
 

 

 

 

Linköpings universitet 

Grundlärarprogrammet, inriktning år F-3 

 

 
 

 

 

 

     Stephanie Bygghammar 
 

Att göra skillnad i matematikundervisningen 

En undersökning om en intervention kan påverka lågstadieelevers 

taluppfattning. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Examensarbete 2, inom Ämnesdidaktik Handledare: 

Matematik  Pether Sundström  

forskningsproduktion 
  
 
LIU-LÄR-A-MA-15/07-SE   

   
 



 

Institutionen för beteendevetenskap och lärande – IBL 
 

Språk Rapporttyp ISRN-nummer  
 Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

Examensarbete avancerad nivå 
 

LIU-LÄR-A-MA-15/07-SE 

 

Titel  
Att göra skillnad i matematikundervisningen – En undersökning om en intervention kan påverka lågstadieelevers 
taluppfattning. 
 
Title  
To make a difference in mathematics education– A study on the effect of primary school students’ number sense in an 
intervention. 
 
Författare  
Stephanie Bygghammar 
 

 

 

Sammanfattning  

I denna studie har en intervention gjorts för att undersöka om det leda till att elever i lågstadiet får en större 

förståelse taluppfattning än innan. Utifrån förtester som gjordes i en årskurs 1 valdes fyra elever ut för att 

under sex tillfällen få delta i en intervention där de presenterades för olika användbara strategier vid räkning 

av olika matematikuppgifter. Efter varje tillfälle fick hela klassen, inklusive interventionsgruppen, göra 

tester för att se hur klassen utvecklas inom området gentemot interventionsgruppen. När interventionen var 

klar gjordes två eftertester för att se hur effekten av interventionen höll i sig. 

 

Resultatet visade att de flesta eleverna i interventionsgruppen fick ett bättre resultat än innan. Under 

interventionens gång kan man se att eleverna utvecklats och blivit mer säkra inom området taluppfattning. 

 

Inspirationen till detta arbete kom ifrån studier som bland annat Fueyo och Bushell Jr (1998) och 

Kaufmann, Handl och Thöny (2003) genomfört. Båda dessa studier visade bra resultat hos eleverna efter 

genomförd intervention/intensivundervisning.  

 

 
 

 

 

Nyckelord  
Intervention, taluppfattning, intensivundervisning 
 

 

 

 

 

Institutionen för beteendevetenskap och lärande 
581 83  LINKÖPING 
 

 

Seminariedatum  
2015-06-01 



 

Innehåll 
Inledning .................................................................................................................................................. 1 

Syfte & Frågeställning ............................................................................................................................. 2 

Litteraturgenomgång ............................................................................................................................... 3 

Taluppfattning ..................................................................................................................................... 3 

Matematiksvårigheter .......................................................................................................................... 5 

Tidigare forskning ............................................................................................................................... 6 

Prevention – hur vi förebygger matematiksvårigheter .................................................................... 6 

Lärarens roll .................................................................................................................................... 8 

Intervention – hur vi hjälper elever som hamnat i matematiksvårigheter ....................................... 9 

Framgångsfaktorer ......................................................................................................................... 10 

Sammanfattning................................................................................................................................. 12 

Metod .................................................................................................................................................... 13 

Val av metod ..................................................................................................................................... 13 

Urval .................................................................................................................................................. 14 

Tester ................................................................................................................................................. 14 

Genomförande ................................................................................................................................... 15 

Addition med tiotalsövergångar .................................................................................................... 15 

Addition med tal över tio ............................................................................................................... 16 

Addition där en term saknas .......................................................................................................... 17 

Forskningsetiska överväganden......................................................................................................... 17 

Informationskravet ........................................................................................................................ 17 

Samtyckeskravet ............................................................................................................................ 18 

Konfidentialitetskravet .................................................................................................................. 18 

Nyttjandekravet ............................................................................................................................. 18 

Metoddiskussion ................................................................................................................................ 18 

Reliabilitet ..................................................................................................................................... 19 

Validitet ......................................................................................................................................... 20 

Resultat .................................................................................................................................................. 21 

Förtester ............................................................................................................................................. 21 

Eftertester .......................................................................................................................................... 21 

Sammanfattning av testerna .............................................................................................................. 21 

Elev 1 ............................................................................................................................................. 23 

Elev 2 ............................................................................................................................................. 24 

Elev 3 ............................................................................................................................................. 25 

Elev 4 ............................................................................................................................................. 26 



 

Reflektion av resultatet ...................................................................................................................... 27 

Resultatdiskussion ............................................................................................................................. 28 

Elev 1 ............................................................................................................................................. 28 

Elev 2 ............................................................................................................................................. 28 

Elev 3 ............................................................................................................................................. 29 

Elev 4 ............................................................................................................................................. 29 

Avslutande reflektion .................................................................................................................... 29 

Slutsatser och vidare forskning ......................................................................................................... 31 

Referenser .............................................................................................................................................. 33 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1 – Test 1



1 
 

Inledning 
För att fungera i dagens samhälle krävs en förståelse för matematik. Det kan handla om enkla 

saker så som att veta när du måste gå hemifrån för att hinna med bussen eller att kunna göra 

en budget för att pengarna ska räcka hela månaden. Som lärare är det ditt jobb att hjälpa 

elever att utveckla den förståelse som behövs, oavsett vilka erfarenheter barnen kommer med. 

Nancy, Nancy och Joseph (2011) förklarar att när barn börjar skolan kommer deras förståelse 

för antal att skiljas och detta kommer att påverka deras förutsättningar för lärande i 

matematik. 

          Det finns många forskare idag som anser att en grundläggande förståelse för antal 

behövs för att utveckla en god kompetens inom matematik, utan denna kan man lätt hamna 

efter. Många forskare, t.ex. Geary (2013) samt Sood och Jitendra (2011), menar även att om 

man hamnar efter redan från början är det svårt att komma ikapp de andra eleverna. Boaler 

(2011) påpekar att eleverna inte bara kan känna sig otillräckliga och dumma om de får 

negativa upplevelser av matematiken, de kan även göra att de går miste om ett ämne som 

behövs i deras liv. Det är därför viktigt att redan i de första skolåren se till att hjälpa dessa 

elever.  

