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Sammanfattning 
 

Grundläggande kunskaper i aritmetik är centralt inom matematiken och effektiva strategier 

samt kontinuerlig övning gynnar alla elever.  

Arbetet syftade till att utforma och pröva om en helklassintervention, RtI nivå ett, inom 

grundläggande aritmetik gav effekt. Interventionen genomfördes under tre veckor i två årskurs 

sexklasser som fick undervisning i korta pass tre gånger per vecka. Undervisningen 

strukturerades utifrån explicit undervisning och CRA-metoden där undervisningen börjar på 

konkret nivå övergår i representativ och slutligen i abstrakt nivå. Eleverna fick undervisning i 

olika strategier för huvudräkning inom subtraktion samt möjlighet att öva huvudräkning inom 

subtraktion i talområdet 0 - 20.  

Studien var ett kvasiexperiment med förtest och eftertest i både interventionsgrupperna och 

kontrollgrupperna. En statistisk signifikant effekt kunde mätas då interventionsgruppens 

medelvärde förbättrades mer än kontrollgruppens inom huvudräkningstestet. Ingen transeffekt 

uppmättes för algoritmräkning inom subtraktion.  
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Inledning  

I den kommande yrkesrollen som speciallärare kommer vi handleda kollegor i att planera, 

strukturera och genomföra undervisningsinsatser i matematik för hela grupper och mindre 

grupperingar inom klassens ram. Speciallärare ska enligt examensförordningen för 

Speciallärarexamen (SFS 2011:186) kunna arbeta förebyggande för att motverka att svårigheter 

uppstår i olika lärmiljöer. I uppdraget ingår även att kunna leda, utvärdera och följa upp 

pedagogiskt arbete för att öka möjligheterna att kunna möta elever med olika behov. Därför 

riktades intresset i studien mot preventiv undervisning i helklass. Förhoppningen var att arbetet 

skulle hjälpa oss att utforma förbyggande insatser.  

Taluppfattning och tals användning inom matematiken är centralt och grundläggande. Det 

nationella bedömningsstödet i taluppfattning för årskurs 1–3 syftar till att underlätta 

kunskapsuppföljningen samt att elever i riskzonen för svårigheter eller elever i svårigheter inom 

taluppfattning ska upptäckas tidigt (Skolverket, 2018). Arbetet var en interventionsstudie i 

grundläggande aritmetik inom subtraktion i helklass. Enligt McIntosh (2010) är osäkerhet i 

grundläggande aritmetik vanligt och kan bero på bristande strategier. Med avstamp i att 

huvudräkning i grundläggande aritmetik är betydelsefull för kunskapsutvecklingen och att 

explicit undervisning kan förebygga svårigheter ville vi erhålla kunskap om en intervention 

inom aritmetik kunde förbättra elevernas huvudräkningsförmåga i subtraktion och om 

algoritmräkning i subtraktion kunde förbättras som en transeffekt.  

Interventionen utgick från RtI (Respons to Intervention), CRA-metoden (Concrete, 

Representative, Abstract) och genomfördes utifrån explicit undervisning. Explicit undervisning 

är förebyggande och stöds av forskning (Archer & Hughes, 2011). Ett syfte med arbetet var att 

utvärdera insatserna för att se om en helklassintervention med RtI, CRA och explicit 

undervisning kunde påverka elevernas kunskapsutveckling. Ett förebyggande arbete på 

klassnivå handlar om att undervisningen planeras för att gynna alla elever vilket kan kopplas 

till ett kritiskt perspektiv där skolan ska anpassa lärandemiljön efter elevernas behov. Studien 

kan ses som ett exempel på hur undervisning i helklass kan läggas upp och utvärderas utifrån 

ett kritiskt specialpedagogiskt perspektiv vilket kan ha forskningsrelevans. Målen i läroplanen 

kopplade till interventionen återfinns främst i de tidigare årskurserna vilket i sin tur kan placera 

interventionen i ett kompensatoriskt perspektiv. Vi ställer oss dock mer bakom 
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dilemmaperspektivet då grunden är god undervisning i helklass med kompletterande 

undervisning i mindre grupp eller enskilt för de elever som är i behov av det. Grosche och Volpe 

(2013) tog upp att forskare förespråkar en kombination av färdiga interventioner och 

individanpassade lösningar efter elevernas behov.    

Syftet  

Arbetet syftade till att få kunskap om intensivträning under tre veckor kunde öka elevers 

prestation i subtraktionshuvudräkning inom talområdet 0–20. Arbetet syftade också till att få 

kunskap om interventionen kunde ge effekt på algoritmräkning med subtraktion. Interventionen 

låg i linje med RtI, response to intervention, vilket är ett specialpedagogiskt förhållningssätt 

och ett sätt att organisera undervisningen där en del är förbyggande undervisning i klass. RtI 

beskrivs mer under rubriken Teoretiska perspektiv. Interventionen var en preventiv insats inom 

ordinarie klass, inom undervisningstiden för att motverka svårigheter. Insatsen genomfördes i 

årskurs sex.  

Bakgrund 

Under bakgrunden beskrivs för arbetet viktiga och centrala delar. Ämnesspecifika aspekter, 

struktur och metoder inom undervisning tas upp. Inom bakgrundsavsnittet presenteras också 

tidigare forskning. 

Teoretiska perspektiv 
 

Kunskapsformer 

Matematikundervisning syftar till att eleven ska utveckla olika förmågor såsom att lösa 

problem, att använda begrepp och samband mellan begrepp, att välja metoder, att föra 

resonemang samt att argumentera (Skolverket, 2017). Hudson och Miller (2006) skriver att 

begreppsligförståelse, procedurkunskap, deklarativ kunskap (automatiserad kunskap) och 

problemlösningsförmåga har stor betydelse för hur en elev lyckas i och utanför skolan. 

Deklarativ, automatiserad kunskap innebär att en känsla för talens uppbyggnad finns och att 

arbete med talen sker omedelbart utan eftertanke (Skolverket 2013). Den automatiserade 

kunskapen är viktig för generalisering av taluppfattning på större talområden samt för fortsatt 

utveckling inom de fyra räknesätten (Skolverket, 2013). En undervisning som syftar till att 

eleverna ska förstå innebörden av addition och subtraktion innehåller undervisning om 
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relationer, egenskaper, regler och strategier. Att förstå relationen mellan addition och 

subtraktion hjälper eleverna att få deklarativ kunskap. Mycket övning behövs för att deklarativ 

kunskap ska uppnås och metoderna kan variera (Hudson & Miller, 2006). Enligt Gersten et al. 

(2009) lärs strategier ut först och flyt kan uppnås med tio minuters träning varje lektion. För 

många elever är det en utmaning att gå från begreppslig förståelse till deklarativ kunskap. 

Begreppslig förståelse erhålls med konkret material och bildrepresentation. Inlärningen saktar 

in då eleverna ska minnas. Elever som har svårare att lära behöver mer tid för att få flyt (Hudson 

& Miller, 2006). Begreppslig förståelse är viktigt för bestående kunskap (Fuchs & Fuchs, 2001).  

Taluppfattning och grundläggande aritmetik  

Taluppfattning hör ihop med känsla för talens uppbyggnad och att hantera tal. 

Positionssystemet, talens ordning, talgrannar, grundläggande räknelagar, uppdelning av tal 

samt att storleks ordna tal och avrundning hör till taluppfattning. Taluppfattningsarbetet pågår 

under hela skoltiden och bygger på noggrann planering och mycket träning (Skolverket, 2013).  

I det centrala innehållet är taluppfattning och tals användning en del (Skolverket, 2017). 

Taluppfattning och tals användning är ett omfattande område inom matematiken i grundskolan 

och kan delas upp i aritmetik och rationella tal. Aritmetiken kan som i skolverkets 

diagnosmaterial, Diamant, delas in i förberedande aritmetik, grundläggande aritmetik, skriftlig 

räkning och utvidgad aritmetik (Skolverket, 2013).  

Grundläggande aritmetik hör samman med taluppfattning och talsanvändning. I matematik 

behövs god räknefärdighet, flyt, på samma sätt som läsflyt i läsning. Räkneförmåga handlar om 

att kunna beräkna i huvudet, med skriftliga metoder samt uppskatta och exakt beräkna (Sharma, 

2015). Sharma (2015) förklarar att god taluppfattning underlättar god räknefärdighet. God 

taluppfattning och räknefärdighet utvecklas genom att tala matematik samt genom adekvat 

övning kopplad till förståelse. Den grundläggande aritmetiken har stor betydelse för 

matematikutvecklingen och under de första skolåren är det viktigt att elever utvecklar både 

taluppfattning och räkneflyt (Skolverket, 2013). 

Huvudräkningsstrategier inom grundläggande aritmetik 

Matematikkunskaper bygger på varandra och bristande kunskaper inom additions- och 

subtraktionsberäkningar får följder för elevens matematiska utveckling. God 

matematikundervisning tidigt är viktigt. Elever behöver minnas grundläggande 
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talkombinationer och kunna utföra beräkningar inom ett större talområde. Förståelse för 

relationen mellan addition och subtraktion samt räknesättens egenskaper har också stor vikt 

(Hudson & Miller, 2006). McIntosh (2010) skriver att mer undervisning i 

huvudräkningsstrategier kan vara betydelsefullt för effektiv beräkning samt att huvudräkning 

ger en större talkänsla än skriftliga beräkningar. Löwing (2008) lyfter fram att elever som 

behärskar olika strategier får alternativa vägar att lösa uppgifter. Vidare menar MacIntosh 

(2010) att undervisning i strategier för att beräkna i huvudet är viktigt samt att automatisering 

har stor betydelse.  

Det finns olika sätt att låta eleverna möta huvudräkningsstrategier och McIntosh (2010) tar upp 

flera alternativ däribland att presentera en strategi i taget och öva i korta stunder. Metoderna 

som McIntosh (2010) beskriver är för det första uppräkning och nedräkning med ett, två, tre 

eller inga, en metod som är effektiv i högst tre steg. För det andra att utnyttja tiokamrater, talpar 

som tillsammans blir tio. För det tredje att använda kunskaper om dubblor exempelvis att 4+4=8 

vilket är en tidig färdighet hos barn samt nära dubblor 4+5=4+4+1. För det fjärde strategin att 

lägga till tio. För det femte metoden att gå via tio exempelvis att 14 - 5 ses som 14 - 4=10 och 

10 - 1=9. Slutligen strategin att använda addition vid subtraktion 14 - 5 ses som hur mycket 

fattas för att 5 ska bli 14?  

Löwing (2008) påtalar att subtraktion skiljer sig från addition genom att subtraktion kan tolkas 

som tre olika ”räknesätt”. Den första klassiska uppfattningen är att ta bort. Det andra sättet är 

att vid subtraktion välja att tänka hur mycket måste jag komplettera med eller lägga till. 

Subtraktionen ändras till en öppen additionsutsaga (7+___=9). Den tredje tolkningen av 

subtraktion innebär en jämförelse mellan olika mängder eller längder. Det sista tankesättet 

lämpar sig bäst vid direkta jämförelser enligt (Löwing, 2008). Löwing (2008) skriver också att 

många elever uppfattar att subtraktion endast innebär en minskning eller att ta bort.  

De tre strategier för subtraktion som Hudson och Miller (2006) beskriver är för det första att 

räkna baklänges, att ta bort så många som ska subtraheras. För det andra att räkna framåt, att 

lägg till så många som fattas (ex. 7 - 5=… 6,7 alltså två). För det tredje att använda kunskaper 

om addition för att härleda subtraktioner till exempel 9 - 5=4 därför att 5+4=9.  
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Missuppfattningar kring huvudräkning inom grundläggande aritmetik   

McIntosh (2010) skriver att alla elever missförstår men en del elever gör det oftare än andra 

samt att svårigheter är olika lätta att hantera. Matematik är hierarkiskt uppbyggt och svårigheter 

med addition och subtraktion skapar problem för elever att utveckla andra förmågor (Hudson 

& Miller, 2006).  

Både additionskombinationer och subtraktionskombinationer lagras i långtidsminnet för att 

arbetsminnet inte ska arbeta med att processa talfakta samtidigt som andra kunskaper bearbetas. 

Ett svar inom tre sekunder anses vara automatiserat, komma från långtidsminnet utan att 

beräknas i arbetsminnet (Bentley & Bentley, 2018; McIntosh, 2010). För att förhindra och 

motverka svårigheter att minnas snabbt och beräkna effektivt behövs undervisning i 

huvudräkningsstrategier och huvudräkningsträning flera gånger i veckan (Bentley & Bentley, 

2018; McIntosh, 2010). Elever behöver tid och varierade övningar för att befästa kunskaperna 

och en allt för snabb takt kan skapa oönskade effekter. Svårigheter som kommer av brister i 

begreppslig förståelse kan leda till varaktiga missuppfattningar som är svåra att lära om speciellt 

om de övats med färdighetsträning (McIntosh, 2010).  

Uppåt och nedåträkning med ett tal i taget ofta med fingerräkning är vanligt men medför ofta 

fel och kräver mycket arbete (McIntosh, 2010). Ett vanligt fel är att utgångstalet räknas med 

vilket gör att svaret blir en för lite eller en för mycket (McIntosh, 2010). Bentley och Bentley 

(2018) skriver att fel som är ett mer eller ett mindre kan bero på procedurfel i samband med 

förskjuten dubbelräkning (7 - 2 beräknas med ordinär dubbelräkning att 7 och 6 markeras och 

tas bort varvid svaret är bredvid 6 alltså 5). Vid förskjuten dubbelräkning markeras 6 och 5 och 

5 är svaret. Då dessa två skrivsätt blandas ihop uppstår fel där 6 och 5 markeras och svaret ses 

bredvid 5 alltså 4 som är ett mindre. Ofullständig talrad eller att antalet steg inte är i fokus är 

andra tänkbara felkällor (Bentley & Bentley, 2018). Träna huvudräkning och talrad. Fokusera 

på stegen och undvik förskjuten dubbelräkning (Bentley & Bentley, 2018).  

Träff och Samuelsson (2013) har i en studie analyserat vilka typer av fel elever gör när de 

beräknar flersiffriga algoritmer. De konstaterade i samklang med tidigare forskning att elever i 

matematiksvårigheter gjorde fel som kan vara relaterade till brister i begreppsförståelse och 

procedurkunskap. Bentley och Bentley (2018) beskriver att den lodräta algoritmen har flera 

fördelar däribland att föräldrar oftare är förtrogna med metoden och därför kan stötta eleverna. 

Ett misstag som förkommer är att eleverna räknar ”störst först” och inte växlar som följd.  
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Bentley och Bentley (2018) rekommenderar också att använda vågskålar som modell för att 

undvika misstag kring likhetstecknets betydelse.   

Matematiksvårigheter  

Enligt Kaufmann et al. (2013) och Emerson (2015) har forskning sökt efter förklaringsmodeller 

till matematiksvårigheter liknande de som finns för dyslexi men ingen vedertagen modell finns 

ännu. Engström (2015) och Kaufmann et al. (2013) tar upp att forskare inte är överens om 

definitionen på dyskalkyli. Vidare skriver Lewis och Fisher (2016) att forskning kring 

matematiksvårigheter är ny jämfört med dyslexiforskning och att det blir problematiskt då olika 

studier ser olika på matematiksvårigheter.  

Fokusrapport-Dyskalkyli (2015) anger att 4 – 5 % av eleverna är i matematiksvårigheter. 6 – 8 

% har svårt med taluppfattning och räknefärdigheter (Sharma, 2015). Specifika 

matematiksvårigheter förkommer hos 5 – 8 % av eleverna (Lewis & Fisher, 2016).  

Sjöberg (2006) skriver att det kategoriska perspektivet överväger inom litteraturen kring elevers 

svårigheter i matematik samt att det finns olika orsaker till matematiksvårigheter. Kaufmann et 

al. (2013) tar upp att skilja dyskalkyli från andra svårigheter i samband med svag prestation i 

matematik samt att ett medvetet riktat stöd till elever med dyskalkyli har betydelse. En låg 

prestation i matematik är enligt Chinn (2015) under den 25 eller 35 percentilen. Varför elever 

presterar svagt i matematik kan ha kognitiva orsaker eller andra förklaringar. Kaufmann et al. 

(2013) och Emerson (2015) beskriver att forskning har kunnat identifiera två olika grupper. 

