!  

Jag heter Joakim Magnusson och arbetar som speciallärare på -------skolan i -----. Under 

höstterminen slutför jag min speciallärarutbildning vid Linköpings universitet och som 

examensarbete kommer jag att på ----------skolan genomföra en studie inom matematik-

undervisning. Jag vill på detta sätt informera er som vårdnadshavare om denna studie.  
 

Bakgrund 

I matematikundervisningen i årskurs 7 på ----------skolan görs under vecka 42 – 46 en extra 

satsning på elevers taluppfattning inom matematik. Taluppfattning är en viktig kunskap för att 

kunna lösa matematikuppgifter snabbt och säkert. Idag vet vi utifrån forskning att denna typ 

av kunskap är viktig för framtida matematikutveckling. Vi vet också att elever som har god 

taluppfattning presterar bättre vid mer avancerad matematik.  
 

Studien 

Ni får det här brevet eftersom jag kommer att studera genomförandet och effekterna av 

ovanstående satsning. Jag kan även komma att träffa ert barn och ha undervisning i 

taluppfattning med hen, som en del i satsningen. Satsningen på taluppfattning berör 15 

minuter av samtliga ordinarie matematiklektioner under fyra veckor. Undervisningen i 

taluppfattning fokuserar på beräkningsflyt i grundläggande beräkningar och består av 

antingen: 

 lärarledd undervisning av strategier (med mig)  eller  

 digitaliserad undervisning där eleverna enskilt tränar i en pedagogisk webbmiljö (med 

ordinarie lärare).  

Under den här tiden får eleverna genomföra ett flertal mindre tester för att vi ska kunna följa 

upp hur kunskapen utvecklas. Eleverna får också svara på en enkät om sina attityder till och 

tankar om matematikämnet. Jag vill be om ert medgivande att använda dessa resultat i den 

studie jag genomför i min speciallärarutbildning. 
 

Etiska aspekter  

I examensarbetet kommer inga namn på elever att röjas och inte heller vilken skola som har 

varit föremål för studien. Insamlat material kommer endast användas till detta examensarbete. 

 

Om något av ovanstående är oklart, eller om ni har frågor, tveka inte att kontakta mig på 

mailadressen nedan.  
 

Vänliga hälsningar  

Joakim Magnusson 

----------@student.liu.se 
 

 
Linköpings universitet 

 SE-581 83 Linköping  

 www.liu.se 
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Samtycke till resultatanvändning i studie 

 

Nedanstående samtycke gäller användande av mitt barns resultat på 

matematiktester och i attitydundersökning (under vecka 42 – 46) i ett 

examensarbete på speciallärarprogrammet vid Linköpings universitet.  

 

 

Samtycke till att delta lämnas senast 10 oktober – helst så snart som möjligt.  

 

Det går bra att svara på mail för att ge ert samtycke: ---------@student.liu.se 

Vid mailsvar ange barnets namn, födelsedatum (sex siffror) och klass samt om 

du samtycker eller ej. Mailsvar betraktas som giltigt samtycke. 

 

Utskriven samtyckesblankett lämnas till matematiklärare på ----------skolan.  

 

Vänligen 

Joakim Magnusson 

 

 

OBS! Ange ert barns namn, födelsedatum (sex siffror) samt klass.  

 

Barnets namn:________________________________________________ 

Födelsedatum:________________________ 

Klass:_______________________________ 

Vårdnadshavare (underskrift):____________________________________ 

 

 

Ja, jag samtycker till att mitt barns resultat används i studien. 

Nej, jag samtycker inte till att mitt barns resultat används i studien. 