          I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2011) står det att 

den undervisning som sker i skolan ska planeras och genomföras utifrån elevernas olika 

behov och förutsättningar. Undervisningen ska se till att alla elevers lärande och 

kunskapsutvecklande främjas. Det betyder inte att utbildningen ska se lika ut för alla utan att 

alla ska få samma möjlighet att lära, oavsett tidigare erfarenheter. Vissa elever kan komma att 

behöva mer hjälp på grund av olika svårigheter att nå målen och dessa har skolan ett särskilt 

ansvar för. 

          Forskning, bland annat Yang (2013) samt Sood och Jitendra (2011), visar att genom 

interventioner kan man öka elevers förståelse för taluppfattning. Detta kan i sin tur minska 

riskerna för att eleverna hamnar i matematiksvårigheter. Genom detta examensarbete har jag 

själv undersökt om jag med hjälp av en kortare intervention kan öka några elevers förståelse. 

Detta är viktigt inför min kommande yrkesroll som lärare då jag kommer möta elever med 

olika erfarenheter. Det är min uppgift som lärare att möta alla elever där dem är för att sedan 

se till att de utvecklas. Med detta examensarbete ser jag en möjlighet att få fördjupa mig i hur 

elever tänker och lär sig och samtidigt få tillfälle att även bidra med kunskap inom området. 
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Syfte & Frågeställning 

Syfte: 

Att planera och genomföra en intervention för att undersöka om en intervention kan påverka 

lågstadieelevers taluppfattning. 

Frågeställning: 

Är det möjligt att med hjälp av en kortare intervention öva upp lågstadieelevers förståelse för 

taluppfattning? 
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Litteraturgenomgång 

I denna del kommer först begreppen taluppfattning och matematiksvårigheter beskrivas. 

Därefter kommer tidigare forskning tas upp om hur man kan förebygga matematiksvårigheter, 

hur lärarens roll bör vara, hur en intervention går till samt olika studier som gjorts inom 

området. 

Taluppfattning 

          Nancy, Nancy och Joseph (2011) förklarar begreppet taluppfattning som en förståelse 

för tal, relationer mellan dessa och räkneoperationer. De menar även att det innebär en 

förståelse för att tal representerar antal i en mängd. Enligt Yang (2003) innebär taluppfattning 

att man kan förstå siffror och hur dessa kan hantera i t.ex. det vardagliga livet. Man behöver 

därför kunna använda lämpliga och flexibla strategier för att kunna hantera dessa situationer 

menar hon. Nancy, Nancy och Joseph (2011) påpekar att brister i taluppfattningen har visats 

sig höra ihop med matematiksvårigheter. Även Sood och Jitendra (2011) menar att det är 

vanligt att man kopplar elevers svårigheter i matematiken till just denna förmåga.  De menar 

att risken finns att hela matematiken blir för svår för en elev om förståelsen för tal är svag. 

Butterworth och Yeo (2010) anser att när eleverna börjar räkna bör de kunna uppfatta antalet i 

en mängd för att kunna kontrollera sin räkning. Enligt Sood och Jitendra (2011) krävs en 

känsla för kvantitet, dvs. att eleven förstår att nummer representerar ett antal. 

          Enligt Gelman och Gallistel (1978) finns de fem principer som definierar barns 

uppfattning av tal och antal. Den första är abstraktionsprincipen vilket innebär att man kan 

bestämma antalet i en mängd. Nästa princip, förklarar Gelman och Gallistel (1978), är ett-till-

ett-principen som handlar om att avgöra vilket mängd utav två som innehåller flest eller lika 

många genom att bilda par. Vidare förklarar de att den tredje principen kallas för principen 

om godtycklig ordning och innebär att oavsett vilken ordning man räknar ett visst antal 

föremål så får man samma resultat. Den fjärde principen, fortsätter Gelman och Gallistel 

(1978), är principen om talens stabila ordning. De menar att denna innebär en kunskap om 

talens namn och vilken ordning de kommer i. Den sista principen kallar Gelman och Gallistel 

(1978) för antalsprincipen och den handlar om förståelsen för att det räkneord man säger sist 

när man räknar uppger antalet föremål i mängden. Gelman och Gallistel (1978) menar att de 

tre första principer utvecklas när barn är mycket små och är något som är genetiskt nedärvt.  

          Subitizing är ett begrepp som innebär att människan föds med en förmåga som gör att 

hon kan uppfatta skillnader mellan mängder med ett ögonkast menar McIntosh (2008). Han 
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förklarar att när barnet väl har förstått vilket antal en mängd innehåller och inte behöver räkna 

den igen för att se hur många det är i mängden har barnet utvecklat en antalskonservation. 

McIntosh (2008) menar att denna förmåga utvecklar barn i olika tidpunkter i livet vilket 

innebär att elever i skolan kan ha svårigheter att koppla räkneramsan till antal. Sood och 

Jitendra (2011) påpekar att innan barn lär sig räkna utvecklar de ofta en känsla för antal, 

genom t.ex. deras föräldrar, vilket gör att de redan har en viss kunskap om det när de ska börja 

räkna. Även Nancy, Nancy och Joseph (2011) menar detta, att när barn kommer till skolan har 

de olika erfarenheter utav siffror, vilket beror på deras informella lärande som har skett i 

bland annat hemmet. I många hem blir barn uppmuntrade av föräldrar att t.ex. räkna och 

jämföra olika mängder, menar de. Nancy, Nancy och Joseph (2011) förklarar att detta har 

visat sig ge bra förutsättningar för att lyckas med matematiken i skolan. Sood och Jitendra 

(2011) menar att det finns många bevis som pekar på att denna tidiga kunskap om antal är 

nödvändig för att kunna utveckla sin kompetens från små till stora tal samt den matematik 

som används i skolan.  

          En vanlig svårighet som elever kan ha är att de t.ex. uppfattar fem saker som ligger med 

stort mellanrum som fler än fem saker som ligger nära varandra, menar McIntosh (2008). Ett 

annat exempel som han tar upp är att eleven inte blir överraskad när man börjar räkna ifrån ett 

annat håll än tidigare och resultatet blir annorlunda än förut. Problemet ligget i att eleven inte 

uppfattar ”tre” och ”sju” som egenskaper hos mängden utan vissa istället uppfattar det som 

namn, förklarar McIntosh (2008).  Geary (2013) menar att för att sifferorden och siffrorna ska 

vara av betydelse måste barn kunna koppla dessa till antal. Detta är ett svårt men viktigt steg i 

att lära sig matematik menar han. Vissa barn kan även, enligt McIntosh (2008) ha svårigheter 

att se sambandet mellan siffror, talsymboler och räkneord vilket gör att de blir osäkra på hur 

och varför vi använder dem, påpekar han. Det är därför viktigt, menar Geary (2013), att man 

tidigt lägger en grund för att barn ska utveckla sin taluppfattning. 