Den ena gruppen har specifika räknesvårigheter som visar sig i att man har svårt och hantera 

mängder, symboler och aritmetiska fakta. Den andra gruppen har generella svårigheter som hör 

samman med nedsättningar i de kognitiva förmågorna såsom arbetsminne och exekutiva 

funktioner. Sharma (2015) tar exempelvis upp mindre effektiva strategier som en av flera skäl 

till problem med räknefärdigheter. Både elever med matematiksvårigheter och lågpresterande 

elever har behov av stöd i matematik men elever i matematiksvårigheter har behov av mer 

intensivt, individuellt stöd (Zhang, et al., 2018). Bryant, Bryant, Shin och Pfannenstiel (2015) 

skriver att forskning visar att elever som har matematiksvårigheter behöver få intensiva och 

omfattande insatser som vilar på evidensbaserad praktik från både specialpedagogik och 

matematikdidaktik för att säkerställa insatserna.  

Det är viktigt utifrån ett specialpedagogiskt intresse att klassundervisningen som alla elever 

möter är optimal. Sharma (2015) tar upp att svårigheter kan bero på olika saker däribland 
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bristande undervisning, låga förväntningar eller inlärningssvårigheter. Detta gör att det är av 

stor vikt att säkerställa att undervisningen når eleverna så att de kan utvecklas positivt och att 

eleverna inte utvecklar svårigheter. Elever i matematiksvårigheter tenderar att utveckla större 

svårigheter med åren vilket tyder på att dessa elever inte tar till sig undervisningen i skolan 

(Zhang, et al., 2018). Ifall interventionerna inte sätts in tidigt blir konsekvenserna större 

(Ramaa, 2015). Brist på god undervisning i taluppfattning gör att elever misslyckas med den 

första matematiken (Sharma, 2015). Att tidiga matematiska insatser har fokus på att bygga upp 

säkerhet kring grundläggande aritmetiska strategier är viktigt. Otillräckliga strategier gör att 

arbetsminnet blir överbelastat och inte kan ta in instruktioner eller fokusera (Sharma, 2015). 

Engström (2015) skriver att undervisningen ska passa alla elever både de som lär snabbt och de 

som lär långsamt och att klassundervisningen ska struktureras så att alla kan lyckas även de 

långsamma. Engström (2015) tar upp spridningen i matematikkunskaper inom en årskurs eller 

klass och att det i årskurs tre är flera årskurser mellan elevernas kunskaper i ämnet. En modell 

som bygger på klassundervisning, smågruppsundervisning och enskild undervisning för de 

elever som är i behov av mest stöd förespråkas av Engström (2015).  

RtI - Response to Intervention  
 

RtI, Response to Intervention, ett sätt att upptäcka, förebygga och stötta elever i svårigheter. 

RtI utgår från god undervisning och alla elever testas för att undvika och upptäcka svårigheter. 

Insatser sätts in och utvärderas (Gersten, et al., 2009; Grosche & Volpe, 2013). Fuchs och Fuchs 

(2001) och Engström (2015) beskriver RtI som en insats, ett sätt att organisera 

specialpedagogisk undervisningen utifrån en evidensbaserad praktik.  

RtI modellen är uppdelad i tre nivåer där den första, nivå ett är god matematikundervisning i 

helklass och kontinuerliga tester på alla elever (Gersten, et al., 2009; Grosche & Volpe, 2013). 

Den primära preventionen, nivå ett, i klass syftar till att förhindra uppkomst av svårigheter och 

gynnar alla elever, missgynnar ingen (Fuchs & Fuchs, 2001). Undervisningen ska vara effektiv, 

ha ett högt tempo och innehålla varierade övningar. Läraren ska ha höga förväntningar på alla 

elever, eleverna behöver ha tillgång till laborativt material och mycket handledning från läraren 

(Fuchs & Fuchs, 2001). Alla elever utvecklas inte tillräckligt inom nivå ett och ungefär 20% av 

eleverna behöver ytterligare stöttning för att nå målen. Testerna har två syften dels att hitta de 

elever som behöver extra stöd och dels att utvärdera undervisningen inom nivå ett (Grosche & 

Volpe, 2013). För elever som inte svarat som förväntat på undervisningen i nivå ett tillämpas 

nivå två. Nivå två är insatser för elever som uppvisat svårigheter på tester eller visar på svag 
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matematikutveckling (Gersten, et al., 2009; Grosche & Volpe, 2013). Stödet ska förbättra 

progressionen för elever som är i svårigheter utan att missgynna övriga elever och kan ske inom 

ordinarie undervisning (Fuchs & Fuchs, 2001). Det innebär att eleverna kan få specifika mer 

explicita insatser som sker inom klassrummets ram i en mindre grupp. Här kan läraren få stöd 

i planeringen av insatser från specialpedagog eller speciallärare (Fuchs & Fuchs, 2001).  

Nivå tre riktas till elever som inte utvecklar sina kunskaper inom nivå två och är i behov av 

ytterligare stöd ofta i form av en-till-en undervisning (Gersten, et al., 2009). Cirka 5% av 

eleverna är i behov av nivå tre (Grosche & Volpe, 2013). Preventionen kräver särskilda resurser 

anpassade för att motverka individuella svårigheter (Fuchs & Fuchs, 2001). I nivå tre påbörjas 

en pedagogisk kartläggning över elevens förutsättningar och behov. Undervisningen är 

individuell och anpassad efter elevens specifika svårigheter. Specialläraren har en central roll. 

(Fuchs & Fuchs, 2001). Insatserna är mer intensiva, individualiserade på nivå tre (Grosche & 

Volpe, 2013).  

Fuchs, Fuchs och Stecker (2010) skriver om två olika synsätt inom RtI i USA. Den ena sidan 

(IDEA-Gruppen) gör tester på alla elever vid läsårets början för att identifiera elever i riskzonen 

att utveckla svårigheter. Dessa elever observeras noga under RtI arbetet för att se hur de 

responderar på undervisningen. Lärare använder färdiga evidensbaserade program utprövade 

för nivå ett, helklassundervisning (Fuchs, Fuchs, & Stecker, 2010).   

Den andra sidan (NCLB-Gruppen) bygger på att elevgruppens kunskapsnivå identifieras samt 

om det finns elever i beteendeproblem. Interventioner för att hitta den effektivaste 

undervisningen för elevgruppen planeras och till grund ligger färdiga interventioner som 

kombineras på olika sätt samt modifieras för att ge störst resultat. Undervisningen och förfining 

av undervisningen är i fokus. Specialundervisning inom klassens ram är prioriterat och delar av 

NCBL-gruppen har målet att inte specialundervisning ska ske utan att speciallärare har en 

coachande roll i den generella undervisningen samt att med rätt undervisning kan alla lyckas 

(Fuchs, Fuchs, & Stecker, 2010). Resultatet av forskning på NCBL-Gruppens interventioner 

stöder inte gruppens teorier enligt Fuchs, Fuchs och Stecker (2010). Grosche och Volpe (2013) 

tar upp dessa två inriktningar inom RtI och skriver att en fördel med färdiga program är att det 

är tydligt vad som ska göras samtidigt som individuella anpassningar får mindre utrymme. Den 

mer komplexa modellen där interventioner skräddarsys efter elevens behov kräver mer tid och 

träning och är mer känslig för individuella skillnader hos eleverna. Forskare rekommenderar att 

använda en kombination av inriktningarna, att utgå från färdiga program för alla elever och 

därefter göra anpassningar utifrån individuella behov (Grosche & Volpe, 2013).  
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RtI kan användas för att hantera hinder i inkludering genom att tillhandahålla en tydlig 

implementeringsplan för inkluderande verksamhet. RtI kan tydliggöra roller och 

ansvarsfördelning inom ordinarie undervisning och specialundervisning. Vid fördelning av 

resurser till undervisning och insatser kan RtI vara en hjälp. RtI kan även minska risken för 

tidig och onödig stämpling av elever med inlärningssvårigheter (Grosche & Volpe, 2013). Inom 

RtI har de flesta speciallärare inte egna klassrum. Speciallärarnas huvudansvar är rådgivning, 

samråd och utvärdering samt interventioner i alla nivåer (Grosche & Volpe, 2013). 

Björn et al. (2018) har gjort en sammanfattning kring RtI inom USA och Finland. I USA finns 

det en bank med forskningsbeprövade instruktioner och gemensamt framtagna 

bedömningsunderlag för att kunna identifiera elever. USA har även en bestämd tidsram för 

insatser i de olika nivåerna (Björn, et al., 2018). För att den finska modellen ska bli mer 

strukturerad och inte riskera att hamna i lokala tolkningar föreslår Björn et al. (2018) att 

gemensamma nationella bedömningsunderlag och paket med interventionsmaterial i varierande 

omfattning utarbetas. Upplägget kan enligt Björn et al. (2018) vara stödinsatser i cykler på 5 - 

7 veckor med stödundervisning 3 - 4 gånger i veckan med intensivt arbete under 30 minuter.  

CRA-metoden  

Miller och Hudson (2007) beskriver CRA-metoden där undervisningen börjar på konkret nivå, 

(C för concrete) övergår i representativ nivå, (R för representation) samt avslutas med abstrakt 

nivå (A för abstract). Under den konkreta nivån används laborativt material, under den 

representativa stöd i form av bilder och under den abstrakta nivån används symboler (Hudson 

& Miller, 2006). Fuchs och Fuchs (2001) skriver att konkret material och bildrepresentationer 

hjälper elever att utveckla sin matematiska förmåga och förståelse. Den abstrakta nivån utan 

bilder eller konkret material tar vid då eleverna klara 80% av övningarna (Hudson & Miller, 

2006).  

Undervisning utifrån CRA-metoden är effektiv för elever i svårigheter (Miller & Hudson, 

2007). CRA-metoden är till stor hjälp vid undervisning om grundläggande addition och 

subtraktion (Hudson & Miller, 2006). Tre lektioner på konkret nivå och tre lektioner på 

representativ nivå är vanligen tillräckligt för att elever ska nå begreppslig förståelse (Miller & 

Hudson, 2007). När elever uppnått begreppslig förståelse övergår undervisningen i deklarativ 

kunskap där flyt tränas. Hudson och Miller (2006) skriver fram CRA-metoden och att tre pass 

på varje nivå är tillräckligt för att lära additions och subtraktionsbegreppen. Tallinjen som 

representation förespråkas av Hudson och Miller (2006) samt att olika representationer med 
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fördel används. Enligt Hudson och Miller (2006) har forskning visat att elever utan större 

svårigheter når begreppslig förståelse för additioner och subtraktioner inom talområdet 0–19 

när de har tillgång till laborativt material eller visuellt stöd. En utmaning är steget från 

begreppslig förståelse till deklarativ kunskap. Eleverna förstår begreppsligt men inlärningen 

saktar ner när kunskapen övergår i den deklarativa fasen och det är då lämpligt att repetera 

strategier (Hudson & Miller, 2006).  

Explicit undervisning  

Gersten et al. (2009) har konstaterat att det finns bevis i forskning för att interventioner som är 

systematiska och explicita ger påtagliga effekter på elevers kunskapsutveckling. Archer och 

Hughes (2011) lyfter att forskning visar att välplanerad explicit undervisning är ett måste för 

att elever i svårigheter ska utvecklas kunskapsmässigt. Vidare tar Archer och Hughes (2011) 

upp att explicit undervisning är grunden i den förebyggande undervisningen och att 

forskningsstödet är starkt för explicit undervisning inom ordinarie klass.  

En explicit lektion har tre delar. I början av en lektion är fokus på syfte, mål för lektionen och 

de förkunskaper eleverna behöver för att lära under lektionen. Eleverna får en bild av vad, hur 

och varför de ska lära sig det aktuella innehållet i lektionen (Archer & Hughes, 2011). I början 

av en lektion är förförståelse och repetition två komponenter. Eleverna kan exempelvis repetera 

genom att få en uppgift som bygger på innehållet i förförståelsen. Att gå igenom ett moment 

igen tar tid och ska inte göras om det inte behövs. Mittendelen av lektionen består vanligen av 

tre delar. Där den första delen innehåller modellande, läraren visar hur något utförs. Därefter 

följer en fas där elever arbetar med stöttning och slutligen en del där eleverna arbetar utan 

stöttning under lärarens övervakning (Archer & Hughes, 2011). Formen används för att 

eleverna tydligt ska se vad de förväntas lära sig, ge elever möjlighet att träna samt att visa sina 

kunskaper utan stöttning. Avslutningsvis repeteras kunskaper samt att läraren tar upp innehållet 

i nästa lektion (Archer & Hughes, 2011).  

Huges et al. (2017) har i sin artikel skrivit om fem centrala aspekter i explicit undervisning De 

fem komponenterna är: att dela upp en färdighet i mindre steg, att modella och tänka högt i 

viktiga moment, att systematiskt minska stöttningen, att ge elever möjlighet till att svara och få 

feedback samt att ge eleverna ändamålsenliga uppgifter. Huges et al. (2017) fann också sju 

andra viktiga komponenter i explicit undervisning. För det första att undervisning är fokuserad 

på kritiska moment så eleverna lär sig generaliserbara strategier. För det andra att läraren 
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säkerställer att alla eleverna lär sig färdigheter som bygger på varandra. För det tredje att läraren 

kontrollerar att eleverna har förkunskaper. För det fjärde att ge eleverna tydligt uttalade mål 

och förväntningar. För det femte att visa eleverna exempel och icke exempel. För det sjätte att 

hålla ett snabbt tempo i undervisningen. Slutligen att presentera information på ett sätt som 

hjälper eleverna att organisera sin kunskap (Huges, et al., 2017).  

I explicit undervisning är eleverna delaktiga hela tiden och ger läraren muntlig respons i kör, 

grupp eller enskilt. Respons kan också ges skriftligt på små tavlor eller genom handling där 

eleverna visar sin förståelse. Det gäller alla elever och exempelvis kan inte en eller några elevers 

kunskap ge information om vad alla elever kan. På samma sätt svarar inte en fråga på, om 

eleverna kommer ihåg, ifall alla faktiskt minns (Archer & Hughes, 2011). Syftet är att alla 

elever ska involveras vilket skapar förutsättning för ökat lärande, god ordning och roligare 

undervisning för både elever och lärare (Archer & Hughes, 2011).    

Huges et al. (2017) menar att en av framgångsfaktorerna med explicit undervisning är 

planeringen. Det är tydliga genomgångar där läraren modellerar och vägledda övningar med 

visuellt och verbalt stöd som sakta tonas ut vartefter eleverna behärskar färdigheterna (Archer 

& Hughes, 2011). När ny kunskap ska läras är mycket stöttning effektivt liksom att stöttningen 

avtar vart efter eleven tillgodogör sig kunskapen. Självständigt arbete utan stöttning syftar till 

att avgöra om eleven kan klara färdigheten utan stöd (Archer & Hughes, 2011). Explicit 

undervisning minskar belastningen på arbetsminnet och underlättar för elever med 

matematisksvårigheter då en svårighet kan vara att automatiskt ta fram förkunskaper och 

färdigheter.  

Specialpedagogiska perspektiv  

Nilholm (2007) och Engström (2015) beskriver perspektiv inom specialpedagogik.  

Det kompensatoriska perspektivet där specialpedagogiken ska kompensera för elevens 

svårigheter, eleven är bärare av problemen och orsaker till problem ses som neurologiska eller 

psykologiska. Svårigheter beror på brister, störning eller funktionsnedsättning hos eleven som 

skolans insatser ska kompensera för (Engström, 2015; Nilholm, 2007).  

Det kritiska perspektivet har fokus på att skolan ska anpassa lärandemiljön så att den passar alla 

elever oavsett svårigheter. Det är inte barnets egenskaper som gör att ett behov av 

specialpedagogik uppstår. Inom det kritiska perspektivet kan en elev bli hjälpt av att skolan har 
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en god lärandemiljö, att skolmiljön ska möta eleven och misslyckanden finns utanför eleven 

(Engström, 2015; Nilholm, 2007).  

Det tredje perspektivet är dilemmaperspektivet som bottnar i motsättningen mellan de två 

tidigare perspektiven. Dilemman är inte lösbara men behöver hanteras. Skolans uppdrag att utgå 

från varje individs förutsättningar och samtidigt ge likartade erfarenheter och kunskaper passar 

in i dilemmaperspektivet. I dilemmaperspektivet är kunskap kring motsättningar i verksamheter 

centralt. I utbildningssystem finns inte alltid en enkel lösning och ställningstaganden utifrån 

olika perspektiv görs (Engström, 2015; Nilholm, 2007). Sjöberg (2006) tar upp att perspektiv 

återspeglas i åtgärder och synen på problematik, ifall en elev är i eller med problem.  