 

 
Linköpings universitet 

 SE-581 83 Linköping  

www.liu.se 
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Bilaga 2 – För- och eftertest 

För/eftertest     
 

   

     
 

   

1 + 6 =   3 + 2 =   8 – 1 = 
 

  4 + 3 =   

2 + 17 =   5 – 2 =   11 + 1 = 
 

  18 – 2 =   

6 – 3 =   7 + 3 =   19 – 1 = 
 

  12 – 3 =   

          
 

      

     
 

   

7 + ___ =  10 1 + ___ = 10 ___ – 8 =  
 

2 ___ + 5 =  10 

10 – ___ =  5 10 – ___ =  7 10 – 2 = 
 

  4 + 6 =   

10 – 7 =   8 + 2 =   10 – 6 = 
 

   1 + 9 =   

          
 

      

     
 

    

1 + 8 =   8 + 3 =   18 – 8 = 
 

  4 + 8 =   

14 – 6 =   6 + 8 =   8 + 7 = 
 

  12 – 4 =   

13 – 5 =   8 + 11 =   18 – 10 = 
 

  17 – 8 =   

          
 

      

     
 

   

6 + 6 =   8 + 8 =   5 + 5 = 
 

  7 + 7 =   

4 + 5 =   12 – 6  =   8 + 7 = 
 

  16 – 7 =   

14 – 7 =   9 + 9 =   5 + 6 = 
 

  7 + 6 =   

          
 

      

     
 

   

16 – 9 =   9 + 8 =   15 – 9 = 
 

  2 + 9 =   

11 – 2 =   16 – 7  =   3 + 9 = 
 

  9 + 5 =   

15 – 6 =   9 + 11 =   14 – 9 = 
 

  13 – 4 =   
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Bilaga 3 – Attitydenkät  
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Bilaga 4 – Lärarinstruktion 

Instruktion förtest 

1. Förtestet består av 60 uppgifter. Det är additioner och subtraktioner blandat – 

så var uppmärksam på +/- tecknen!  
 

2. På testet bedöms både antal rätt och hur snabbt uppgifterna kan lösas. Det är 

därför viktigt att jobba på med uppgifterna hela tiden (och inte ta pauser eller 

avbryta i förtid). 
 

3. När testet delats ut så låt det ligga upp och ner. Skriv namn och klass på 

raderna. 
 

4. Du får även ett vitt papper som du täcker kommande uppgifter med. Lägg 

pappret längs den översta streckade linjen, lös uppgifterna du ser och dra 

sedan ned pappret till nästa streckade linje, osv. 
 

5. Testet pågår i 8 minuter. Blir du klar så lägg tyst ned pennan på bänken, täck 

testet med det vita pappret. Läs sedan på sid. ____ i matteboken.  
 

6. Till läraren: Du behöver ha ett tidtagarur/klocka med sekundvisning. Ha ett 

”bänkschema” framför dig. Skriv namnet på eleverna på schemat. Vid varje 

hel minut noterar du med en siffra (1, 2, 3 osv.) de elever som är klara med 

testet. När tiden gått ut noterar du en 8 för de elever som inte är klara. 
 

7. Efter testet får eleverna ställa sig upp och sträcka på sig i 1 minut. 

Instruktion enkät 

8. Berätta att eleverna nu ska få göra en enkät som handlar om deras 

uppfattningar om matematik. Enkäten ska endast läsas av Joakim. Svaren ges 

genom att ringa in en bokstav A – E, där A betyder att en instämmer helt i 

påståendet och E att en inte instämmer alls i påståendet (se instruktion överst 

på enkäten).  

 

9. När en svarar på denna typ av enkät är det den första tanken som en får som 

ska ringas in – tänk inte efter för mycket. Det finns inga svar som är rätt eller 

fel! 

 

10. Dela ut ”Enkät”, be eleverna skriva namn och klass. Låt eleverna få ca 10 

minuter till att fylla i enkäten under tystnad. 

 

11. Blir du klar så fortsätt läsa på sid. ____ i matteboken.  

 

12. Enkäterna samlas in och läggs i ett kuvert/en mapp (till Joakim). 
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Bilaga 5 – Övningsblad exempel 
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Bilaga 6 – Lektionsmanus exempel  

Manus 

Lektion 3:  

Upprätthållande övning: 

- additioner och subtraktioner med 1, 2 och 3. 

Tal som tillsammans är 10. 

Strategi: Tiokamraterna, de tal som tillsammans med bildar talet 10. Samt göra om 

subtraktion till addition. 