          Boaler (2011) tar upp olika strategier som elever använder vid uträkningar av olika 

matematiktal. Hon utgår ifrån talet 4+13. Ett vanligt sätt att lösa denna uppgift, menar hon, är 

att ”räkna alla”. Boaler (2011) förklarar att denna metod innebär att eleven först räknar de två 

olika mängderna för sig, dvs. 1, 2, 3, 4 och sedan 1, 2, 3…., 13. Därefter räknar eleven ihop 

de båda mängderna tillsammans genom att börja från 1, 2, 3 ….,, 17. Boaler (2011) skriver att 

denna metod är den som eleverna oftast lär sig först när de börjar använda addition. En annan 

strategi som hon tar upp kallas för ”räkna vidare” som liknar ”räkna alla”. Enligt Boaler 

(2011) är det som skiljer dessa två åt att i ”räkna vidare” så räknar man vidare ifrån den ena 
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termen, t.ex. 4, 5, 6…, 17. Det innebär att man börjar räkna uppåt ifrån en utav termerna. 

Nästa räknestrategi som Boaler (2011) nämner är ”kända fakta” och innebär att eleven har lärt 

sig vissa matematikuppgifter utantill, eleven behöver inte tänka utan har lärt sig att 4+13=17. 

Boalers (2011) sista strategi kallas för ”talfakta” och hon förklarar att denna strategi innebär 

att eleven vill underlätta sin uträkning och gör detta genom att dela upp talen och sätter sedan 

ihop dem i nya formationer. I exemplet 4+13 kan eleven t.ex. tänka att 10+4=14 och därifrån 

gå vidare med 14+3. Boaler (2011) menar att denna slags strategi är väldigt användbar vid 

huvudräkning och speciellt vid större tal så som 56+65. Att använda en metod som innebär att 

man delar upp för att sedan sätta ihop nya tal är något som kännetecknar människor som är 

bra på matematik påpekar Boaler (2011). Forskningen visar att elever som presterar under 

medelnivå aldrig använder denna metod, skriver hon.  

Matematiksvårigheter 

Boaler (2011) förklarar att man oftast anser att lågpresterande elever lär sig långsamt. 

Forskning har även visat att de lågpresterande eleverna inte lär sig samma slags matematik, 

utan att de oftast väljer att hålla kvar vid en räknestrategi som blir olämplig ju högre 

matematikuppgifter som räknas. Lågpresterande elever behöver, menar Boaler (2011), få 

möjlighet att lära sig hur de flexibelt kan testa och använda olika metoder vid uträkningar. 

          Om man har problem med att räkna ställer detta oftast till med problem i det vardagliga 

livet menar Lundberg (2009). Det kan t.ex. handla om att man har svårt att få jobb eller 

hantera sin ekonomi fortsätter han. Lundberg (2009) förklarar att det finns samband mellan de 

färdigheter man har i matematik i skolan och det framtida arbetslivet, men även på 

samhällsmedborgsliga plan. Han menar att man lätt hamnar utanför om man inte förstår t.ex. 

diagram som presenteras eller ränteförändringar som sker. Lundberg (2009) poängterar att en 

elev som misslyckas med ett sådant värdesatt ämne får oftast en nedvärderande självkänsla. 

Detta kan i sin tur, menar han, sprida sig till andra områden t.ex. läsning. Genom att tidigt 

kunna se matematiksvårigheter anser Lundberg (2009) att man redan i förskolan samt de 

första skolåret bör sätta in åtgärder för minska risken för senare problem. 

          Dowker (2009) menar att finns många forskare som hävdar att matematiksvårigheter 

kan kopplas ihop med andra svårigheter så som t.ex. språk eller minne. Hon förklarar att 

elever med språksvårigheter kan få problem med att förstå instruktioner inom matematiken. 

Språksvårigheter kan också bidra till att eleverna får bekymmer med matematisk information, 

att koda och därefter representera påpekar Dowker (2009). Till sist kan de också bidra till att 
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eleverna inte klarar av att reflektera över de svårigheter de stöter på och kan ha svårt att 

utveckla fungerande strategier förklarar hon. Dowker (2009) menar att flesta elever har svårt 

med att reflektera över sitt egna tänkande, men att detta blir extra svårt för de elever som har 

svårigheter med språket. Minnessvårigheter kan bidra till två olika sorters problem inom 

matematiken, påpekar Dowker (2009). Den ena innebär att eleven har svårt att behålla 

aritmetiska fakta i långtidsminnet medan den andra innebär att eleven har problem med att 

organisera och hålla koll på matematiken i arbetsminnet. Problem med arbetsminnet kan leda 

till att eleven får svårt att hålla koll på olika steg i en uträkning, förklarar Dowker (2009). 

Dowker (2009) påpekar även att vissa forskare menar på att matematiksvårigheter alltid hör 

ihop med någon annan form av svårighet, t.ex. dyslexi. Hon förklarar vidare att forskning har 

visat att elever kan ha svårigheter med matematik men att detta inte behöver betyda att elever 

har svårt inom andra områden också som t.ex. svenska. 

Tidigare forskning 

Prevention – hur vi förebygger matematiksvårigheter 

I den tidiga matematikundervisningen finns det en risk att undervisningen blir för fokuserad 

på beräkningar och att skriva siffror menar Ahlberg (2000). Hon förklarar att barns möte med 

matematik i förskolan oftast sker via lek, t.ex. spel, och att när barnen sedan börjar skolan kan 

det bli ett för stort steg för dem och risken finns att de inte ser matematiken som lika 

användbar som tidigare. Det Ahlberg (2000) menar är att de i skolan får möta en matematik 

som de tidigare inte är bekant med och att det nu ställs nya krav på dem. Dessa nya krav är 

inte kopplade till deras vardagsliv på samma sätt som tidigare vilket kan göra att det blir svårt 

för elever att koppla sina tidigare erfarenheter till skolmatematiken. Ahlberg (2000) påpekar 

att elever kan se matematiken som ett ämne där man så snabbt som möjligt ska ge rätt svar 

istället för att försöka förstå olika problem och försöka hitta olika metoder och strategier för 

att lösa dem. 