I arbetet utgick vi från RtI- response to intervention, där en grundläggande idé är att arbeta 

förebyggande och att skapa förutsättningar för att så många elever som möjligt ska lyckas med 

sin inlärning. RtI är en modell för förebyggande och tidiga insatser. RtI kan verka för 

inkludering eftersom strukturen upptäcker inlärningssvårigheter och beteendeproblem innan 

betydande problem utvecklas och erbjuder stöd till elever i behov inom den ordinarie 

undervisningen (Grosche & Volpe, 2013). Inom RtI finns aspekter som kan passa flera 

perspektiv exempelvis att anpassa lärmiljön för alla elever men också att ge elever i behov 

enskilt stöd med speciallärare. Interventionen riktades mot hela klasser och undervisningen 

planerades för att förebygga svårigheter vilket placerade interventionen i det kritiska 

perspektivet. Syftet är att undervisningen ska gynna alla elever både de som arbetar och lär fort 

och de som behöver ytterligare stöttning eller tid för att lära. Samtidigt kan interventionen ses 

som kompensatorisk då eleverna deltagit i undervisning kring strategier och träning främst 

kopplade till mål för tidigare årskurser. Grosche och Volpe (2013) tar upp att forskare 

rekommenderar en kombination av att utgå från färdiga program för alla elever och därefter 

anpassningar utifrån individuella behov. RtI kan ses som en förändring från att vänta tills 

problemen blir tillräckligt stora för att sätta in insatser till att arbeta förebyggande och med 

insatser vid även mindre svårigheter (Grosche & Volpe, 2013). Utifrån ovanstående 

resonemang hamnade vi i dilemmaperspektivet. God undervisning för alla elever i helklass är 

grunden och när någon elev behöver ytterligare stöd som inte med fördel kan ges inom klassens 

ram måste elevens behov styra och då kan ett kompensatoriskt alternativ med enskild 

undervisning eller undervisning i mindre grupp struktureras. Det betyder att undervisningen 

startar i ett kritiskt perspektiv och om behov finns övergår den i ett kompensatoriskt perspektiv.  
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Tidigare forskning 

Tidigare forskning med syfte att rama in arbetet tas upp.  

Almqvist, Malmqvist och Nilholm (2015) har i en rapport gjort en sammanställning av 38 

meta-analyser kring insatser för elever i svårigheter. Syftet var riktat mot två frågeställningar 

som handlade om måluppfyllelse och effektiva arbetssätt för elever i svårigheter inom 

matematik, läs och skriv (Almqvist, et al., 2015). Arbetssätten kamratlärande, 

samarbetslärande, explicit undervisning, metakognitiva strategier och individuellt lärande var i 

fokus. För elever i matematiksvårigheter pekade resultaten åt att kamratlärande, då äldre elever 

stöttar yngre inom klassrummet, samt explicit undervisning var gynnsamma metoder. Inom 

matematiken var lärarledda interventioner effektivt men även datorbaserade interventioner hade 

positiv effekt. Klassrumsbaserade interventioner och interventioner nära den ordinarie 

undervisningen där läraren och forskare utförde interventionen gav störst effekt. Mest 

fördelaktiga var interventionerna för äldre elever och elever i större svårigheter. Kvaliteten på 

undervisningen har betydelse för antalet elever i behov av stöd. Förebyggande arbete kunde 

minska antalet elever i svårigheter. För elever som är i svårigheter hade stödets kvalité betydelse 

för måluppfyllelsen (Almqvist, et al., 2015).  

Kroesbergen och van Luit (2003) har skrivit en artikel som tar upp resultaten från en meta-

analys baserad på 61 studier kring matematikinsatser för elever i matematiksvårigheter i 

grundskolan. Interventionerna i studien handlade om förberedande matematik, grundläggande 

färdigheter och problemlösning. Meta-analysen visar att insatser skiljer sig åt på flera punkter 

såsom datoranvändning, gruppstorlek, varaktighet, frekvens och instruktioner. Fokus i studien 

är egenskaper hos effektiva interventioner och mest effektivt var interventioner för 

grundläggande färdigheter, basic facts. Dessa interventioner var också vanligast. För både 

interventioner inom grundläggande färdigheter och problemlösning visade studien att när 

kontrollgruppen också fick ta del av en intervention blev effektstorleken lägre än när 

kontrollgruppen inte tog del av någon intervention. Vidare visade resultaten att kamratlärande 

var mindre effektivt än andra metoder. Interventioner för äldre elever gav större effekt liksom 

att direct instruction hade större effekt än ordinär undervisning eller självinstruktion. 

Kamratlärande och datorbaserat lärande hade mindre effekt än övriga interventionsmetoder då 

det handlar om problemlösningsinterventioner. Interventioner för elever med lätt 

funktionsnedsättning hade större effekt än interventioner för elever i inlärningsproblematik. 
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Hassler Hallstedt (2018) beskrev i sin avhandling sin studie som visade hur ett adaptivt 

beteendebaserat program på surfplatta kunde hjälpa lågpresterande elever att förbättra 

kunskaperna i tidig matematik. Interventionsprogrammet, Planetjakten, en i-pad app bestående 

av 261 planeter där varje planet innehöll en matematisk övning. Hassler Hallstedt, Klingberg, 

och Ghaderi, (2018) beskriver Planetjakten som en randomiserad experimentell studie med 

placebokontrollerade kontrollgrupper där förtest, eftertest och uppföljningstest låg till grund för 

resultaten. Eleverna designade en avatar och därefter hade varje planet tre steg, modellering, 

guidning och automatisering. Modelleringsfasen innehöll ljudinstruktioner tillsammans med 

bilder och integrerades med elevens respons. Under den guidade fasen stöttades eleven att nå 

kunskap utan tidspress och övningarna anpassades efter elevens prestation med gradvis 

avtagande stöttning. Under automatiseringsfasen användes tidsträning i tävlingar för att 

utveckla flyt (Hassler Hallstedt, 2018). Planetjakten utgick från att träning i automatisering av 

talfakta varje lektion under tio minuter är gynnsamt, vilket även Gersten et al. (2009) 

rekommenderade. Studien visade att matematikundervisning med hjälp av surfplatta kan ge 

förbättrade resultat inom aritmetik för lågpresterande elever i årskurs två. Resultaten var 

signifikant högre för eleverna som övade aritmetik i jämförelse med kontrollgrupperna på 

eftertestet. Signifikanta effekter för addition och subtraktion inom talområdet 0 – 12 men inte 

på problemlösning eller som transeffekter på talområdet 0 - 18 konstaterades. Effekterna 

minskade över tid och efter 6 månader var det små effekter och efter 12 månader ännu mindre 

effekter. Huruvida dessa senare resultat var signifikanta framgår inte tydligt men 

effektstorleken är låg och resultaten bör betraktas med försiktighet (Hassler Hallstedt, 2018). 

Implikationer från studien var att matematikträning på surfplatta med beteendeanalyserande 

program kunde hjälpa lågpresterande elever att minska avståndet till sina klasskamraters 

kunskaper inom matematik. 

Henry och Brown (2008) har genomfört en studie på effektiva metoder inom räkneflyt för 

addition och subtraktion i talområdet 0–18. Eleverna i studien är 6–7 år. En jämförelse av 

metoderna att memorera talfakta och träning av strategier genomfördes. Resultatet visade att 

elever som använde en kombination av strategier och memorering av talfakta presterade bäst. 

Strategierna eleverna använde var omgruppering av tal vilket innebär att ett tal delas upp i delar 

för att förenkla beräkningar samt strategin att se tal som delar eller en medvetenhet om att tal 

består av olika delar. Studien visade även att enbart memoringsträning av tal medförde att 

eleverna presterade sämre. Den strategi av omgruppering som gav bättre resultat var 

omgruppering av tal runt talet 10 exempelvis 7+8= (5+2) +8=5+(2+8) = 5+10. Studien visade 
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också att de elever som fastnade i strategin att ”räkna uppåt och nedåt” utvecklades sämre. 

Henry och Brown (2008) lyfte även fram att forskning visat att elever kan ha svårare att lära sig 

subtraktion på grund av att det är svårare att räkna ”bakåt” än ”framåt”. Pedagoger uppmanades 

att uppmärksamma detta då det finns risk för bestående svårigheter. Henry och Brown (2008) 

konstaterade att läromedel i matematik var undermåliga med avseende på instruktioner om olika 

strategier och att metoden att ”räkna uppåt och nedåt” användes ofta. Vikten av att erhålla 

räkneflyt inom grundläggande talkombinationer var centralt då mängder av forskning visat att 

denna färdighet påverkar elevernas vidare kunskapsutveckling inom matematik (Henry & 

Brown, 2008).  

Thornton (1990) har genomför två ettåriga parallella studier Studie I och Studie II för att 

undersöka vilka lösningsstrategier och vilka resultatmönster elever i första klass utvecklade. 

Studie II är en replikation av studie I. En strategigrupp och en kontrollgrupp fanns i respektive 

studie. Likheter i strategigrupp och kontrollgrupp var att läraren gick igenom vad begreppet 

subtraktion innebär och att eleverna fick träna på subtraktioner. I strategigruppen fick eleverna 

undervisning i att lära sig olika strategier och procedurer för att härleda svar på okända talfakta 

vilket inte kontrollgruppen fick. Eleverna intervjuades var tredje vecka under en fem månaders 

period och fick skriftliga uppföljningstest. Thornton (1990) fann i båda studierna att det fanns 

signifikanta skillnader mellan de olika interventionsgrupperna. Dels med att automatisera 

talfakta och dels med tillvägagångssättet vid härledning av svar från okända talfakta.  

Resultatet visade att 55% av eleverna i strategigruppen hade gått från att använda uppräkning 

till automatisering när de svarade på subtraktionsuppgifter i jämförelse med kontrollgruppen 

där 19% hade övergått till samma strategi. Över tid använde strategigruppen en större variation 

av lösningsstrategier för subtraktionsuppgifter än kontrollgruppen. Thornton (1990) kunde även 

konstatera att genomgående högre andel elever i strategigruppen använde addition för att lösa 

subtraktionsuppgifter. Strategin att använda addition för att lösa subtraktioner är inte helt 

besvarad och behöver ytterligare forskning (Thornton, 1990).  

Ok och Bryant (2015) har genomfört en singel-case-studie där fyra elever i årskurs fem ingick. 

Interventionen syftade till att skapa flyt i multiplikationskunskaper för fyrans och åttans tabell 

samt lära eleverna effektiva strategier. Eleverna i studien hade matematiksvårigheter. Ok och 

Bryant (2015) skrev att forskning visar att elever med matematiksvårigheter har en tendens att 

använda ineffektiva strategier. En följd av detta är att inlärningen försenas och svårigheter med 

automatisering av färdigheter uppstår i jämförelse med jämnåriga elever. I studien undersöktes 
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kunskapernas varaktighet två veckor efter att interventionens slut. Dessutom undersöktes 

elevernas uppfattning om interventionen. Studien var indelad i fyra faser. Först en 

förberedelsefas. Därefter ett baslinjetest där man undersökte och mätte elevernas flyt inom 

multiplikation. Den tredje fasen var interventionen och i fas fyra mättes kunskapernas 

varaktighet. Studiens sammanlagda tid var 10 veckor. Interventionen bestod av 30 minuters 

undervisning en till en, fem dagar i veckan under tre veckors tid. Interventionens undervisnings 

upplägg utgick från explicit undervisning med färdigheter nedbrutna i mindre delmål, 

modellande undervisning, tänka-högt-strategi, systematisk minskad stöttning till eleverna samt 

möjlighet för eleverna att svara och att få feedback (Ok & Bryant, 2015). Lektionerna hade 

samma upplägg med uppvärmning, kontroll av förförståelse och repetition från föregående 

lektion. Därefter modellade lärare den strategi som skulle läras in med en påföljande guidad 

övning. Avslutningsvis övade eleverna självständigt på I-pad. Undervisningsmodellen CRA, 

från konkret, via representativt till abstrakt nivå, användes i undervisningen.  

Resultatet visade att interventionen gav effekt på alla elevernas flyt inom 

multiplikationsräkning. Det gav även effekt på strategianvändningen och elevernas kunskaper 

fanns kvar två veckor efter att interventionen hade avslutats. Eleverna var dessutom positivt 

inställda till interventionen. Ok och Bryant (2015) menade att resultatet visade att 

interventionen var en lovande metod för att hjälpa elever i inlärningssvårigheter. Författarna 

konstaterade vikten av att vara observant på och inte ta för självklart att den strategi som väljs 

är den effektivaste för alla elever utan lärare behöver anpassa strategier utifrån varje elevs behov 

(Ok & Bryant, 2015).  

Caviola, Gerotto och Mammarella (2016) beskrev sin studie där 219 elever i årskurs tre och 

fem genomförde två olika sorters träning inom addition. Eleverna fördelades på tre grupper där 

en grupp fick ta del av en strategibaserad träning, en grupp fick processbaserad träning 

(upprepad övning) och en grupp var passiv kontrollgrupp. Syftet med studien var att se effekten 

av de olika undervisningstyperna med avseende på ålder och transfereffekter inom subtraktion, 

flyt i beräkningar samt numeriskt resonemang. Eleverna fick undervisning inom addition med 

ökande svårighetsgrad vid tre tillfällen. Före och efter interventionen genomförde eleverna 

tester som handlade om komplexa additionsproblem, subtraktionsproblem och 

automatiseringsuppgifter samt uppgifter om beräkningsresonemang.  

Både strategiträning och processträning var effektivt för årskurs-tre-eleverna men 

strategiträning gav något större signifikant effekt. Femteklassarnas resultat visade att de blivit 
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snabbare i båda interventionsgrupperna jämfört med kontrollgruppen. Svarstiden inom 

komplexa subtraktioner för femteklassare förkortades och effekten var lite större men än dock 

signifikant för processbaserad träning.  

Forskarna tog upp att åldersskillnaden och utvecklingsskillnaden kunde höra samman med 

resultaten. Resultaten för eleverna i årskurs tre visade tydligare transfereffekter än årskursfem 

elevernas resultat. Årskurs-tre-elever blev mer exakta och årskurs-fem-eleverna blev snabbare. 

Additionsträningen gav effekt på både addition och subtraktion för tredjeklassana. 

Femteklassarna blev snabbare inom addition och subtraktion men inte mer noggranna vid 

algoritmräkning i subtraktion. Utifrån studien kan lärare utforma insatser beroende på 

åldersgrupp och erfarenhet då mindre erfarna elever vinner på tydliga instruktioner och 

beräkningsstrategier. Mer erfarna elever drog fördel av upprepad träning där de kunde utveckla 

sina egna strategier och förkorta sina svarstider. Strategiträningen gav större effekt för mindre 

barn och visade transfereffekt på subtraktionsuppgifter och beräkningsflyt. Den 

processinriktade träningen var effektivast för äldre elever och minskade deras svarstider på 

uppgifterna.  

Baroody et al. (2014) genomförde en studie vilken syftade till att elever i första klass skulle 

utveckla flyt inom grundläggande subtraktion och addition. Studien innehöll tre 

interventionsprogram. Dessa program har vi översatt med vägledd subtraktion, vägledd använd 

en tia och icke vägledd träning, enbart övning. Den vägledda subtraktionen bestod av strategin 

att använda addition vid subtraktion. Använd en tia handlade om att utnyttja tio vid addition 

med 8 eller 9. Den sista gruppen var en jämförelsegrupp där träning av addition och subtraktion 

skedde utan att eleverna tog del av någon strategi. Eleverna valdes ut utifrån att de presterat 

svagt på ett test i matematisk förmåga och huvudräkning.  

Studien delades in i fem steg där de två första var samma för alla och syftade till att skapa 

förförståelse för kommande steg samt förbereda eleverna för datortester i huvudräkning. I steg 

tre till fem delades eleverna upp i tre olika interventionsgrupper och varje elev fick enskild 

träning 30 minuter två gånger i veckan under tolv veckor. Alla elever testades två veckor efter 

interventionen. Gemensamt för de tre grupperna var tidsaspekten på uppgifterna där steg tre 

saknar tidsgräns, steg fyra gått om tid och steg fem en stringent tidsmarginal. Samma dataspel 

användes och de utvalda kombinationerna förekom i lika många övningar. Strategierna var inte 

specificerade för eleverna utan de kunde tänka fritt. I steg tre var syftet att lära en strategi, i steg 
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fyra att effektivt använda strategin och i steg fem att befästa strategin. Stöttningen avtog och 

tidsfaktorns betydelse ökade i stegen.  