 

Upprätthållande övning 

L: Välkomna! Vi börjar dagens övning med att repetera det vi jobbade med sist vi sågs. Då 

övade du på att använda uppåträkning och nedåträkning med ett, två eller tre steg i taget vid 

plus- och minusuppgifter – utan att tveka. Framför dig finns övningspapper med uppgifter. Du 

jobbar med övningarna i en minut, rättar och skriver upp i tabellen. Jobba i en minut från och 

med nu! 

(Eleverna löser uppgifter i en minut) 

L: Stopp! Bra jobbat! Rätta nu uppgifterna med facit och notera i tabellen hur många 

uppgifter du hann.  

(Ca 30 sekunders rättning och resultatnotering) 

L: Jämför dagens resultat med onsdagens. Hur gick det? 

Framstegsorganiserare (advance organizer) 

L: Dagens övning bygger på tiokamraterna. Tiokamraterna är de tal som tillsammans är talet 

tio. Jag vill nu att ni tillsammans säger vilket tal som är tiokamrat med talet jag visar på  

kortet här. När jag håller upp kortet svarar ni tillsammans. Vilket tal är tiokamrat med… 

(Håller upp ett kort i taget med ett tal. Eleverna svarar i kör. Upprepas med samtliga 

tiokamratskombinationer.) 

L: Vill någon ge mig ett förslag på när du har nytta av att kunna det här? 
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(Elever svarar alternativt läraren berättar) 

L: Att kunna tiokamraterna underlättar vid lösning av addition och subtraktion. Känner du 

igen tiokamraterna behöver du inte räkna ut dessa uppgifter utan vet svaret. Det gör att du inte 

behöver lägga någon tankekraft på dessa beräkningar. Att kunna tiokamraterna gör också att 

du effektivt kan använda vårt talsystem som bygger på talet tio.  

L: Idag ska vi träna på att känna igen tiokamraterna utan att tveka. När en uppgift säger att du 

ska beräkna till exempel 8 + 2 (skrivs på tavlan), kan du tänka att du känner igen att 8 och 2 är 

tiokamrater. Du vet då att summan är 10. Ska du beräkna 6 + 4 (skrivs på tavlan), kan du 

tänka att du känner igen att 6 och 4 är tiokamrater och att summan därför är 10.  

För att du ska ha nytta av tiokamrater vid subtraktion behöver du veta att subtraktion kan 

göras om till addition. Så om du till exempel ska beräkna 10 – 2 (skrivs på tavlan), kan du 

tänka: Hur mycket behövs för att 2 ska bli 10? Jo, 2 har tiokamraten 8. Ska du beräkna 10 – 3 

(skrivs på tavlan), så kan du tänka: Hur mycket behövs för att 3 ska bli 10? Jo, 3 har 

tiokamraten 7. 

Jag gör (I do) 

L: Jag ska nu visa ett exempel på hur du kan använda denna strategi. Du har fått samma 

uppgifter som jag jobbar med att ha framför dig och du ska läsa med på ditt papper medan jag 

löser uppgifterna.  

(Läraren löser uppgifter med de presenterade strategierna under en minut och berättar högt 

hur hen tänker vid varje uppgift i ca 30 sekunder.) 

Du gör (You do) 

L: Nu ska du få öva på att beräkna på detta sätt i övningsuppgifter som du jobbar med under 

en minut. Du har övningspapper framför dig. Är alla redo? Jag startar tiden – nu. 

(Eleverna jobbar i en minut) 

L: Stopp. Bra jobbat! Rätta nu uppgifterna med facit och notera hur många uppgifter du hann i 

resultattabellen, på samma sätt som du gjorde i onsdags. 

(Ca 30 sekunders rättning och resultatnotering) 
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L: Då tar du ett nytt övningspapper och gör dig klar för en övning till. Varsågoda. 

(Eleverna jobbar i en minut, rättar och noterar resultat. Upprepas fem gånger) 

L: Som avslutning idag gör vi ett en-minutstest med blandade additioner och subtraktioner. 

Jag startar tiden – nu.  

L: Mycket bra jobbat! Nu avslutar vi övningen för idag. Titta en stund på din resultattabell. 

Räkna ut hur många fler uppgifter du hann i sista omgången än i första. Klappa dig själv på 

axeln för ett mycket bra jobb! Vi ses på måndag kl. … i sal … Trevlig helg! 

 

 

 

 