          Enligt Sood och Jitendra (2011) är det viktigt att tidigt börja med en insats i att stärka 

taluppfattningen, speciellt hos barn som kommer ifrån låg socioekonomisk bakgrund då det 

har visat sig att dessa inte presterar lika bra som barn ifrån andra hem. Detta kan bero på att 

de inte får samma stimulans hemifrån att utforska siffror och antal. Nancy, Nancy och Joseph 

(2011) förklarar att börja tidigt, t.ex. i förskolan, med interventioner är positivt eftersom barn 

behöver bli förberedda inför skolan. De menar att om barnen kommer till skolan med svag 

taluppfattning kan det leda till att dessa barn snabbt hamnar efter, vilket i sin tur kan göra att 

de riskerar att aldrig komma ifatt de andra. Även Geary (2013) anser att det är vanligt att de 
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elever som redan i början ligger efter sina kamrater i matematik oftast fortsätter att hamna 

efter. Han förklarar också att dessa kunskaper man har när man börjar skolan kan ge 

konsekvenser senare i livet genom att t.ex. aldrig utveckla en riktig räknekunnighet. Geary 

(2013) poängterar därför vikten av att öva detta med barn redan innan de börjar skolan för att 

de ska få en sådan bra utgångspunkt som möjligt.  

          Yang (2003) skriver att många studier har visat att de elever som får en mer 

välutformad undervisning har större chans att lyckas utvecklas inom taluppfattning gentemot 

elever som får en undervisning där fokus ligger på arbete med beräkningsmetoder och 

algoritmer. Detta stämmer överens med Butterworth och Yeos (2010) förklaring, att genom en 

strukturerad och genomtänkt undervisning kan göra en stor skillnad för elever som har 

problem i matematiken. Vidare menar de att det är viktigt att man tar matematiken i ett lugnt 

tempo med dessa elever och att man inte stressar fram, vilket de finns möjlighet till att göra 

när man arbetar i mindre grupper. Även Lundberg och Sterner (2009) anser att ett strukturerat, 

systematisk och genomtänkt arbetssätt är något som elever i matematiksvårigheter behöver. 

En undersökning som Fueyo och Bushell Jrs (1998) gjorde valde att fokusera på ett område 

(matematikuppgifter där en utav termerna saknas) vilket är något Wadlington och Wadlington 

(2008) påpekar är bra. Elever som har svårigheter inom matematik kan ha en fördel av att få 

arbeta på så sätt att man delar upp arbetsområdet i olika områden med delmål så att eleverna 

steg för steg kan arbeta för att få en förståelse och behärska arbetsområdet enligt Wadlington 

och Wadlington  (2008). 

          Sood och Jitendra (2011) anser att genom att använda vardagsnära eller verkliga 

uppgifter inom taluppfattning kan eleverna få hjälp i sitt lärande och minska risken för 

matematiksvårigheter. Ahlberg (2000) förklarar att laborativt material är något som lärare ofta 

använder i matematikundervisningen. Det kan hjälpa eleverna att konkretisera och på så sätt 

underlätta deras lärande, enligt henne. Med hjälp av laborativt material kan eleverna 

problematisera och reflektera på en annan nivå med hjälp av t.ex. kottar som de själva samlat 

in påpekar hon. Ahlberg (2000) skriver också om riskerna med att använda laborativt material 

som hjälp i matematikundervisningen. Hon förklarar att om lärare bara använder samma slags 

material finns risken att eleven kan få svårt att klara sig utan det, därför menar hon att man 

ska använda olika slag material t.ex. kottar, tärningar och knappar. Engström, Engvall och 

Samuelsson (2007) förklarar att samtidigt som det finns en stor nödvändighet i att använda 

konkret material i undervisning då matematiken är abstrakt finns det samtidigt en risk att 

eleverna missar att få en djupare förståelse för matematiken. De menar att det finns en risk att 
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eleverna bara lär sig mekanisk och inte förstår processen bakom uträkningen. Engström, 

Engvall och Samuelsson (2007)  poängterar därför vikten av att välja material med omsorg, 

där länken mellan abstrakt och konkret möts. Ahlberg (2000) uttrycker också att det finns en 

risk att elever i behov av särskilt stöd inte vill eller vågar använda detta material som hjälp då 

de kan tycka att det är pinsamt eller obehagligt.  

          Ett arbetssätt som kan gynna elever är att arbete i par eller grupp. Efter en sommar där 

Boaler (2011) hade undervisning med utvalda elever fick hon svaret att det bland annat vad 

just detta samarbete mellan eleverna som hade varit till störst hjälp för dem. Genom att arbeta 

tillsammans får elever öva på att bland annat resonera. Boaler (2011) förklarar att genom att 

en elev ska resonera måste denne försöka förklarar hur de har tänkt och varför. Eleverna kan 

då, förutom att öva på att förklara sin tankegång, få en förståelse för att det finns olika sätt att 

se på matematik och olika metoder kan ge samma svar efter att höra hur de andra eleverna har 

tänkt. Sammanfattningsvis är det viktigt att tidigt försöka minska de skillnader som finns 

mellan eleverna utifrån de erfarenheter som de kommer till skolan med. Detta kan göras 

genom t.ex. en planerad och genomtänkt undervisning.  

Lärarens roll 

Persson (2007) skriver att enligt lärarutbildningskommittén ska alla lärare inneha den 

kompetens som krävs för att kunna organisera undervisning så att all elevers behov tas i 

hänsyn. Han fortsätter med att poängtera att detta inte handlar om att ha en rad olika metoder 

som kan tänkas passa olika sorters funktionshinder och störningar. Persson (2007) menar att 

det viktiga är att veta hur detta kan påverka i klassrummet, både för den enskilde eleven och 

gruppen. Enligt honom är detta något lärare bör ha i åtanke när de planerar och genomför sin 

undervisning. 

          Ahlberg (2000) pratar om den reflekterande läraren och förklarar att det innebär att 

läraren försöker kartlägga elevers tankar för att förstå hur undervisningen ses ur deras 

perspektiv. Hon menar att dessa samtal kan göra att man som lärare får mer förståelse för hur 

elever ser på ämnet matematik och även hur de lär sig. Enligt Ahlberg (2000) kan detta i sin 

tur leda till att undervisningen kan bli mer anpassad efter elevernas behov. Som lärare handlar 

det om att våga ifrågasätta sin roll och fundera över sin undervisning, påpekar hon. Ahlberg 

(2000) påpekar att man som lärare oftast ser alla möjligheter till lärande för att eleverna ska få 

öva på att räkna, både inne i klassrummet och utanför. Hon förklarar att man vanligtvis 

glömmer bort att låta eleverna få öva på att dela upp tal. Ahlberg (2000) anser att detta är en 
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viktig kunskap som eleverna behöver ha för att förstå relationer mellan tal och för se dem som 

sammansatta enheter.  