De tre grupperna fick ta del av antingen strategin vägledd subtraktion eller strategin använd en 

tia eller enbart övning. I den vägledda subtraktionen anpassades upplägget efter strategin 

addition som subtraktion bland annat genom att inversen kopplades ihop i additions och 

subtraktionsfamiljerna som 2+3=5 och 5-3=2. Talfamiljerna kopplades samman och följde på 

varandra, efter en additionsuppgift kom motsvarande subtraktionsuppgift. I vägledd använd en 

tia liknade upplägget den vägledda subtraktionsträningen förutom att den innehöll 

additionskombinationer med 8 eller 9 tillsammans med enklare addition med summan tio 

exempelvis att om 10+8=18 så är 9+8=17. Kontrollgruppen, de som enbart tränade, övade på 

kombinationer från de två andra grupperna.  

I resultaten jämfördes effekten av insatserna på olika sätt. Dels mättes effekten på uppgifter, 

talkombinationer eleverna övat på och dels på kombinationer de inte övat på. Även effekten av 

synligt resonemang och minskningen av ineffektiva strategier mättes. I resultatet har två 

strategier jämförts. Vägledd subtraktionsträning jämfördes mot vägledd använd en tia strategin 

och den grupp som enbart övat. Vägledd använd en tia strategin jämfördes mot vägledd 

subtraktionsträning och gruppen som enbart övat. Syftet var att se hur effektiva de olika 

strategierna som respektive grupp övat på var. Fokus i jämförelsen för vägledd 

subtraktionsträning var samband i talfamiljer. Fokus i jämförelsen för vägledd använd en tia 

strategin var kombinationer av addition med 8 eller 9.  

Resultaten för vägledd subtraktionsträning visade signifikant att för uppgifter eleverna övat på 

(talfamiljer) var kontrollgruppen (övade utan strategi) effektivast följd av subtraktionsgruppen 

och minst effektiv var använd en tia gruppen. För uppgifter som eleverna inte övat på visade 

signifikanta resultat att subtraktionsgruppen var effektivast följd av använd en tia och minst 

effektiv var kontrollgruppen. Eleverna i den vägledda subtraktionsgruppen hade mer nytta av 

tankestrategier på icke övade subtraktionskombinationer än sina kamrater i använd en tia-

gruppen och i icke vägledd subtraktionsgruppen. Långsamma eller felaktiga svar minskade i 

alla grupperna från 50% till 15% och minskningen var störst i den vägledda 

subtraktionsgruppen.  

Resultaten för vägledd använd en tia strategi visade för uppgifter som eleverna övat på 

(additioner med 8 och 9) att kontrollgruppen (övade utan strategi) var signifikant effektivast 
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följd av använd en tia gruppen och sist subtraktionsgruppen. Uppgifter eleverna övat på gav 

inte signifikanta resultat. Jämförelser visar att eleverna i använd en tia gruppen drog måttligt 

större fördel av tankestrategier på kombinationer med addition av 8 eller 9 som de övat på och 

inte övat på i jämförelse med eleverna de andra grupperna. Minskningen av ineffektiva 

strategier vid addition med 8 eller 9 som eleverna övat på var väsentligt större för den vägledda 

använd en tia gruppen än för vägledd subtraktionsgruppen men inte för kontrollgruppen. För de 

uppgifter eleverna inte övat på var minskningen av ineffektiva strategier större hos använd en 

tia gruppen än hos de båda andra grupperna.  

Resultatet på uppföljningstest visade att gruppen som fick undervisning i vägled subtraktions 

träning överträffade de båda andra grupperna på subtraktionskombinationer som de inte hade 

övat på. De ineffektiva strategierna minskade vilket visar att både typerna av undervisning i 

riktade tankestrategier har fördelar.   

Sammanfattning av bakgrunden 

Sammanfattningsvis kunde kunskapsområdet grundläggande aritmetik inom 

subtraktionshuvudräkning inom talområdet 0-20 anses relevant då matematikkunskaper är 

hierarkiskt uppbyggda och färdigheterna används dagligen både i matematikämnet och dagliga 

livet. Vidare är begreppslig förståelse och flyt i beräkningarna centralt och betydelsefullt för att 

fokus ska kunna riktas mot svårare uppgifter (Hudson & Miller, 2006; Sharma, 2015; 

Skolverket, 2013). Hassler Hallstedt (2018) visade i sin studie att träning på begreppslig 

förståelse och automatisering av talfakta kan hjälpa svagpresterande elever men effekterna 

avtog med tiden. Strategianvändning inom huvudräkning är av vikt och ökar elevernas 

beräkningsförmåga och känsla för tal (Löwing, 2008; McIntosh, 2010; Bentley & Bentley, 

2018). Både Thornton (1990) och Henry och Brown (2008) konstaterade också att 

strategiträning behövs. Ok och Bryant (2015) som i sin studie använde liknande upplägg som 

vi, explicit undervisning och CRA-metoden, men applicerade träningen på multiplikation för 

elever i matematiksvårigheter kom fram till att strategierna behövde anpassas efter eleven. 

Caviola et al. (2016) gjorde jämförelser mellan yngre och äldre elever och såg att elever i 

årskurs tre hade större nytta av strategiträningen medan de äldre eleverna i årskurs fem drog 

större fördelar av processträning inom addition. Även Baroody et al. (2014) som i sin studie 

både använde strategier och tidsträning kunde se att strategiträning hos svagpresterande elever 

medförde att eleverna presterade bättre på okända uppgifter och att andelen ineffektiva 

strategier minskade. Avslutningsvis har förebyggande arbete och undervisningens kvalité 
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betydelse för elever i behov av stöd och antalet elever i behov av stöd (Almqvist, et al., 2015). 

Undervisningen och lärandemiljön har betydelse för elevernas kunskapsutveckling. Inom det 

kritiska perspektivet är skolans lärandemiljö centralt för att alla elever ska lära (Engström, 2015; 

Nilholm, 2007). I det kompensatoriska perspektivet kompenserar skolan för brister hos eleven 

(Engström, 2015; Nilholm, 2007). Det finns olika förhållningsätt till hur elevers behov ska 

tillgodoses och RtI är en modell för förebyggande och tidiga insatser. RtI kan verka för 

inkludering eftersom strukturen upptäcker inlärningssvårigheter och beteendeproblem innan 

betydande problem utvecklas. Inom RtI erhåller elever i behov stöd inom den ordinarie 

undervisningen (Grosche & Volpe, 2013). RtI kan ses som en förändring från att vänta tills 

problemen blir tillräckligt stora för att sätta in insatser till att arbeta förebyggande. Insatser sätts 

in vid mindre svårigheter (Grosche & Volpe, 2013). God undervisning för alla inom klassens 

ram är grunden. När det uppstår behov av ytterligare stöd kan elever få stöd av speciallärare 

utanför klassen. Dilemmaperspektivet ligger närmast oss då det kan vara ett dilemma att 

anpassa undervisningen till alla elever inom klassens ram.  

Frågeställningar  

Syftet med arbetet var att få kunskap om en intervention i subtraktionshuvudräkning inom 

talområdet 0 - 20 kunde förbättra elevernas prestation i dels huvudräkning och dels 

algoritmräkning inom subtraktion. Interventionen var en preventiv insats inom ordinarie klass.  

Frågeställningarna var: 

• Hur påverkar en intervention i helklass utifrån CRA och explicit undervisning 

subtraktionshuvudräkningen inom talområdet 0 - 20. 

• Hur påverkar en intervention i helklass utifrån CRA och explicit undervisning i 

subtraktionshuvudräkning inom talområdet 0 - 20 algoritmräkning med subtraktion. 

Metod 

I metodavsnittet tas metodansatsen, urvalet, interventionens genomförande och datainsamling 

samt etiska aspekter upp. 
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Metodansats  

Positivismen är ett kunskapsteoretiskt synsätt som kan sammanlänkas med naturvetenskapen 

där kunskap befästs av sinnena och uppnås genom faktainsamling. Synsättet är deduktivt, 

hypoteser testas för att hitta förklaringar. En kvantitativ forskningsstrategi valdes. Kvantitativa 

synsätt är deduktiva och prövar teorier till skillnad från ett kvalitativt synsätt som skapar teorier. 

Teorierna i kvantitativa synsätt prövas med utgångspunkt i insamlad data som analyseras 

(Bryman, 2008). Borg och Westerlund (2018) skriver att en undersökning genomförs och 

analyseras kvantitativt med metoderna experiment, kvasi-experiment eller icke-experiment.  

Då syftet var att se om interventionen gav effekt valdes en experimentell design. Bryman (2008) 

och Borg och Westerlund (2018) redogör för att experiment har två kännetecken, kontroll och 

randomisering. Bryman (2008) beskriver att i en klassisk experimentell design formas två 

grupper, en experimentgrupp och en kontrollgrupp. Förtest och eftertest genomförs. Enligt 

Bryman (2008) är experimentgruppen den grupp som kommer att exponeras för den 

experimentella betingelsen (oberoende variabeln) i vår studie i form av interventionen medan 

kontrollgruppen inte utsätts för betingelsen. Elevernas resultat är den beroende variabeln.   

Randomisering är betydelsefullt i ett experiment. En randomiserad eller slumpmässig 

gruppering av deltagarna i experimentgrupp och kontrollgrupp ökar den interna validiteten 

(Bryman, 2008). När det inte är möjligt att randomisera grupperna avtar den interna validiteten 

eftersom grupperna kan ha olika grundförutsättningar. Den ekologiska validiteten är ändå högre 

i och med att den sociala interaktionen i gruppen inte ändras (Bryman, 2008). Det var inte 

möjligt att slumpmässigt fördela eleverna i undersökningen på grund av klassindelning och 

scheman. Det medförde att vi genomförde ett kvasiexperiment. I ett kvasi-experiment är den 

oberoende variabeln kontrollerad men bakomliggande variabler kan ha inverkan på utfallet på 

grund av att en randomisering inte genomförts (Borg & Westerlund, 2018). Kvasi-experiment 

har lägre validitet, giltighet, än experiment (Bryman, 2008).  Validitet har relevans för hur 

resultaten kan tolkas och kriterier för validitet hör samman med hur noga forskningen har 

realiserats samt hur rimliga resultaten är (Allwood & Erikson, 2018).  

Intern validitet är förknippad med om den oberoende variabeln ger effekt på den beroende 

variabeln. Frågan blir om det är interventionen som ger effekt på elevernas resultat på 

eftertestet? Det är möjligt att det finns en annan faktor än den oberoende variabeln som har 

effekt på resultatet. Exempelvis om de tränar extra utanför skolan (Borg & Westerlund, 2018). 
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Borg och Westerlund (2018) skriver att bakomliggande variabelproblemet kringgås genom 

randomisering, äkta experiment, vilket inte gick att genomföra i arbetet.  

Extern validitet hör ihop med generaliseringar. Det kan handla om generaliseringar till andra 

mätmetoder, andra miljöer eller andra personer. Empiriska undersökningar är den bästa 

metoden att visa att resultatet blir likartade med olika typer av operationaliseringar, i växlande 

miljöer och för olika grupper (Borg & Westerlund, 2018).  

Reliabilitet har att göra med pålitlighet och hur slumpen kan ändra resultatet i mätningar. Ett 

mätinstruments reliabilitet hör ihop med hur mycket mätinstrumentet går att lita på internt och 

över tid. Intern validitet står för att delarna eller uppgifterna i ett mätinstrument mäter samma 

sak och reliabiliteten över tid står för att resultaten blir samma när de upprepas (Borg & 

Westerlund, 2018).   

Urval  

Vi genomförde studien på två skolor i södra Sverige. Eleverna kom från fyra olika klasser i 

årskurs sex där två klasser låg till grund för kontrollgruppen. Två klasser utgjorde eleverna i 

experimentgruppen och fick ta del av interventionen. Ett bekvämlighetsurval gjordes. 

Bekvämlighetsurval beskriver Borg och Westerlund (2018) är när undersökningsdeltagare som 

finns i ens närhet tillfrågas. Vi var insatta i att det kunde bli problematiskt att göra 

generaliseringar baserat på resultaten vilket Borg och Westerlund (2018) och Bryman (2008) 

påtalar. Bryman (2008) skriver dock att resultaten kan användas om studien betraktas som en 

pilotstudie.  

I alla klasserna genomförde samtliga elever de olika testerna och interventionerna genomfördes 

med alla elever i interventionsklasserna. Däremot deltog inte alla elevernas resultat i arbetet 

eftersom ett bortfall fanns för de elever som inte lämnat sitt medgivande till att delta i studien. 

Utvalda individer som inte fanns med i undersökningen räknas som bortfall (Borg & 

Westerlund, 2018). Totalt låg 42 elevers resultat till grund för studien fördelade på 23 i 

kontrollgruppen och 19 i interventionsgruppen. 

Etiska aspekter  

När det gäller etiska aspekter finns det krav på att deltagare ska informeras om vad 

undersökningen handlar om och vad syftet med studien är samt vilka metoder man avser att 
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använda. Det ska framgå i informationen att det är frivilligt att ingå i undersökningen samt att 

deltagarna kan avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2010). Det är av vikt att 

vårdnadshavarna samtycker till att låta sina barn vara en del i studien, här då eleverna var under 

15 år, (Vetenskapsrådet, 2010). Kravet på konfidentialitet innebär att den som deltar hålls 

anonym och att personuppgifter hanteras säkert (Vetenskapsrådet, 2010). Slutligen 

nyttjandekravet vilket innebär att insamlat materialet inte ska tas i anspråk i andra sammanhang 

(Vetenskapsrådet, 2010). Vi delgav eleverna information om att deras resultat används i arbetet 

under förutsättning att deras vårdnadshavare samtyckt till det. Vårdnadshavare fick ett 

samtyckesbrev där de godkänt att elevens resultat fick användas. (Bilaga 1 och 2) Elevernas 

namn har kodats och kodnyckeln har förvarats säkert.  

Datainsamling  
 

Data samlades in på kvotnivå (Borg & Westerlund, 2018). Datainsamlingsmetoderna var tre 

tester som genomfördes både före och efter interventionen för att mäta effekten. För att 

möjliggöra mätning av effekten av interventionen krävdes att vi gjorde en kvantitativ mätning 

och då behövdes data av numeriska resultat. Därför beslutade vi att genomföra tre tester där 

både interventionsgruppen och kontrollgruppen genomförde testerna före och efter 

interventionen. 

Tester genomfördes på två skolor och för att säkra likvärdigheten i alla grupper skrevs en 

noggrann instruktion (Bilaga 3).   

Eleverna genomförde förtesten veckan innan interventionen påbörjades. Detta för att minska 

risken att inget ytterligare skulle påverka eleverna. I nära anslutning till interventionens slut 

genomfördes eftertesterna. Samma instruktioner användes vid både för- och eftertester.   

För att kunna uttala sig om ett test och dess reliabilitet och om deluppgifter är samstämmiga 

användes beräkningsmetoden Cronbach´s Alpha. Värdet på Cronbach´s Alpha kan påverkas av 

antalet uppgifter i testet. Ett accepterat värde på Cronbach´s Alpha är 0,70–0,95 (Frisk, 2018).  

Huvudräkningstestet 
 

Det första testet benämndes huvudräkningstestet. Testet kontrollerade om eleven kunde räkna 

huvudräkning med flyt inom talområdet 0 - 20 i subtraktion med och utan tiotalsövergång, 

(Bilaga 4). Uppgifterna togs från Skolverkets diagnosmaterial, Diamant (Skolverket, 2013). 

Subtraktionsuppgifter från diagnos AG 2 och diagnos AG 3 användes.  Huvudräkningstestet 
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innehöll 42 subtraktionsuppgifter inom talområdet 0 - 20. Fem av uppgifterna var öppna 

utsagor.  Varje rätt svar gav 1 poäng och maxpoängen var 42. För att avgöra om eleverna 

automatiserat kunskaperna tidsbegränsades testet till 90 sekunder. Reliabiliteten för testet 

beräknades med Cronbach´s Alpha till r= 0.91 

Algoritmtestet 
 

Test nummer två benämndes Algoritmtestet. Testet avsåg att mäta elevernas förmåga att lösa 

algoritmer vid subtraktion inom talområdet 0 - 999, (Bilaga 5). Det första fem uppgifterna 

behandlade subtraktioner utan tiotalsövergång och de avslutande fem subtraktioner med 

tiotalsövergång. Uppgifterna med tiotalsövergång kom från diagnos AS2 i Skolverkets 

diagnosmaterial, Diamant (Skolverket, 2013). Totalt innehöll testet 10 uppgifter. Vi uppmanade 

eleverna att lösa uppgifterna med hjälp av algoritmer. Rätt svar gav 1 poäng och maxpoängen 

på testet var 10 poäng. Eleverna fick använda 5 minuter för att genomföra testet med avsikt att 

pröva graden av automatisering.  