          När den vanliga pedagogiken sedan inte räcker till för en elev sätts specialpedagogik in, 

förklarar Persson (2007). Denna undervisning sker oftast en och en eller i mindre grupp 

förklarar han. Enligt Persson (2007) handlar det om att det för vissa elever kan vara ett för 

högt tempo i det vanliga klassrummet. I mindre grupp får dessa elever större chans att hänga 

med. Vidare skriver han att specialpedagogerna själva anser att deras undervisning innehåller 

mer konkret material och annorlunda aktiviteter vilket gynnar dessa elever.  Persson (2007) 

betonar att specialpedagogens viktigaste uppgift är, enligt dem själva, att se till att varje elev 

bygger upp sitt självförtroende. Vissa elever kan dock se dessa insatser som ett störande 

moment menar Persson (2007).  Det kan vara så att de t.ex. känner att de blir störda i sitt 

klassrumsarbete om de måste gå iväg med specialpedagogen förklarar han.  

Intervention – hur vi hjälper elever som hamnat i matematiksvårigheter 

Intervention kan se ut på lite olika sätt. Interventioner kan ske i grupp eller individuellt. 

Nancy, Nancy och Josephs (2011), Fueyo och Bushell Jr (1998) och Sood och Jitendras 

(2011) använde sig av mindre grupper för att utföra sina interventioner. Interventioner bör 

vara individualiserade, enligt Dowker (2009). Det behöver inte betyda att de är tidskrävande. 

Hon anser att det är mer effektivt att fokusera på en elevs svagheter och arbeta med dessa än 

att formulera en modell som kan tänkas hjälpa alla. En-till-en undervisning bör ske med 

elever som har extrema svårigheter i matematik, men i vissa fall kan arbete i små grupper 

också fungera, påpekar Dowker (2009). Hon menar att elever som har en specifik 

matematiksvårighet kan ha en större fördel av en intervention som sker en-och-en. Detta då 

det, enligt Dowker (2009), blir mer fokuserat på just den eleven men även för att vissa elever i 

dessa svårigheter kan ha svårt att arbeta i grupp. Samtidigt är det bra att göra interventioner i 

mindre grupper eftersom man då kan diskutera, reflektera och eleverna kan även hjälpa 

varandra förstå, förklarar hon. 

          Hur länge en intervention pågår skiljer sig lite åt. Rekommendationer anser att en 

intervention bör pågå runt 12 veckor för att sedan utvärderas skriver Dowker (2009). Nancy, 

Nancy och Josephs (2011) intervention pågick i åtta veckor medan Sood och Jitendras (2011) 

pågick under fyra. Nancy, Nancy och Josephs (2011) innebar tre stycken halvtimmes 

lektioner per vecka medan Sood och Jitendra (2011) gav 20 minuter undervisning fem dagar 

per vecka. Deras studier har visat goda resultat vilket betyder att även interventioner som är 

kortare än rekommendationen på 12 veckor kan vara av nytta.  
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          Dowker (2009) förklarar att rekommendationer finns på att man ska börja med 

interventioner tidigt i en elevs skolgång för att matematiksvårigheter inom ett område kan 

påverka andra delar av matematiken. Genom att tidigt hjälpa eleven kan man även minska 

risken för negativa attityder och en dålig självbild, menar Dowker (2009). Sood och Jitendra 

(2011) förklarar att det är vanligt att man fokuserar på en matematikkunskap inom 

interventioner, t.ex. kardinaltal. 

          För att veta ifall den insatta åtgärden gett resultat brukar förtest och eftertest att 

användas. Nancy, Nancy och Joseph (2011) och Fueyo och Bushell Jr (1998) är exempel på 

forskare som använt sig av just detta i sina studier. Nancy, Nancy och Joseph (2011) använde 

sig utav två eftertester, ett precis efter interventionen och ett efter sex veckor för att se om 

effekten höll i sig. 

Framgångsfaktorer 

Interventioner inom taluppfattning är något som inom de senaste årtiondet fokuserat på 

specifika delar såsom kardinaltal eller sifferkoncept förklarar Sood och Jitendra (2011). Chiu 

(2004) menar att tidigare studier visar att med hjälp av interventioner kan man förbättra elever 

uppförande. Han gjorde en intervention med grupparbete för att se om detta kunde hjälpa 

eleverna att hålla sig till uppgiften och förbättra sin problemlösningsförmåga. Enligt Chiu 

(2004) visade resultatet att efter att läraren hade pratat med en elevgrupp så var det större 

chans att eleverna höll sig till uppgiften och att de upptäckte sina egna fel samt kom med nya 

idéer. Geary (2013) förklarar att de elever som lär sig snabbast är de elever som klarar av att 

hålla fokus på uppgifterna trots störande faktorer. Detta visar på att Chius (2003) studie borde 

leda till bättre resultat hos de elever som deltog. Enligt Chiu (2004) kan interventioner även 

ha olika kriterier som man följer, t.ex. att utveckla taluppfattningen hos svaga elever. 

          Sood och Jitendra (2011) gjorde en undersökning för att pröva om deras undervisning 

som de gav i taluppfattning, med fokus på förhållandet mellan tal, utvecklade elevernas 

lärande. De delade in alla klasser som de undersökte i två grupper, en grupp som fick 

undervisningen och en kontrollgrupp. Eleverna hade 60 minuter matematik fem dagar i 

veckan under fyra veckor fortsätter Sood och Jitendra (2011). Av dessa var det 20 minuter 

som gavs till specialgrupperna som fick en annan undervisning än kontrollgrupperna. 

Resultatet visar att eleverna som fick specialundervisning fick mycket bättre resultat än 

eleverna i kontrollgruppen, enligt Sood och Jitendra (2011). De menar att detta visar på att 

noggrant valda aktiviteter inom matematiken kan bidra till att eleverna utvecklar sin 

taluppfattning. Detta kan vara extra viktigt att göra med elever som är i riskzonen för att 
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hamna i matematiksvårigheter eftersom svårigheter med matematik oftast kan ha att göra med 

svag förståelse för antal förklarar Sood och Jitendra (2011). 