Reliabiliteten för testet beräknades med Cronbach´s Alpha till r=0.66 

Siffertestet  
 

För att säkerhetsställa att ingen elev som genomförde testerna hade motoriska svårigheter 

användes ett siffertest (Bilaga 6). I siffertestet skrev eleverna av 42 tal under 90 sekunder. Talen 

överstämde med svaren på huvudräkningstestet och var slumpmässigt ordnade. 

Interventionen  

Intresset var riktat mot en helklassintervention, nivå ett inom RtI, där förebyggande arbete 

genom undervisning i strategier samt färdighetsträning genomfördes. Yttre villkor såsom 

genus, socioekonomisk status och etnicitet liksom inre villkor förknippade med kognitiv 

förmåga och attityder hade inget fokus i arbetet. Intresset var enbart riktat mot 

undervisningsmetodens och träningens effekt. Explicit undervisning är i grunden förebyggande 

undervisning och forskningsstödet är starkt för explicit undervisning inom ordinarie klass 

(Archer & Hughes, 2011). Detta tog vi fasta på och explicit undervisning genomsyrade 

interventionen. Vi valde att utgå från CRA-metoden som bygger på att varje lektion innehåller 

en konkret, representativ och en abstrakt del samt är gynnsam för undervisning i grundläggande 

aritmetik (Hudson & Miller, 2006).  
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Undervisningen har genomförts av oss under tre veckor med tre pass på cirka tjugo minuter 

vardera i veckan. En detaljerad lektionsplanering användes och den säkerställde att eleverna 

fick samma uppgifter, arbetsmaterial och exempel presenterade för sig, (Bilaga 10). I möjligaste 

mån har vi formulerat oss lika. 

Lektionsupplägg  

Varje lektion delades i tre delar en inledande del, en mittdel och en avslutande del. I inledningen 

kopplades aktiviteter till förkunskaper och syftet var att motivationen att lära skulle öka (Archer 

& Hughes, 2011). Varje pass inleddes med syftet med huvudräkningsträningen. Därefter 

riktades fokus mot förförståelse för lektionen genom att alla elever arbetade med uppgifter 

utifrån tidigare pass. Eleverna talade om sina strategier med lärare och kamrater. Inledningen 

av lektionen ger enligt Archer och Hughes (2011) eleverna en bild av vad, hur och varför de 

ska lära sig det aktuella innehållet i lektionen.  

Mittdelen av lektionerna hade tre delar. En modellande del där vi visade hur något utförs, med 

hjälp av tallinjen på tavlan, tänka högt samt flera exempel och icke exempel utifrån planeringen. 

Eleverna gjordes delaktiga genom frågor. Därefter arbetade eleverna med uppgifter med 

stöttning som succesivt tonades ut. Tallinjer på arbetsbladen och stöd av oss var den 

huvudsakliga stöttningen. Avslutningsvis arbetade eleverna utan stöttning vilket syftade till att 

avgöra om eleverna hanterade uppgifterna utan stöd. Det självständiga arbetet bestod av olika 

färdighetsträningar såsom arbetsblad, vikpapper på tid och Winnetakort (Bilaga 8, 9). 

Lektionerna avslutades genom en återblick på lektionen samt information om nästa lektion 

(Archer & Hughes, 2011). I interventionen repeterades tidigare kunskaper vid varje pass. 

Hudson och Miller (2006) lyfter fram att när tonvikten övergår till att memorera beräkningar 

kan utvecklingen avta och då är det viktigt med repetition.  

Tre strategier var i fokus under interventionstiden. En strategi i veckan. Den första var att göra 

om en subtraktion till addition och utnyttja metoden via tio. Den andra att använda subtraktion 

via tio. Den tredje var att titta på sambandet mellan räknesätten och kunskaper om talpar för att 

arbeta med öppna utsagor. Vi valde att låta alla elever arbeta med övningar på representativ 

nivå. Vi observerade och stöttade deras arbete under den självständiga fasen. Elever som 

effektivt blev klara med den representativa delen övergick till självständig abstrakt träning i 

olika former. Mycket och varierad träning behövs för att nå deklarativ kunskap. Rate-game 

användes i interventionen. Det är ett spel som Hudson och Miller (2006) tar upp. 
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Interventionens struktur anges nedan i tabellform. Detaljerad lektionsplanering i bilaga 10. 

Exempel på övningar och arbetsblad bilaga 7 - 9. 

Lektion Strategi  Moment från CRA Moment från 
Explicit 
undervisning 

1-2 Göra om subtraktion 
till addition och 
använda metoden via 
tio 

Konkret 
Representation 
Abstrakt 

 EI1, EI2 EI4, 
EI5*och icke-
exempel 

3-4 Att använda 
metoden via tio vid 
subtraktion 

Konkret 
Representation 
Abstrakt 

EI1, EI2, EI4, EI5 * 
och icke-exempel 

5-6 Att använda båda 
ovannämnda 
strategier  

Konkret 
Representation 
Abstrakt 

EI1, EI2, EI3, EI4, 
EI5. * 

7-8 Att kunna beräkna 
öppna utsagor inom 
talområdet 0-20 med 
flyt 
  
  

Konkret 
Representation 
Abstrakt 

EI1, EI2, EI3, EI4, 
EI5* och icke-
exempel 

9 Att kunna använda 
alla ovannämnda 
strategier  

Konkret 
Representation 
Abstrakt 

EI1, EI2, EI3, EI4, 
EI5.* 

*EI (Explicit Instruction) utifrån Hughes et al. (2017) har följande fem huvudkomponenter av 

explicit instruktion identifierats: EI1: Att dela upp en färdighet i mindre steg, EI2: Att modella 

och tänka högt i viktiga moment, EI3: Att systematiskt minska stöttningen, EI4: Att ge elever 

möjlighet till att svara och få feedback och EI5: Att ge eleverna ändamålsenliga uppgifter. 

Resultat  
 

Resultat från insamlade elevresultat samt beräkningar och analyser av data redovisas.  

Analys av data 
 

För att kunna bevisa om det blev någon differens mellan interventionsgruppen och 

kontrollgruppens utveckling i för- och efter-testet gjordes en variansanalys även kallad 

faktoriell ANOVA. För att kunna uttala sig om interventionen är effektiv krävs det dels att 

interventionsgruppens förbättringsresultat är större än kontrollgruppens och att 

signifikansprövningen har en alfanivå på 5%. Det vill säga att p-värdet är minde än 0.05. (Borg 

& Westerlund, 2006).    
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Huvudräkningstestet-resultat  
 

I analysen av huvudräkningstestet kunde vi utläsa en huvudeffekt mellan för- och efter-test som 

var statistiskt signifikant F(1, 40) = 13.75, p = .001, part η2 = 0.26. Resultatet visade även att 

interaktionseffekten var signifikant, F(1, 40) = 9.60, p = .004, part η2 = 0.19. Det fanns alltså en 

tydlig effekt att interventionsgruppen har utvecklats mer än kontrollgruppen, se tabell 1 och 

figur 1.    

Tabell 1 Resultat från huvudräkningstestet  
Grupp  
Antal(n)  

Förtest,  
Medelvärde  
(standardavvikelse)  

Eftertest  
Medelvärde  
(standardavvikelse)  

Skillnad i medelvärde 
över tid  

Kontrollgrupp  
(23)  
Interventionsgrupp  
(19)  

22,52  
(1.62)  
21,53  
(1,78)  

22,91  
(1,93)  
25,90  
(2.12)  

+0,39  
   
+4,37  

   
Figur 1 Diagram som visar effekten över tid gällande Huvudräkningstestet  

  
 

Algoritmtestet-resultat  
 

Analysen visade att det inte fanns någon huvudeffekt över tid mellan förtest och eftertest. Det 

innebar att vi inte kunde se någon signifikant utveckling av elevernas algoritmräkning över tid, 

F(1, 40) = 0,47, p = .5, part η2 = 0.12. Resultatet visade inte heller någon interaktionseffekt 

mellan tid och grupp, F(1, 40) = .001, p = .97, part η2 = 0.00  
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Resultatet visade inte någon transeffekt på subtraktionsalgoritmerna.    

 
 

Tabell 2 Resultat från Algoritmtestet  
Grupp  
Antal(n)  

Förtest,  
Medelvärde  
(standardavvikelse)  

Eftertest  
Medelvärde  
(standardavvikelse)  

Skillnad i 
medelvärde över tid  

Kontrollgrupp  
(23)  
Interventionsgrupp  
(19)  

8,09 
(0.40)  
 7,74  
  (0,44)  

7,27  
(0,38)  
7,90  
(0,41)   

-0,82   
   
+0,16  
  

   
 
 
Figur 2 Diagram som visar effekten över tid gällande Algoritmtestet  
 
 

  

Sammanfattning av resultaten  
 

I studien prövades elevernas förmåga att räkna huvudräkning med flyt inom talområdet 0 - 20 

i subtraktion med och utan tiotalsövergång. Elevernas förmåga att lösa algoritmer med 

subtraktion inom talområdet 0 - 999 mättes också. Tester genomfördes före och efter 

interventionen. I figur 1 går det att utläsa en större skillnad mellan för- och eftertestet för 

interventionsgruppen än för kontrollgruppen. Interventionsgruppen förbättrade medelvärdet för 

huvudräkningstestet med 4,37 poäng mot kontrollgruppens 0,39 (p= .004)  



   
 

  29 
 

Frågeställningarna i vår studie besvarades:  

• Det gick att med en riktad intervention på 9 tillfällen i huvudräkning inom talområdet 

0–20 i subtraktion i Rti nivå 1 förbättra resultat i huvudräkning för subtraktion inom 

talområdet 0 - 20.   

• Vi kunde däremot inte få en statistisk signifikant effekt som visade att interventionen 

påverkade resultat i algoritmräkningen med subtraktion.  

Diskussion 

Resultatdiskussion  

Resultatet diskuteras nedan med utgångspunkt i frågeställningarna samt bakgrunden och den 

tidigare forskning vi lyft fram.  

Den första av arbetets två frågeställningar handlade om huruvida huvudräkningsträningen i 

interventionen gav effekt på huvudräkningsförmåga i subtraktion inom talområdet 0 - 20. 

Utifrån resultatet på testerna kunde frågeställningen besvaras positivt. Vi fick en signifikant 

större effekt i interventionsgruppen. Resultatet kan ha flera förklaringar men här skriver vi fram 

några aspekter som kan ha betydelse.  

Förebyggande arbete inom RtI 
 

Resultatet på huvudräkningstestet i vår intervention visade att eleverna gynnades av 

strukturerad undervisningen i strategianvändning inom klassen. Mätningen före och mätningen 

efter gav ett signifikant positivt resultat för interventionsgruppen vilket tydliggjorde att 

undervisningen gav resultat i önskad riktning. Syftet med interventionen var att verka 

förebyggande för alla elever. Eleverna arbetade med samma uppgifter i lite olika takt och med 

olika grad av stöttning men alla elever deltog i både undervisning och träning inom klassens 

ram. Resultatet stöds av RtI en forskningsbaserad struktur för att upptäcka elever i svårigheter 

och stödja alla elever både de i stora behov och de som med god undervisning utvecklas positivt 

inom matematikämnet (Gersten, et al., 2009; Fuchs & Fuchs, 2001; Engström, 2015; Grosche 

& Volpe, 2013). 

Vi utgick från att undervisning i effektiva strategier motverkar ineffektiva strategier elever 

ibland väljer att använda. Det stöds bland andra av Ok och Bryant (2015). De tar upp att elever 

i matematiksvårigheter ofta använder ineffektiva strategier som medför att de lär sig senare och 
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får problem med automatisering i förhållande till klasskamraterna. Björn et al. (2018) föreslog 

hur en RtI strukturerad undervisning kan läggas upp. Ett gemensamt forskningsbeprövat 

interventionsmaterial och bedömningsunderlag ser vi som en mycket god hjälp för lärare och 

elever även i Sverige. Det skulle stödja en likvärdighet och öka möjligheterna att arbeta med 

effektiva metoder och strategier.  

CRA-metoden 

Interventionen genomfördes i årskurs sex och vi använde oss av CRA-metoden där 

undervisning läggs upp utifrån konkret, representativ och abstrakt undervisning och övning.  

Konkret material användes inte då ingen elev var i behov av det. Tallinjen var den representativa 

aspekten som eleverna använde i lite olika stor utsträckning. En linjal kan representera tallinjen 

och linjalen är ett enkelt hjälpmedel för både elever och lärare. I den abstrakta fasen hade 

eleverna inte tillgång till tallinjen och tiden fick en större betydelse. Avtagande stöttning och 

ökad tidspress användes av Baroody et al. (2014). Enligt Miller och Hudson (2007) är tre 

lektioner på varje nivå, konkret, representativ och abstrakt, tillräckligt för att nå begreppslig 

förståelse. Eftersom eleverna i vår intervention i många fall redan hade begreppslig förståelse 

valde vi att inte genomföra den mängden lektioner. 

Explicit undervisning 

I interventionen fanns grundpelarna inom den explicita undervisningen med. Avtagande 

stöttningen löstes med att tallinjer kopierades på arbetsbladen. Dessa använde många elever 

flitigt under arbetet och det var också en fördel att de fanns på pappret eftersom det minskade 

antalet saker som eleven förväntades hålla ordning på. Att låta alla elever repetera uppgifter i 

inledningen av lektionen gjordes på lösblad men det hade kanske varit enklare att använda 

exempelvis mini White boards om alla elever haft tillgång till det. Det är viktigt att alla elevers 

kunskap blir kända för läraren vilket Archer och Hughes (2011) poängterade. Tydligheten med 

målen och syftet vid varje tillfälle lärde sig eleverna snabbt och det tog liten tid i anspråk men 

är en viktig aspekt som skapar förväntningar och ger riktning. Interventionen gav signifikant 

effekt inom huvudräkningen och Gersten et al. (2009) konstaterade att systematiska 

interventioner utifrån explicit undervisning ger effekt. Almqvist et al. (2015) menade att explicit 

undervisning är en gynnsam metod och att förebyggande arbete minskar antalet elever i behov 

av stöd. Ok och Bryant (2015) hade i sin studie ett upplägg utifrån explicit undervisning och 

CRA och deras resultat indikerade att det är en effektiv metod för elever i svårigheter. 
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Kunskapsområdet och strategianvändning  
 

Interventionens första vecka inriktades mot strategin att se subtraktion som addition och att 

använda metoden att gå via tio. Den andra veckan användes strategin att räkna subtraktion via 

tio (Löwing, 2008; Hudson & Miller, 2006; MacIntosh, 2010). Den tredje veckan gjorde vi 

jämförelser och använde kunskaperna om räknesättens relation för att lösa öppna utsagor 

(Löwing, 2008; Hudson & Miller, 2006). Eleverna blev lite förvirrade av att byta strategi. 

Strategierna valdes för att eleverna skulle få flera möjliga alternativ att lösa uppgifter men i 

efterhand kan vi se att det blev för täta strategibyten. Kanske hade två strategier varit tillräckligt. 

Vi ville förmedla goda strategier och tänkte att strategier ger bättre förutsättningar för 

automatiserad kunskap. McIntosh (2010) tar upp osäkerhet och brister inom den grundläggande 

aritmetiken samt menar att dessa kan komma av bristande strategier. Henry och Brown (2008) 

hade i sin studie tittat på effektiva metoder för huvudräkning med addition och subtraktion i 

samma talområde som oss och de menar att omgruppering kring talet tio tillsammans med 

memoreringsövning ger störst effekt. Det är samma strategi som vi använde i strategin att gå 

via tio. Enbart memorering är inte lika effektivt som att även lära strategier (Henry & Brown, 

2008). Baroody et al. (2014) såg i sitt resultat att eleverna gynnades av att använda strategier 

på uppgifter som de inte tränat på. Löwing (2008) skriver att elever som kan flera strategier har 

fler valmöjligheter när de löser uppgifter. Baroody et al. (2014) hade i sin studie tittat på att 

använda addition vid subtraktion och utnyttja metoden via tio i syfte att lära och befästa 

strategier vilket överensstämde med våra val av strategier. Thornton (1990) såg i sina studier 

att elever som lärt strategier förbättrade sina resultat i automatiserad huvudräkning i jämförelse 

med gruppen elever som enbart övat. Eleverna använde i stor utsträckning addition för att lösa 

subtraktionsuppgifter (Thornton, 1990). Det var en av de metoder vi haft fokus på. Det var även 

viktigt enligt Ok och Bryant (2015) att anpassa strategin utifrån elevernas behov.  

Utebliven transeffekt 

Den andra frågeställningen som syftade till att se om interventionen gav transeffekter på 

algoritmräkning inom subtraktion kan utifrån resultatet besvaras negativt. Elevernas 

medelvärdesresultat förbättrades inte på eftertestet. Det kan ha flera orsaker som kan vara 

intressanta att utreda. Både Bentley och Bentley (2018) och Träff och Samuelsson (2013) har 

tagit upp fel i samband med algoritmräkning och nämner procedurfel, begreppsrelaterade fel 

samt felet ”störst först”. De olika felen som eleverna gör skulle vara intressant att göra vidare 

studier på men det täcks inte inom vårt arbete.    
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Ålder och förkunskaper kan påverka   

Vi funderade kring om elevernas ålder och förkunskaper hade betydelse för resultatet. 

Algoritmberäkningarna i subtraktion hade inte något signifikant förbättrat resultat i vår studie. 

Eleverna var inte mer noggranna. Caviola et al. (2016) jämförde i sin studie elever i årskurs tre 

och fem. Vi ser överensstämmelser med Caviola et al. (2016) där studiens femteklassare visar 

likheter med våra sjätteklassare. Resultatet av deras studie visade att de yngre eleverna hade 

större fördel av strategiträning även om processträning, upprepad övning, också var effektivt. 

De äldre eleverna förbättrade sina resultat mest kring processträning. De yngre eleverna blev 

mer exakta och de äldre snabbare men inte mer noggranna vid algoritmräkningen. I likhet med 

Caviola et al. (2016) kom vi fram till att ålder och utveckling har betydelse och bör beaktas vid 

planering av insatser. 

Metoddiskussion  

Begränsningar och styrkor i arbetet som beror på metoden upp tas upp nedan.   

Den första begränsningen hade att göra med att ett bekvämlighetsurval gjordes. Bryman (2008) 

skriver att detta kan vara grunden för en pilotstudie. Vi utgick från två olika skolor och fyra 

klasser. Resultaten bygger på 43 elevers resultat vilket var ett litet antal och begränsade studien. 

En annan svaghet var att eleverna inte var randomiserade och studien var inte ett experiment 

utan ett kvasiexperiment med lägre validitet (Bryman, 2008). Då de olika grupperna kan vara 

olika. Positivt var dock att bevarade grupper medför en högre ekologisk validitet (Bryman, 

2008).    

Interventionen varade i tre veckor och testerna som gjordes i direkt anslutning till 

undervisningen visade på en signifikant förbättring i interventionsgruppen i jämförelse med 

kontrollgruppen. Vi såg en svaghet i att inte veta hur varaktiga kunskaperna är men vi 

misstänker att effekten avtar. Hassler Hallstedt (2018) fick i sin studie förbättrade resultat inom 

grundläggande aritmetik hos svagpresterande elever men resultatet minskade succesivt och 

hade efter tolv månader avtagit mycket. Repetition och kontinuerlig träning inom 

grundläggande aritmetik rekommenderas och Gersten et al. (2009) förespråkar tio minuters 

träning i automatisering av grundläggande talfakta varje lektion. 

Upplägget med tre tjugominuterspass i veckan fungerade väl men för lite äldre elever som fick 

denna träning i helklass såg vi en utvecklingsmöjlighet och rekommendationen med tio 
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minuters träning vid varje matematiklektion från Gersten et al. (2009) skulle kunna 

kompletteras med en mycket kort lärarledd genomgång och stöttning för de elever som behöver.   

Valet av kunskapsområdet huvudräkning inom grundläggande aritmetik gjordes utifrån att det 

är ett centralt område som behövs inom all matematik. Grundläggande aritmetik är viktigt och 

både förståelse för talen och flyt i beräkningarna är av vikt för fortsatt utveckling inom 

matematiken (Skolverket, 2013). Vi valde att ta upp tre olika strategier för att vi så gärna ville 

pröva flera strategier men i efterhand och ifall vi skulle göra om arbetet skulle vi fokusera på 

endast en eller två strategier. McIntosh (2010) tar upp att ett sätt att låta elever möta strategier 

i huvudräkning är att ta upp en strategi åt gången samt övning i korta pass.   

En annan aspekt var att använda representationen tallinje vilket var ett aktivt val då tanken att 

tallinjen kan användas av äldre elever utan att väcka nyfikenhet hos kamraterna fanns. Det finns 

en ”tallinje” på linjalen. Hudson och Miller (2006) förespråkar tallinjen och även att olika 

representationsformer används. I interventionen användes endast tallinjen men om någon elev 

skulle haft behov av ytterligare konkret material skulle vi tillhandahållit det.   

Vi såg fördelar med att vi genomförde alla lektionspassen själva vilket gav oss kontroll över 

interventionen. Dessutom följde vi ordagrant ett gemensamt manus och säkerställde därmed att 

alla elever fick samma insats. Alla övningarna och planeringen gjorde och valde vi gemensamt 

innan interventionen startades vilket medförde att vi kunde fokusera på uppgiften utan att 

stressa över nästa moment. Almqvist et al. (2015) skrev att interventioner som genomförs av 

forskare och lärare tillsammans samt klassrumsbaserade interventioner har störst effekt.  

Ytterligare en möjlig felkälla till att resultatet inte visade någon transeffekt på 

subtraktionsalgoritmen skulle kunna vara algoritmtestet som hade att svagt reliabilitetsvärde, 

vilket kan bero på få uppgifter. 

Specialpedagogiska aspekter och framtida funderingar  

I den kommande yrkesrollen ser vi att förbyggande åtgärder och insatser på klassnivå kommer 

ett vara en aspekt av uppdraget som speciallärare inom matematik. Därför intresserade vi oss 

för att planera, genomföra och analysera en helklassintervention med syftet att förebygga och 

motverka svårigheter. I en klass finns det en naturlig spridning som kan vara flera år mellan de 

elever som presterar starkt jämfört med de som presterar svagt (Engström, 2015). Vi menar att 

en undervisning som ska passa alla utan att missgynna någon, utifrån RtI i nivå 1 bör läggas 
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upp med både strategier, tydliga instruktioner, stöttande och modellande samt med en stor 

portion träning för att eleverna ska få kunskap som bygger på både begreppsligförståelse och 

deklarativ kunskap för att lyckas med att bygga en säker och stabil stomme i den hierarkiskt 

uppbyggda matematiken. 

I arbetet bygger vi resonemanget utifrån våra resultat i helklass och forskning som till största 

delen är gjord utifrån elever i svårigheter. Vi tänker oss att det som gynnar elever i svårigheter 

är bra för alla elever exempelvis explicit undervisning. Det har också varit svårt att hitta helklass 

baserad forskning som passar vårt område.  

Anpassningar utifrån elevernas behov är centralt i skolan och goda lösningar som ger effekt för 

alla elever är av vikt då tänker vi att RtI-ramen är en god utgångspunkt. Vi har inte tittat på 

varaktigheten av kunskaperna men kunskap är färskvara och kontinuerlig träning behövs. 

Resultatet av testerna visade att medelvärdet på huvudräkningstestet ökade men en utveckling 

som vi finner intressant är att undersöka om de är elever som presterade svagare eller starkare 

som gynnades mest av interventionen eller om det inte går att se någon skillnad. Det skulle även 

vara intressant att undersöka om eleverna gynnas mer i en helklassintervention eller av en insats 

i mindre grupper eller enskilt. Interventionen vi genomfört kan ses utifrån ett kritiskt perspektiv 

eftersom den inkluderade alla elever inom klassen och förändrade inlärningsmiljön för att ge 

alla elever förutsättningar att lyckas. De olika perspektiven inom RtI som Fuchs, Fuchs och 

Stecker (2010) tar upp är intressant utifrån hur vi kan organisera undervisning som gynnar alla 

elever. Grosche och Volpe (2013) skriver att färdiga interventionsprogram i kombination med 

individuella anpassningar förespråkas av forskare. Denna inställning ställer vi oss bakom då vi 

utifrån ett dilemmaperspektiv tror att både klassundervisning och specialundervisning utifrån 

varje elevs unika förutsättningar är gynnsamt.  

Björn et al. (2018) beskriver att det i USA finns färdigt forskningsbeprövat material som lärare 

kan använda för att identifiera elever i behov av stöd. Ett gemensamt bedömningsunderlag för 

hela landet är en god idé och en bra hjälp för lärare och elever. I Sverige har vi delvis material 

såsom bedömningsstödet för årskurs 1-3 och kartläggningsmaterialet Diamant (Skolverket, 

2018; Skolverket, 2013) samt Förstå och Använda tal (McIntosh, 2010). Viktigt att detta 

kommer till användning och att nyttan av resultaten används för att planera undervisningen.  

Tre strategier var lite mycket att hinna med under nio korta pass och en lärdom för oss som vi 

tar med oss i framtida handledning av kollegor är att inte göra allt på en gång utan att fokusera 
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på en sak i taget.  Det skulle också vara intressant att jämföra strategierna för att se om någon 

var mer effektiv. Forskning har visat att undervisning i riktade tankestrategier har fördelar och 

att strategiundervisning är en metod för att hjälpa elever i inlärningssvårigheter. Det är dock 

viktigt att tänka på att den strategi som väljs inte är den effektivaste för alla elever (Baroody, et 

al., 2014; Ok & Bryant, 2015).  Vi såg att de forskningsbeprövade metoderna, RtI ramen, CRA 

metoden och den explicita undervisningen gav effekt efter kort tid men vi är intresserade av 

varaktigheten i elevernas utveckling vilket skulle vara intressant att undersöka både utifrån 

specialläraruppdraget och framtida studier. I och med att vi fann signifikant förbättring i 

interventionsgruppen för elever i årskurs sex så skulle det vara intressant att se vilken effekt en 

likvärdig intervention skulle få på yngre elever.  Forskning har visat att strategiträningen gav 

större effekt för yngre elever samt transfereffekt på subtraktionsuppgifter och beräkningsflyt 

(Caviola, et al., 2016). Det är relevant för oss då vi behöver välja metoder och strategier som 

passar varje elev samt kunna lägga upp insatser för större grupper inom olika åldersgrupper. 
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Bilaga 1. 
 
Informationsbrev till vårdnadshavare  
  
Jag heter Angelika Bergner och läser till speciallärare i matematik vid Linköpings Universitet. 
Under hösten ska jag tillsammans med min kurskamrat, Tove Almkvist, skriva 
ett examensarbete inom matematik.   
 
I skolan kommer vi att intensivträna huvudräkning under några veckor samt testa 
kunskaperna. I vårt examensarbete vill vi undersöka om huvudräkningsträning kan ge effekt. 
Undervisningen kommer att genomföras i hela klassen tre gånger i veckan cirka femton minuter 
vid varje tillfälle under en tre veckors period.    
 
Jag ber om er tillåtelse att få använda ditt barns resultat i vårt examensarbete. Ert barns resultat 
ska inte användas enskilt utan som en del i en grupp. Resultaten kommer att anonymiseras och 
presenteras så att inga barn ska kunna identifieras.  
Min handledare under examensarbetet heter Rickard Östergren, forskare vid Linköpings 
universitet.  
 
Med vänliga hälsningar   
 
Angelika Bergner                       angbe533@student.liu.se   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Svarstalong  
 

 Ja Mitt barns resultat får användas i examensarbetet.  
  
Barnets namn: ______________________________________________________________  
  
  
_________________________________                  _________________________________  
Vårdnadshavares underskrift   Vårdnadshavares underskrift  
 
Svarstalongen lämnas så snart som möjligt till klassläraren.  
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Bilaga 2. 
 

Informationsbrev till vårdnadshavare  
Jag heter Angelika Bergner och läser till speciallärare i matematik vid Linköpings Universitet. 
Under hösten ska jag tillsammans med min kurskamrat, Tove Almkvist, skriva ett 
examensarbete inom matematik.   
 
I vårt examensarbete vill vi undersöka om huvudräkningsträning kan ge effekt. Ditt 
barn kommer inte att delta i huvudräkningsträningen men kommer att få göra några mindre test 
med några veckors mellanrum.  
 
Jag ber om er tillåtelse att få använda ditt barns resultat i vårt examensarbete. Ert barns resultat 
ska inte användas enskilt utan som en del i en grupp. Resultaten kommer att anonymiseras och 
presenteras så att inga barn ska kunna identifieras.  
 
Min handledare under examensarbetet heter Rickard Östergren, forskare vid Linköpings 
universitet.  
 
Med vänliga hälsningar   
 
Angelika Bergner                       angbe533@student.liu.se   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Svarstalong  

Ja Mitt barns resultat får användas i examensarbetet.  
  
Barnets namn: ______________________________________________________________  
  
  
_________________________________                  _________________________________  
Vårdnadshavares underskrift   Vårdnadshavares underskrift  
 
Svarstalongen lämnas så snart som möjligt till klassläraren.  
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Bilaga 3.  
 

Instruktioner för matematiktester  
  
Innan förtestet gör vi siffertest som träning  
Nu ska vi öva oss på att skriva siffror på tid. Det är en uppvärmning inför tester vi ska göra i 
morgon.  
Vi vill se hur fort ni kan skriva siffor utan att räkna i morgon ska vi räkna och skriva.  
Det här en träning i att göra test på tid. Vi vet inte hur vana ni är med det sedan tidigare.  
 Du kommer att få ett papper på din bänk. Pappret ligger upp och ner. Skriv namn och datum 
och låt pappret ligga kvar upp och ner. När vi startar tiden vänder du pappret och skriver 
samma tal som står i rutan bredvid. (vi visar ett exempel på tavlan).   
Ni har 90 sekunder på er så fort du kan. Blir du färdig innan tiden är slut sitt bara kvar.  
  
Instruktioner vid för- och eftertest  
Idag ska vi göra tre test först ett i början av lektionen och sedan två i slutet av lektionen.  
 
I början av lektion:  
Algoritmtestet: Du kommer att få ett papper på din bänk. Pappret ligger upp och ner. Skriv 
namn och datum och låt pappret ligga kvar upp och ner. När tiden startar vänder du och börjar 
räkna ut uppgifterna. Använd uppställning när du räknar även om du kan utan för att 
kontrollera dina svar. Vi vill se att du kan uppställning. Du har 5 min på dig att göra 
uppgifterna. Det är ingen fara om man inte hinner. Jobba så bra du kan uppgift för 
uppgift. Blir du färdig innan tiden är slut sitt tyst kvar så alla har möjlighet att arbeta. Titta 
igenom dina uppgifter eller rita på baksidan.  
 
I slutet av lektion:  
Siffertestet: Kommer du ihåg att vi gjorde siffertest igår. I dag ska vi göra samma test som 
uppvärmning. Du kommer att få ett papper på din bänk. Pappret ligger upp och ner. Skriv 
namn och datum och låt pappret ligga kvar upp och ner. När vi startar tiden vänder du pappret 
och skriver samma tal som står i rutan bredvid. (vi visar ett exempel på tavlan).  
Ni har 90 sekunder på er så fort du kan. Blir du färdig innan tiden är slut sitt bara kvar.  
 
Alla pustat och stäckt lite på sig.  
 
Huvudräkningstestet: Nu kommer du få ett test med huvudräkningsuppgifter. Du kommer att 
få jobba med uppgifterna i 90 sek. Det är lite tid och det går fort. Gör så många uppgifter 
du hinner. Det är inte meningen att hinna alla. Jag har provat och jag hann inte alla men gör 
ditt bästa.  
Du kommer att få ett papper på din bänk. Pappret ligger upp och ner. Skriv namn och datum 
och låt pappret ligga kvar upp och ner. När tiden startar vänder du och börjar räkna ut 
uppgifterna. Skriver du fel sudda inte utan stryk över och skriv om. (vi visar ett exempel på 
tavlan). Ha två pennor redo. När tiden är slut säger vi stopp och då släpper du pennan direkt. 
Lika tid för alla är jätteviktigt. Gör bara ditt bästa. Skulle du bli klar innan tiden är slut sitt 
bara kvar.  
  