          Kaufmann, Handl och Thöny (2003) gjorde en liknande undersökning under sex 

månader. Sex elever fick då tre gånger i veckan 25 minuters undervisning för att öka deras 

grundläggande förståelse för taluppfattning och matematik. Resultatet visar enligt Kaufmann 

et al. (2003) att elevernas kunskaper i matematik har ökat samtidigt som eleverna fått en mer 

positiv inställning till matematik än tidigare.  

          I en förskola gjorde Nancy, Nancy och Joseph (2011) en undersökning för att öva upp 

barns förmåga att räkna, jämföra och manipulera mängder. Interventionen pågick under åtta 

veckor med 30 minuter per vecka vilket resulterade i sammanlagt 24 lektioner. Nancy, Nancy 

och Joseph (2011) använde sig utav konkret material för att underlätta barnens lärande. Deras 

resultat av studien visade att barnen i interventionsgruppen visade en större utveckling än 

barnen i kontrollgruppen, även om båda grupperna fick bättre taluppfattning efter studien. 

Nancy, Nancy och Joseph (2011) förklarar att efter sex veckor kom man tillbaka för att se hur 

det gått för barnen och fortfarande visades samma resultat. De menar därför att relativt korta 

interventioner kan vara ett bra sätt att minska risken för matematiksvårigheter i framtiden. 

Enligt Nancy, Nancy och Joseph (2011) använde även barnen som deltog i interventionen 

bättre strategier än barnen i kontrollgruppen. Detta skulle kunna bero på att barnen i 

kontrollgruppen inte fått några användbara strategier att använda. Nancy, Nancy och Joseph 

(2011) påpekar också att en anledning till att resultatet visade att de som fått 

specialundervisning utvecklat sin förståelse kan vara just för att de fick extrahjälp och inte för 

att de fick extrahjälp inom det specifika området. 

          En annan undersökning som Yang (2003) har gjort handlar om utifall taluppfattningen 

kan främjas med lämpliga undervisningsmetoder. Hennes studie gick ut på att hon hade två 

grupper, en kontrollgrupp och en experimentgrupp. Yang (2003) förklarar att 

experimentgruppen arbetade med mycket taluppfattning och använde olika material för att 

främja detta. Resultatet visade att kontrollgruppen ökade sin förståelse med 10 % efter 

projektet medan experimentgruppens förståelse ökade med 44 %. Yang (2003) menar att detta 

visar att den undervisning som gavs i taluppfattning gav resultat hos eleverna. Enligt henne 

visar studien att genom ett klassrum där man uppmuntras till att upptäcka, diskutera, resonera, 

kommunicera och tänka kan man utveckla elevers taluppfattning. Det kan vara svårt att få 

med alla dessa komponenter i undervisning som sker i helklass, därför kan undervisning i 

mindre grupper vara en lösning för att utveckla elevers förståelse för matematik. 
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          Ytterligare en studie som gjorts inom området gjorde Fueyo och Bushell Jr (1998). De 

ville undersöka om deras experiment ledde till att öka elevers förståelse för uppgifter där en 

term saknas. De förklarar att experimentet gick ut på utvalda elever skulle, med hjälp av 

handledning från en klasskompis, lösa problem med hjälp av en tallinje. Enligt Fueyo och 

Bushell Jr (1998) hade dessa problem ett fokus på matematikuppgifter där en av termerna 

saknades men summan istället fanns med, t.ex. 3+_=5. De hade fyra olika grupper med tre 

elever och en handledare i varje. Den fjärde gruppen fick ingen hjälp överhuvudtaget ifrån 

experimentledaren, förklarar Fueyo och Bushell Jr (1998). De andra grupper däremot fick 

träning i hur man ska lösa uppgifterna med hjälp av en tallinje och efter ett tag uppmanades de 

även att ge återkoppling till sina klasskamrater i form av en stämpel när de löst en uppgift 

korrekt. Enligt Fueyo och Bushell Jr (1998) visar resultaten att det var effektivt att arbeta på 

detta sätt, speciellt med både handledarnas träning och återkopplingen. Eleverna i grupp ett, 

två och tre har på eftertesterna visat att de nu kan lösa problem där en term saknas vilket 

eleverna i grupp fyra fortfarande har stora problem med.  

Sammanfattning 

Taluppfattning innebär bland annat att man har en förståelse för tal menar Nancy, Nancy och 

Joseph (2011).  De förklarar att om man har brister i sin förståelse för tal kan man även 

riskera att hamna i matematiksvårigheter. Även Lundberg (2009) pekar på vikten av att kunna 

räkna och han anser att utan den förmågan finns det en risk för problem i det framtida 

arbetslivet. Det kan även påverka elevers självkänsla om de misslyckats med matematiken 

menar han. Sood och Jitendra (2011) är två forskare som anser att om man tidigt arbetar för 

att förebygga skillnader hos elever kan man minska risken för att elever som inte fått lika 

mycket stimulans hemifrån hamnar i svårigheter. Ett exempel på hur eleverna kan få hjälp är 

med hjälp av interventioner. Fueyo och Bushell Jr (1998) har gjort en studie som visar att 

eleverna gjorde framsteg och en förbättring efter genomförd intervention. Dessa positiva 

resultat, tillsammans med andra, har lett till att jag själv ville undersöka om jag, med hjälp av 

en kortare intervention, kan öva upp taluppfattningen hos några lågstadieelever. 
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Metod 

Val av metod 

Min studie är en kvantitativ studie vilket innebär att man samlar in data skriver Bryman 

(2011). Han förklarar att det innebär ett deduktivt förhållningssätt vilket innebär att man utgår 

ifrån redan existerande forskning för att testa om det stämmer överens med det man 

undersöker. Jag har använt mig av en experimentell design vilket Woolfolk (2010) förklarar 

innebär att man studerar effekter och påverkan istället för att t.ex. observera och beskriva det 

man har sett. I en experimentell studie använder man sig av deltagare som är de personer som 

studeras genom deltagande i experimentet, menar hon. Denna design passade min studie bra 

då jag ville undersöka om elever i lågstadiet kan utveckla sin taluppfattning genom 

deltagandet i en intervention. Vidare skriver Woolfolk (2010) att man kan välja dessa 

personer slumpmässigt. I mitt fall har jag valt den klass som mitt experiment utförs i utifrån 

att jag enkelt fick tillgång till just denna klass eftersom min slutpraktik skulle genomföras där. 