 

  



   
 

  42 
 

Bilaga 4. Huvudräkningstest 

 1a 

18 – 10 = ____                        15 – 10 = ____               16 – 6 = ____                
18 – 8 = ____                          14 – ____ = 10               19 – ____ = 9 

 2a 

19 – 1 = ____                          18 – 2= ____                  17 – 12 = ____                
16 – 11 = ____                        19 – 18 = ____              18 – 16 = ____ 

 3a 

19 – 4 = ____                          16 – 3 = ____                17 – 4 = ____                    
19 – 15 = ____                        18 – 14 = ____             17 – 12 = ____ 

 4a 

10 – 6 = ____                          10 – 3 = ____               10 – 1 = ____                    
10 – ____ = 8                          10 – ____ = 5               10 – ____ = 7 

 5a  

14 – 9 = ____                           17 – 8 = ____                12 – 9 = ____                  
18 – 9 = ____                           15 – 6 = ____                16 – 9 = ____ 

 6a 

13 – 8 = ____                           14 – 6 = ____               16 – 8 = ____                    
15 – 8 = ____                           12 – 8 = ____               11 – 3 = ____ 

 7a 

14 – 7 = ____                           11 – 5 = ____                  12 – 7 = ____                
12 – 6 = ____                           13 – 6 = ____                  11 – 6 = ____ 
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Bilaga 5: Algoritmtest 
 
 
1 
Beräkna 27-12 
Svar: _________________ 
 
 
 
 
2 
Beräkna 179-46 
Svar: _________________  
 
 
 
 
3  
Beräkna 537-322 
Svar: _________________ 
 
 
 
 
4 
Beräkna 679-264 
Svar: _________________ 
 
 
 
 
 
5 
Beräkna 885-535 
Svar: _________________ 
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6 
Beräkna 82 – 47 
Svar: _________________ 
 
 
 
 
7 
Beräkna 146 – 69 
Svar: _________________ 
 
 
 
 
 
8 
Beräkna 632 – 427 
Svar: _________________ 
 
 
 
 
 
9 
Berakna 541 – 275 
Svar: _________________ 
 
 
 
 
 
10 
Beräkna 703 – 256 
Svar: _________________ 
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Bilaga 6. Siffertest 
 

8  
10  
18  
5  

15  
4  
4  
2  
5  
9  
5  
7  
7  
6  
5  
4  

16  
1  

13  
4  
7  
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5  
5  
9  
8  
4  
6  
7  

10  
10  
5  
2  

13  
5  
9  
3  
3  
7  
8  
8  
5  
5  
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Bilaga 7: Tallinjen 
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Bilaga 8: Exempel på arbetsblad 
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Bilaga 9: Winnetka-Kort 
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Bilaga 10: Lektionsplanering för interventionen. 
Lektion och mål  Mål och Innehåll          

Arb.Bl 
Lektion 1 
Målet är:  
Att använda  
addition istället 
för subtraktion  
vid beräkningar  
och förbättra  
huvudräknings 
förmågan. 

AO- Syfte, mål och förförståelse:  
Syftet är att ni ska bli bättre på huvudräkning. Varför då? Det finns två skäl. För det första att man behöver kunna 
räkna med flyt för att slippa lägga energi på räkning när uppgifterna är svårare. För det andra att samma strategi 
används på enkla uppgifter som på svåra uppgifter. Det är därför vi tränar! 
Målet med dagens lektion är: Att vi ska gå igenom och öva på en strategi för att räkna subtraktion. Att utnyttja 
addition vid subtraktion.  
Förförståelse: Talsorter: Skriv talet 14 på tavlan. Vilka talsorter finns i talet fjorton? Någon elev svarar tiotal och 
ental och vi visar att ettan står för tiotal och fyran för ental. 
Skriv talet 17 på tavlan. Vilka talsorter finns med och vilka talsorter finns inte med? EI1, EI2 och EI4. (Stanna här 
om du bedömer att det räcker annars tar du talet 13 och 19 på samma sätt).  
Addition och Subtraktion: Addition betyder att lägga ihop, hur mycket det är tillsammans. Subtraktion handlar om 
en skillnad, att dra ifrån och att jämföra. Subtraktion handlar om tre saker. Antigen tar man bort eller så lägger man 
till för att se hur mycket som fattas? (Skillnad, differens) eller så jämför man. Exempel En penna är 7 centimeter 
lång och en annan penna är 9 centimeter lång. Addition: hur långa är pennorna tillsammans 7+9=16cm. 
Subtraktion: hur stor är skillnaden på pennornas längd? 9–7=2cm.  
Genomgång  
C: Sätt upp tallinjen på tavlan. Skriv 6–4. Det här kan göras om till en addition genom att vi räknar uppåt från det 
lilla talet/termen till det stora talet/termen. Sätt pennan på 4 och gör en rak pil som slutar på 8. Räkna stegen/visa 
hoppen. Skriv differensen på uppgiften. EI1, EI2. 
Skriv 13–7. Det här kan göras om till en addition genom att vi räknar uppåt från det lilla talet/termen till det stora 
talet/termen. Sätt pennan på 7 och gör en rak pil som slutar på 13. Räkna stegen/visa hoppen. Skriv differensen på 
uppgiften. EI1, EI2. Det här kanske ni tycker är lätt men det är en strategi som ni kan använda på mycket svårare 
uppgifter. (Behövs det så visar man svårare uppgifter ex, 202–198, 10,6–7,5)  
R: Nu ska ni få arbeta med ett arbetsblad. Högst upp har ni en tallinje som ni kan använda på samma sätt som vi 
gjort nu. Dela ut arbetsblad 1:1. Arbeta med arbetsbladet i fem minuter gå runt och stötta elever som behöver, ge 
feedback och be elever visa hur de gör när de löser uppgifterna med hjälp av tallinjen. EI4 och EI5 
Avsluta genom att berätta att vi vid nästa tillfälle ska repetera och fortsätta öva på den här metoden. Samla in alla 
övningspapper. 
A: Självständig träning med vik-papper Arbetsblad 1:2 om tid finns. Eleverna tar tid på sig själva. 

1:1, 
1:2 

Lektion 2 
Målet är:  
Att använda  
addition istället  
för subtraktion  
vid beräkningar  
och förbättra 
huvudräknings- 
förmågan. 

AO- Syfte, mål och förförståelse:  
Syftet: Kommer ni ihåg vad syftet var? Att ni ska bli bättre på huvudräkning. Varför då? Det finns två skäl. För det 
första att man behöver kunna med räkna med flyt för att slippa lägga energi på räkning när uppgifterna är svårare. 
För det andra att samma strategi används på enkla uppgifter som på svåra uppgifter. Det är därför vi tränar! 
Målet med dagens lektion är: Att vi ska gå igenom och öva på samma strategi som sist för att räkna subtraktion. Att 
utnyttja addition vid subtraktion. Vi ska också tänka att vi ska stanna upp vid 10 innan vi går vidare.  
Förförståelse: Talsorter: Repetera (se föregående lektion) om det behövs annars snabbt vid första exemplet.  
Addition och Subtraktion: Vad är addition? Addition betyder att lägga ihop, hur mycket det är tillsammans. Vad är 
subtraktion? Subtraktion handlar om en skillnad, att dra ifrån och att jämföra. Kommer ni ihåg exemplet med 
pennorna? Snabbt: En penna är 7 centimeter lång och en annan penna är 9 centimeter lång. Addition: hur långa är 
pennorna tillsammans 7+9=16cm. Subtraktion: hur stor är skillnaden på pennornas längd? 9–7=2cm.  
Dela ut en tallinje på papper 2:1 och skriv upp fem exempel på uppgifter på tavlan (9–5, 15–6, 13–7, 12–4 och 16–
9). Kommer ni ihåg sist så tog vi 13–7? Hur gjorde vi då? Lös uppgifterna som står på tavlan med hjälp av tallinjen 
och visa din bänkgranne. Gå snabbt runt och se om eleverna kommer ihåg. EI4 
Genomgång  
C: Sätt upp tallinjen på tavlan. Skriv 16–7. Det här kan göras om till en addition genom att vi räknar uppåt från det 
lilla talet/termen till det stora talet/termen. Sätt pennan på 7 och gör en rak pil som slutar på 16. Räkna stegen/visa 
hoppen. Skriv differensen på uppgiften. Men tänk på att här kan vi använda en metod som kallas att gå via tio. Det 
betyder att man mellanlandar vid tio innan man räknar vidare. Visar 16–7 som 7 till 10 är 3 steg och tio till 16 är 6 
steg, då får vi 9 steg tillsammans. Ritar pilar på tallinjen på tavlan. EI1, EI2. Modella via 10 på samma sätt med 
uppgifterna 15–8 och 11–7 samt ta icke-exemplet 
 9–5 (för här går vi inte via 10). Hur gör vi då? Visar på tallinjen. EI2. 
R: Nu ska ni få arbeta med ett arbetsblad. Högst upp har ni en tallinje som ni kan använda på samma sätt som vi 
gjort nu. Dela ut arbetsblad 2:2. Arbeta med arbetsbladet i cirka fem minuter gå runt och stötta elever som behöver, 
ge feedback och be elever visa hur de gör när de löser uppgifterna med hjälp av tallinjen. EI4, EI5. 
A: Vart efter eleverna blir färdiga får de arbeta med självständig träning. Läsa instruktionen och göra arbetsblad 
2:3. Självständig träning med tiokamrater och tjugokamrater (kvadraterna) 5min. EI4, EI5. 
Avsluta genom att berätta att vi vid nästa tillfälle ska repetera och fortsätta öva mer på metoden via 10.  

2:2. 
2:3 

Lektion 3 
Målet är:  
Att med hjälp av 
metoden via tio  
med subtraktion 
förbättra 
huvudräknings- 
förmågan inom 
talområdet 0–
20 

AO- Syfte, mål och förförståelse:  
Syftet: Kommer ni ihåg vad syftet var? Att ni ska bli bättre på huvudräkning. Varför då? Det finns två skäl. För det 
första att man behöver kunna med räkna med flyt för att slippa lägga energi på räkningen när uppgifterna är svårare. 
För det andra att samma strategi används på enkla uppgifter som på svåra uppgifter. Det är därför vi tränar!  
Målet med dagens lektion är: Att vi ska gå igenom och öva på en liknande strategi som sist för att räkna subtraktion. 
Metoden kallar vi för via tio med subtraktion.   
Förförståelse: Talsorter: Repetera (se tidigare lektion lektion) om det behövs annars snabbt vid första exemplet.  
Repetera addition och subtraktion vid behov (se tidigare lektion). Dela ut en tallinje på papper 2:1 och skriv upp 
fem exempel på uppgifter på tavlan (12–5, 11–6, 13–7, 12–4 och 16–9). Kommer ni ihåg sist då gjorde vi om 
subtraktionen till en addition och vi mellanlandade vi vid 10. Hur gjorde vi då? Lös uppgifterna som står på tavlan 
med hjälp av tallinjen och visa din bänkgranne. Gå snabbt runt och se om eleverna kommer ihåg. EI4 
Genomgång  
C: Sätt upp tallinjen på tavlan. Skriv 15–7. Nu ska vi använda subtraktion. Vi börjar på den första termen/talet och 
backar till 10, Visar på tallinjen med en pil och att räkna de fem stegen/hoppen till 10. Stanna och skriv en 5:a 

3.1. 
3:2. 
3:3 
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ovanför pilen. Fortsätt med att titta på uppgiften. Vi har subtraherat 5 och ska subtrahera 7 då måste vi ta bort 2 
till. Vi har delat talet 7 i 5 och 2. Visa med en ny pil som börjar vid 10 och slutar vid 8 att vi tar bort 2 till. Skriv 2 
ovanför pilen. Skriv differensen på uppgiften. Modella via 10 på samma sätt med uppgifterna 14–8 och 13–7. EI1, 
EI2   
R: Nu ska ni få arbeta lite med ett arbetsblad. Högst upp har ni en tallinje som ni kan använda på samma sätt som 
vi gjort nu. Dela ut arbetsblad 3.1. Arbeta med arbetsbladet i cirka fem minuter gå runt och stötta elever som behöver, 
ge feedback och be elever visa hur de gör när de löser uppgifterna med hjälp av tallinjen. EI4, EI5. 
A: Vart efter eleverna blir färdiga får de arbeta med självständig träning. Dela ut arbetsblad 3:2. Går runt och ser 
hur eleverna arbetar med den självständiga träningen. EI4, EI5. Elever som blir färdiga arbetar med Winnetka-kort 
(arbetsblad 3:3), självständigt eller om det fungerar i par. Instruktion skrivs upp i förväg så att eleverna kan läsa 
och arbeta självständigt: Vid pararbete frågar en elev och visar kortet, den andra svarar. Svar finns på baksidan. 
Vid snabbt svar placeras korten på bordet i en hög. Vid fel eller långsamt, tveksamt svar placeras korten i en annan 
hög på bordet. De kort som var svåra kan tränas flera gånger. 
Avsluta genom att berätta att vi vid nästa tillfälle ska repetera och fortsätta öva mer på metoden via 10.  

Lektion 4 
Målet är:  
Att med hjälp av 
metoden via tio 
med subtraktion 
förbättra 
huvudräknings-
förmågan inom 
talområdet 0–
20 

AO- Syfte, mål och förförståelse:  
Syftet: Kommer ni ihåg vad syftet var? Att ni ska bli bättre på huvudräkning. Varför då? Det finns två skäl. För det 
första att man behöver kunna med räkna med flyt för att slippa lägga energi på räkningen när uppgifterna är svårare. 
För det andra att samma strategi används på enkla uppgifter som på svåra uppgifter. Det är därför vi tränar!  
Målet med dagens lektion är: Att vi ska repetera och träna på samma strategi som sist för att räkna subtraktion. 
Metoden kallar vi för via tio med subtraktion.   
Förförståelse: Talsorter: Repetera (se tidigare lektion lektion) om det behövs annars snabbt vid första exemplet.  
Repetera addition och subtraktion vid behov (se tidigare lektion). Dela ut en tallinje på papper 2:1 och skriv upp 
fem exempel på uppgifter på tavlan (18–9, 11–3, 16–9, 13–6, 14–7). Kommer ni ihåg sist så subtraherade vi och 
mellanlandade vi vid 10. Hur gjorde vi då? Lös uppgifterna som står på tavlan med hjälp av tallinjen och visa din 
bänkgranne. Gå snabbt runt och se om eleverna kommer ihåg. EI4 
Genomgång  
C: Sätt upp tallinjen på tavlan. Skriv 14–8. Nu ska vi använda subtraktion. Vi börjar på den första termen/talet och 
backar till 10, Visar på tallinjen med en pil och att räkna de 4 stegen/hoppen till 10. Stanna och skriv en 4:a ovanför 
pilen. Fortsätt med att titta på uppgiften. Vi har subtraherat 4 och ska subtrahera 8 då måste vi ta bort 4 till. Vi har 
delat talet 8 i 4 och 4. Visa med en ny pil som börjar vid 10 och slutar vid 6 att vi tar bort 4 till. Skriv 4 ovanför pilen. 
Skriv differensen på uppgiften. Modella ett icke exempel: 12–4 och visa på ett vanligt fel när man räknar in starttalet. 
Att det blir tre steg från 12 till 10. Modella talet korrekt. EI1, EI2.   
R: Nu ska ni få arbeta lite med ett arbetsblad. Dela ut en tallinje och arbetsblad 2:1 som ni kan använda på samma 
sätt som vi gjort nu. Dela ut arbetsblad 4:1. Arbeta med arbetsbladet d.v.s. gör en rad och rätta. Eleverna tar tid. 
Gå runt och stötta elever som behöver, ge feedback och be elever visa hur de gör när de löser uppgifterna med hjälp 
av tallinjen. EI4, EI5. 
A: Vart efter eleverna blir färdiga får de arbeta med självständig träning. Elever arbetar med Winnetka-kort 
(arbetsblad 3:3), självständigt eller om det fungerar i par. EI4, EI5. Avsluta genom att berätta att vi vid nästa tillfälle 
ska repetera och fortsätta öva mer på metoden via 10. 

2:1 
4:1 
3:3 

Lektion 5 
Målet är:  
Att med hjälp av 
metoden via tio  
med både 
addition 
och subtraktion 
förbättra 
huvudräknings-
förmågan inom 
talområdet 0–
20.  

AO- Syfte, mål och förförståelse:  
Syftet: Kommer ni ihåg vad syftet var? Att ni ska bli bättre på huvudräkning. Varför då? Det finns två skäl. För det 
första att man behöver kunna med räkna med flyt för att slippa lägga energi på räkningen när uppgifterna är svårare. 
För det andra att samma strategi används på enkla uppgifter som på svåra uppgifter. Det är därför vi tränar!  
Målet med dagens lektion är: Att vi ska repetera och träna på båda strategierna via tio. Metoden kallar vi för via tio 
med subtraktion och metoden via tio med addition.   
Förförståelse: Talsorter, addition och subtraktion repeteras vid behov se tidigare lektioner.  
Dela ut en tallinje på papper 2:1 och skriv upp fem exempel på uppgifter på tavlan (18–9, 11–3, 16–9, 13–6, 14–7). 
Kommer ni ihåg att vi subtraherade och mellanlandade vi vid 10. Första lektionerna använda vi addition och räknade 
från det lilla talet till det stora. Sen räknade vi från det stora talet till det lilla och använde subtraktion. Träna nu på 
att göra dessa uppgifter på båda sätten! Jag går runt och tittar hur det går. Stötta elever vid behov. EI3, EI4, EI5.  
Genomgång  
C: Sätt upp tallinjen, spelplanen för The Rate Game och arbetsblad 1:1 på tavlan. Eleverna behöver tidtagarfunktion 
samt en tärning och en miniräknare per par samt spelpjäser. Spelet går till så här: Alla ställer sina spelpjäser på 
start. Den som börjar får slå tärningen eller göra så många uppgifter som hen kan på arbetsbladet på 10 sekunder. 
Spelare två hjälper spelare ett med tidtagningen genom att säga start och stop när 10 sekunder har gått. Rätta 
tillsammans och ta hjälp av miniräknare om ni behöver. Antalet rätta svar är de steg hen får gå på spelplanen. 
Därefter är det nästa spelares tur. En titt på klockan avgör hur länge spelet kan pågå.  
R: Nu spelar eleverna spelet och läraren går runt och stöttar vid behov samt observerar elevernas strategier. EI4, 
EI5. 
A: Avsluta genom att berätta att vi vid nästa tillfälle ska repetera och fortsätta öva mer på metoden via 10.  

2:1 
1:1 
Spel- 
plan 
för 
The 
Rate 
game 
Tärning 
Mini- 
räknare 
 
Spel- 
pjäser 
 
 

Lektion 6 
Målet är:  
Att med hjälp av 
metoden via tio  
med både 
addition 
och subtraktion 
förbättra 
huvudräknings-
förmågan inom 
talområdet 0–
20. 

AO- Syfte, mål och förförståelse:  
Syftet: Kommer ni ihåg vad syftet var? Att ni ska bli bättre på huvudräkning. Varför då? Det finns två skäl. För det 
första att man behöver kunna med räkna med flyt för att slippa lägga energi på räkningen när uppgifterna är svårare. 
För det andra att samma strategi används på enkla uppgifter som på svåra uppgifter. Det är därför vi tränar!  
Målet med dagens lektion är: Att vi ska repetera och träna på båda strategierna via tio. Metoden kallar vi för via tio 
med subtraktion och metoden via tio med addition.   
Förförståelse: Talsorter, addition och subtraktion repeteras vid behov se tidigare lektioner.  
Dela ut en tallinje på papper 2:1 och skriv upp fem exempel på uppgifter på tavlan (17–9, 12–3, 15–8, 13–5, 16–7). 
Kommer ni ihåg att vi mellanlandade vi vid 10. Första lektionerna använda vi addition och räknade från det lilla 
talet till det stora. Sen räknade vi från det stora talet till det lilla och använde subtraktion. Träna nu på att göra 
dessa uppgifter på båda sätten! Jag går runt och tittar hur det går. Stötta elever vid behov. EI3, EI4, EI5.  
Genomgång  
C: Sätt upp tallinjen ta en uppgift i taget och låt eleverna bli mer delaktiga i genomgången genom att ställa frågor. 
Nu ska vi räkna 17–9 med att göra om den till en addition via tio. Hur börjar jag? Vilken är den minsta termen? 
Vilken är den största termen? Jag ska börja med den minsta och rita en pil till 10 hur många steg är det? Jag skriver 

2:1 
4.1 
Spel- 
plan 
för 
The 
Rate 
game 
Tärning 
Mini- 
räknare 
 
Spel- 
pjäser 
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upp det ovanför pilen. Vad gör jag sen? Jag ritar en pil från 10 till 17. Hur många steg är det? Räknar stegen och 
skriv upp dem ovanför pilen. Hur många steg är det totalt från 9 till 17? Är vi färdiga nu? Vad är differensen?  
Nu tar vi den andra metoden subtraktion via tio på 15–8. Vad ska jag börja med? Vilken term är störst? Vilken term 
är minst? Vilken ska jag utgå ifrån? Just det! Jag ska börja med 15 och räkna bakåt till 10. Hur många steg blir det? 
Visar på tallinjen med en pil och räknar stegen samt skriver ovanför. Vad gör vi sen? Vi skulle ta bort åtta men hur 
mycket har vi tagit bort? Just det bara 5. Vad gör vi nu? Hur många fler behöver vi ta bort? Just det blir tre till! 
Skriver 3 ovanför pilen. Hur många har vi tagit bort sammanlagt? Visar på tallinjen och frågar hur många steg det 
är totalt från 15 till 8. Vad blir differensen? Vid behov och beroende på om eleverna ger respons och orkar lyssna 
tas fler exempel på samma sätt. EI1, EI2, EI3, EI4, EI5. 
R: Nu ska ni få arbeta med ett arbetsblad. Dela ut en tallinje och arbetsblad 2:1 som ni kan använda på samma sätt 
som vi gjort nu. Dela ut arbetsblad 4:1. Arbeta med arbetsbladet d.v.s. gör en rad och rätta. Gå runt och stötta elever 
som behöver, ge feedback och be elever visa hur de gör när de löser uppgifterna med hjälp av tallinjen. EI4, EI5. 
A: Avsluta lektionen med att eleverna spelar The Rate Game (Instruktion och material se tidigare lektion). Nu spelar 
eleverna spelet och läraren går runt och stöttar vid behov samt observerar elevernas strategier. EI4, EI5. 
Avsluta genom att berätta att vi vid nästa tillfälle ska prata om öppna utsagor. EI3, EI5 

 
 

Lektion 7 
Målet är:  
Att kunna 
beräkna öppna 
utsagor  
inom 
talområdet  
0-20 med flyt. 

AO- Syfte, mål och förförståelse:  
Syftet: Kommer ni ihåg vad syftet var? Att ni ska bli bättre på huvudräkning. Varför då? Det finns två skäl. För det 
första att man behöver kunna med räkna med flyt för att slippa lägga energi på räkningen när uppgifterna är svårare. 
För det andra att samma strategi används på enkla uppgifter som på svåra uppgifter. Det är därför vi tränar!  
Målet med dagens lektion är: Att vi ska förbättra huvudräkningsförmågan vid öppna utsagor, prata om 
likhetstecknets betydelse och uppdelning av tal.   
Förförståelse: Likhetstecknets betydelse samt hur addition och subtraktion hör ihop.   
Vad betyder likhetstecknet? Att det är lika mycket på båda sidor. Balansvågen som visar lika mycket på båda sidor. 
Förtydliga med att rita en våg och placera magneter i skålarna enligt följande: 3+2=4+1 och säga att det är lika 
mycket på båda sidor om likhetstecknet och koppla det till att öppna utsagor. Det handlar om att det fattas 
information på någon sida t ex 3+-= 4+1. Tar bort magneter från en sida och visar att det inte är lika mycket eller 
balans, det blir ett icke-exempel. EI1, EI2.  
Genomgång  
C: Addition och subtraktion hänger ihop. Vi sätter upp magneterna på tavlan 3 röda och 4 gula. Vad kan vi se nu? 
Visa på att det går att se 3+4=7 Pekar på de 3 röda och de 4 gula samt alla tillsammans. Bredvid magneterna skriver 
vi 3+4=7.  
Visa på att det går att se 4+3=7 Pekar på de 3 röda och de 4 gula samt alla tillsammans. Bredvid magneterna skriver 
vi 4+3=7.  
Visa på att det går att se 7–4=3 Pekar på alla håller för de 4 gula för att se att det är tre röda kvar.  
Visa på att det går att se 7–3=4 Pekar på alla håller för de 3 röda för att se att det är 4 gula kvar. 
Vi har delat upp talet 7 i 3 och 4 och det kan vara en hjälp att lösa öppna utsagor. Vi skriver exempel på tavlan: 
4+_=7 Vad ska det stå på linjen? 
7-_=3 Vad ska det vara på linjen? 
EI1, EI2, EI4 
R: Arbeta med arbetsblad 7:1 tillsammans gör vi första raden med hjälp av tallinjen högst upp på arbetsbladet och 
tallinjen på tavlan. 10-__=7 Vi har 10 hur mycket ska tas bort för att vi ska få 7 eller vi har 7 hur mycket måste vi 
lägga till för att det ska bli 10. Eleverna arbetar vidare med arbetsbladet självständigt. EI3, EI5 
A: Elever som är klara med uppgifterna gör en rad på arbetsblad 4:1. EI3, EI5.   

7:1 
4:1. 

Lektion 8 
Målet är: 
Att kunna 
beräkna öppna 
utsagor  
inom 
talområdet  
0-20 med flyt. 
 

AO- Syfte, mål och förförståelse:  
Syftet: Kommer ni ihåg vad syftet var? Att ni ska bli bättre på huvudräkning. Varför då? Det finns två skäl. För det 
första att man behöver kunna med räkna med flyt för att slippa lägga energi på räkningen när uppgifterna är svårare. 
För det andra att samma strategi används på enkla uppgifter som på svåra uppgifter. Det är därför vi tränar!  
Målet med dagens lektion är: Att vi ska förbättra huvudräkningsförmågan vid öppna utsagor, prata om 
likhetstecknets betydelse och uppdelning av tal.   
Förförståelse: Likhetstecknets betydelse samt hur addition och subtraktion hör ihop.   
Genomgång  
Vi sätter upp tallinjen. Kommer ni ihåg hur vi kan lösa öppna utsagor med hjälp av sambandet mellan räknesätten. 
Vi tar ett exempel och använder vår tallinje. 13-__=7. Vi sätter fingret på 13 och tänker högt hur mycket måste jag 
ta bort från 13 för att det ska bli 7. Jag börjar med att ta bort 3 då är jag på 10. Jag ritar en pil på tavlan ovanför 
tallinjen så att jag hamnar på tio och skriver 3 ovanför. Sen sätter jag pennan vid 7 på tallinjen och tänker högt hur 
många måste jag ta bort till för att hamna på 7? Jo, jag måste ta bort 3 till. Jag ritar en pil på tavlan ovanför tallinjen 
så att jag hamnar på 7 och skriver 3 ovanför Då har jag tagit bort 3 två gånger det vill säga jag har tagit bort 6. 
EI1, EI2.  
R: Arbeta med arbetsblad 8:1 tillsammans. Vi gör första raden med hjälp av tallinjen högst upp på arbetsbladet och 
tallinjen på tavlan så som på genomgången. 13-__=6 har 13 hur mycket ska tas bort för att vi ska få 6 eller vi har 6 
hur mycket måste vi lägga till för att det ska bli 13. Eleverna arbetar vidare med arbetsbladet självständigt. EI5, 
EI4.  
A: Elever som är klara med uppgifterna gör en rad på arbetsblad 8:2 utan stöttning. EI3, EI5.  

8:1 
8:2 

Lektion 9 
Målet är:  
Att kunna 
använda 
de metoder vi 
gått igenom 
inom 
talområdet  
0-20. 

AO- Syfte, mål och förförståelse:  
Syftet: Kommer ni ihåg vad syftet var? Att ni ska bli bättre på huvudräkning. Varför då? Det finns två skäl. För det 
första att man behöver kunna med räkna med flyt för att slippa lägga energi på räkningen när uppgifterna är svårare. 
För det andra att samma strategi används på enkla uppgifter som på svåra uppgifter. Det är därför vi tränar!  
Målet med dagens lektion är den sista. Repetera metoderna och öva.  
Förförståelse: Addition, subtraktion, talsorter, likhetstecknets betydelse.   
Repetitionsgenomgång  
C: Sätt upp tallinjen ta några uppgifter och låt eleverna bli mer delaktiga i genomgången genom att ställa frågor. 
Nu ska vi räkna 15–9 med att göra om den till en addition via tio. Hur börjar jag? Vilken är den minsta termen? 
Vilken är den största termen? Jag ska börja med den minsta och rita en pil till 10 hur många steg är det? Jag skriver 
upp det ovanför pilen. Vad gör jag sen? Jag ritar en pil från 10 till 15. Hur många steg är det? Räknar stegen och 
skriv upp dem ovanför pilen. Hur många steg är det totalt från 9 till 15? Är vi färdiga nu? Vad är differensen?  

4:1 
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Nu tar vi den andra metoden subtraktion via tio på 17–8. Vad ska jag börja med? Vilken term är störst? Vilken term 
är minst? Vilken ska jag utgå ifrån? Just det! Jag ska börja med 17 och räkna bakåt till 10. Hur många steg blir det? 
Visar på tallinjen med en pil och räknar stegen samt skriver ovanför. Vad gör vi sen? Vi skulle ta bort 8 men hur 
mycket har vi tagit bort? Just det bara 7. Vad gör vi nu? Hur många fler behöver vi ta bort? Just det blir 1 till! 
Skriver 1 ovanför pilen. Hur många har vi tagit bort sammanlagt? Visar på tallinjen och frågar hur många steg det 
är totalt från 17 till 8. Vad blir differensen?  
Kommer ni ihåg hur vi kan lösa öppna utsagor med hjälp av sambandet mellan räknesätten. Vi tar ett exempel och 
använder vår tallinje. 13-__=7. Vi sätter fingret på 13 och tänker högt hur mycket måste jag ta bort från 13 för att 
det ska bli 7. Jag börjar med att ta bort 3 då är jag på 10. Sen måste jag ta bort 3 till så att jag hamnar på 7. Då har 
jag tagit bort 3 två gånger det vill säga jag har tagit bort 6. EI1, EI2, EI3, EI4, EI5. 
R+ A: Eleverna börjar göra en rad på arbetsblad 1:2 och en rad på arbetsblad 4:1 på tid. Vi vill att eleverna ska 
öva på hastigheten. Där efter kan eleverna välja mellan att spela The Rate Game, Winnetka korten eller göra klart 
eventuella på började arbetsblad. EI3, EI5 
 
Testerna görs den andra gången i nära anslutning till detta pass.  
  

 

EI (Explicit Instruction). Utifrån Hughes et al. (2017) har följande fem huvudkomponenter av explicit instruktion identifierats: 

EI1: Att dela upp en färdighet i mindre steg. 

EI2: Att modella och tänka högt i viktiga moment. 

EI3: Att systematiskt minska stöttningen. 

EI4: Att ge elever möjlighet till att svara och få feedback.  

EI5: Att ge eleverna ändamålsenliga uppgifter.  

Arbetsblad 1:1 Innehåller subtraktionsuppgifter inom talområdet 0–10 och 0–20 med tiotalsövergång samt en tallinje (0–20) överst på 
pappret som stöttning.  

Arbetsblad 1:2 Innehåller subtraktionsuppgifter inom talområdet 0–10 och 0–20 med tiotalsövergång samt en tallinje (0–20) med stöttning.  

Arbetsblad 2:1 Är en tallinje 0–20 på ett vitt papper. 

Arbetsblad 2:2 Innehåller subtraktionsuppgifter inom talområdet 0–20 med tiotalsövergång samt en tallinje (0–20) överst på pappret som 
stöttning. 

Arbetsblad 2:3. Tiokamrater och tjugokamrater i kvadrater med instruktion.  

Arbetsblad 3:1 Innehåller subtraktionsuppgifter inom talområdet 0–20 med tiotalsövergång samt en tallinje (0–20) överst på pappret som 
stöttning. 

Arbetsblad 3:2 Innehåller subtraktionsuppgifter inom talområdet 0–10 och 0–20 med tiotalsövergång samt en tallinje (0–20) utan stöttning.  

Arbetsblad 3:3 Winnetka-kort som är laminerade med svar på baksidan.  Instruktionen skrivs på tavlan.   

Arbetsblad 4:1 Innehåller subtraktionsuppgifter inom talområdet 0–20 med tiotalsövergång samt en tallinje (0–20). 

Spelplan för The Rate Game. 

Arbetsblad 7:1 Innehåller öppna utsagor med subtraktion utan tiotalsövergång med stöttning.  

Arbetsblad 8:1 Innehåller öppna utsagor med subtraktion med tiotalsövergång med stöttning.  

Arbetsblad 8:2 Innehåller öppna utsagor med subtraktion med tiotalsövergång. 
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