Vilka elever som sedan fick delta i min interventionsgrupp valde jag utifrån förtester jag 

kommer beskriva längre fram i texten. Woolfolk (2010) fortsätter med att förklara att det som 

gör en studie experimentell är att man ofta har olika grupper där det i en eller flera av 

grupperna ändras på något för att se om detta ger någon effekt i den gruppen gentemot 

kontrollgruppen. I mitt fall var interventionsgruppen experimentgruppen medan den övriga 

klassen fick agera kontrollgrupp. Barlow, Nock och Hersen (2009) beskriver att en kvasi-

experimentell design är en design som man kan använda både när man studerar en enskild 

individ eller en grupp. De fortsätter förklara att när deltagare till studien ska väljas så väljer 

man dem inte randomiserat utan väljer medvetet ut vilka elever som ska delta utifrån vissa 

kriterier. Min studie valde att fokusera på elever som utifrån ett antal förtester visade ett 

sämre resultat gentemot de övriga i klassen.  

          Woolfolk (2010)  skriver även om ”single-subject experimental design” som förklaras 

som en design där man studerar huruvida olika t.ex. undervisningsmetoder ger effekter på 

elevers lärande. Även denna design har inspirerat mig i min studie. Hon förklarar att man 

oftast använder en såkallad ABAB-modell som innebär att man först undersöker hur det ser ut 

för att sedan sätta in en intervention. Nästa steg är, enligt Woolfolk (2010), att ta bort 

interventionens åtgärder för att se vad effekten blir för att sedan sätta in den igen. Till sist tar 

man bort interventionen igen och undersöker resultatet. I mitt fall har jag inte haft möjlighet 

att använda denna modell då jag helt enkelt inte haft tillräckligt med tid. Barlow, Nock och 

Hersen (2009) skriver om en så kallad A-B design, vilken också kan användas, som innebär 
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att man först mäter t.ex. ett beteende hos gruppen för att därefter sätta in en åtgärd. De 

förklarar att noteringar om vilka ändringar som sker i det studerande beteendet görs. Barlow, 

Nock och Hersen (2009) påpekar att denna metod är mer användbar och trovärdig om man 

använder sig av en kontrollgrupp för att jämföra sitt resultat emot. Denna metod gör att man 

kan visa på att ett beteende som tidigare var stabilt kan ändras när man satt in en åtgärd, 

menar de. Barlow, Nock och Hersen (2009) förklarar också att man kan använda denna metod 

med en uppföljning, vilket jag har gjort. På så sätt kan kunde jag se om beteendet som 

ändrades efter åtgärden sattes fortfarande behålls efter att åtgärden tagits bort. 

          Fueyo och Bushell Jr (1998) förklarar att lärare oftast har en utmaning när det gäller att 

få alla elever att lyckas i matematik eftersom man bara har en begränsad tid att förklara och 

hjälpa eleverna. De menar att genom t.ex. låta elever hjälpa varandra kan förståelsen öka hos 

dem. I min studie kunde eleverna hjälpa varandra genom att de fick förklara hur det tänkte när 

de räknade vissa typer av matematikuppgifter. Min intervention liknande även den som Fueyo 

och Bushell Jr (1998) utförde. En intervention kan gå till på så sätt att man utifrån ett eller 

flera förtest väljer ut elever, slumpmässigt eller utifrån vissa kriterier. Fueyo och Bushell Jr 

satte sedan in en åtgärd där som gick ut på att arbeta med matematikuppgifter som saknar en 

term med hjälp av en tallinje. Efter interventionen gjorde de sedan eftertest för att se om 

elevernas förståelse hade ökat. I deras fall ökade elevernas förståelse vilket visar ett en 

intervention kan hjälpa elever att utvecklas. Denna studie är en av de studier som har 

inspirerat mig i min planering och genomförandet av min studie. Eftersom många studier visat 

ett gott resultat ville även jag se om jag kunde lyckas utveckla elever taluppfattning med hjälp 

av en intervention. 

Urval 

Min studie gjordes i en årskurs 1 med 17 elever. För att välja ut de elever som deltog i 

interventionen lät jag alla elever (17 stycken) göra tre stycken förtest. Utifrån dessa förtester 

valde jag sedan ut de fyra elever som jag ansåg behövde öva mest på detta område. Övriga 

elever i klassen mottog ingen undervisning av mig utan agerade som kontrollgrupp. 

Tester 

Testerna som eleverna har fått göra under studiens gång har bestått av 12 uppgifter. Dessa har 

varit fördelade på fyra områden. Addition under tio (t.ex. 2+4), addition med 

tiotalsövergång(t.ex. 8+4), addition med tal över tio(t.ex. 16+2) samt addition med tal där en 

term saknas(t.ex. 4+__=9). Exempel på hur ett sådant test såg ut finns i bilaga 1, detta test var 
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det första som eleverna fick göra. Dessa tester användes för att analysera elevernas lärande 

innan, under och efter interventionens gång, men även som ett underlag för hur och vad 

interventionen skulle fokusera på. Alla tester såg likadana ut men det som skiljde dem åt var 

matematikuppgifterna. Det var samma antal uppgifter av varje sort men olika uppgifter varje 

gång. På testerna fick eleverna inte använda några hjälpmedel. Alla tester utfördes i 

klassrummet utan någon tidspress.  

Genomförande 

Interventionen gick till på så sätt att de elever som jag valt ut fick vid sex tillfällen under cirka 

15 minuter träffa mig som grupp utanför klassrummet. Vi satt i ett litet grupprum där vi kunde 

arbeta tyst och ostört. Under varje pass arbetade vi med en utvald del av det områden som 

berörs på testerna. Dessa områden var: 

 Addition med tiotalsövergång, t.ex. 6+7. 

 Addition med tal över tio, t.ex. 14+3. 

 Addition där en term saknas, t.ex. 10+__=17. 

Vi arbetade därför två tillfällen med varje område. Vid dessa tillfällen bad jag först eleverna 

själva förklara hur de tänker när det räknar sådana matematikuppgifter för att få en insyn i 

varför det blir rätt eller fel. Därefter gav jag dem tips på olika strategier för hur de kan tänka 

när de räknar dessa matematikuppgifter. Till sist övade vi på några matematikuppgifter 

gemensamt innan de enskilt fick göra ett test för att jag skulle få se om det lärt sig något vid 

tillfället. Dessa tester fick även de övriga i klassen göra för att jag skulle kunna jämföra hur 

deras förståelse utvecklats gentemot min interventionsgrupp. När alla sex tillfällen var utförda 

valde jag att göra två eftertester med samtliga elever för att se hur effekten av min 

intervention höll i sig.  Utöver testerna gjordes några fältanteckningar över vad elever sa samt 

hur de agerade. Vidare beskrivs nu varje tillfälle mer ingående. 

Addition med tiotalsövergångar 

Första undervisningstillfället med tiotalsövergångar bad jag eleverna förklara hur det tänker 

när de räknar ut en matematikuppgift där svaret går över tio, t.ex. 6+5. Därefter introducerade 

jag en strategi för att öka deras förståelse för hur de kan tänka. Jag använde mig utav två 

linjaler för att visualisera uppgiften. Om vi t.ex. hade matematikuppgiften 6+5 så placerade 

jag den ena linjalen under den andra med ettan precis under sjuan. Därefter kollade vi på den 

första linjalen vilket tal man hamnar på om man går rakt upp ifrån femman på den undre. Den 
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siffran som är ovanför visar svaret. Eleverna fick sedan använda linjalerna på egen hand för 

att utforska olika matematikuppgifter som jag gav dem. Se exempel nedan.  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Exempel på hur man med hjälp av två linjaler kan visualisera uppgiften 6+5. 

Nästa tillfälle ville jag att eleverna skulle använda sina tidigare kunskaper om tiokamraterna 

för att underlätta deras räknande. Detta för att öva upp deras förmåga att se möjligheterna med 

att dela upp tal, t.ex. att talet sex kan delas upp i 1+5, 2+4 eller 3+3. Ahlberg (2000) menar att 

man ofta glömmer bort att öva på detta, vilket bidrog till att jag ville arbeta på detta sätt. 

Enligt deras lärare hade de redan arbetat med tiokamraterna men jag upptäckte att eleverna i 

min interventionsgrupp inte hade full förståelse för dem vilket gjorde att största delen av detta 

pass gick åt till att arbeta med tiokamraterna. Därefter gick jag vidare med att fråga eleverna 

hur man kan dela upp ett tal, t.ex. talet sju. Eleverna fick då säga olika uppdelningar som de 

kunde göra och vi använde konkret material (stenar och pärlor) som stöd. Vi tog sedan bort 

materialet och började prata om att man kan göra om tal när man räknar, t.ex. 7+6=10+3. Alla 

höll med om att 10+3 är lättare att räkna än 7+6. De hade dock lite svårt att förstå denna 

metod vilket kan bero på att de inte var helt bekanta med tiokamraterna ännu.  

Addition med tal över tio 

Efter att ha fått elevernas förklaringar på hur de tänker vid räkning av matematikuppgifter 

över tio samt en repetition av tiokamraterna ville jag börja med att visa dem ”räkna vidare”-

metoden. Denna metod är inte den lämpligaste att använda vid matematikuppgifter med högre 

tal, men jag ville ändå att eleverna skulle få chansen att bli introducerade i denna metod om 

de inte redan använder den. Metoden går ut på, som tidigare beskrivit, att man börjar på ett av 

talen, t.ex. 13 i uppgiften 13+4, för att sedan räkna vidare, dvs. 14, 15, 16, 17. Talet 17 är 

därför svaret. För att denna metod ska bli mer effektiv kan man använda kommutativitet som 

innebär att man kan ändra plats på siffrorna i uppgiften, t.ex. är 11+7=17+11. Det är mycket 

lättare att använda ”räkna vidare” om man börjar på 17 än om man börjar på 11.  

          Tillfälle två ville jag att de skulle lära sig en annan strategi och därför började vi med 

att dela upp tal i ental och tiotal. Detta för att jag ville att eleverna skulle förstå att de kan dela 

1 2 3 4 5 6 7 



17 
 

upp ett tal på så sätt när de räknar, t.ex. 14+2=10+4+2. Av erfarenhet vet jag att eleverna kan 

ha svårigheter med uppgifter som involverar ett tiotal vilket jag tror beror på bristande 

förståelse för vad detta innebär. Under detta tillfälle använde vi även pengar för att 

konkretisera och underlätta för deras förståelse. En av eleverna använde redan denna metod 

innan passets gång. 

Addition där en term saknas 

Första tillfället började vi med att repetera tiokamraterna igen och jag fick den uppfattningen 

att eleverna nu har god kunskap om dessa. Vi gick därefter genom vad en matematikuppgift 

som 4 + _ = 9 innebär. För att kunna lösa en sådan uppgift behöver eleverna förstå vad det är 

som efterfrågas, något som de flesta elever kan ha svårigheter med. Därefter använde vi oss 

av en tallinje som jag målade upp på tavlan för att konkretisera hur de kan tänka. Vi började 

på t.ex. fyra och sedan tog vi ett ”skutt” i taget för att komma till nio. Vi räknade antalet 

”skutt” som krävdes och på så sätt fick fram svaret.  

          Sista tillfället började vi med att repetera föregående tillfälle för att friska upp minnet 

lite. Därefter arbetade vi med tallinjen igen för att öka elevernas förståelse för hur man ska 

tänka vid uppgifter där en term saknas. Eleverna fick själva använda en tallinje för att räkna ut 

matematikuppgifter med hjälp av ”skutt”. Alla elever förstod hur man använde sig utav denna 

metod när passet var över. 

Forskningsetiska överväganden 

Innan studien påbörjades delade jag ut ett papper till alla elever i klassen som de skulle ta hem 

till sina vårdnadshavare. På pappret stod det vem jag är, vart jag kommer ifrån samt 

information om min studie. Jag förklarade vad syftet med studien var och hur den skulle gå 

till. Längst ner på pappret fanns en ifyllningsblankett där eleven samt en vårdnadshavare 

skulle skriva på att de godkänner elevens deltagande i min undersökning. Detta papper har jag 

utformat utifrån de etiska principer som Bryman (2011) skriver om. Alla tester med elevernas 

namn på har endast jag tagit del av och när arbetet är helt klart kommer dessa tester att 

förstöras. Även här har jag tagit hänsyn till de etiska principerna enligt Bryman (2011). 

Informationskravet 

Bryman (2011) förklarar att informationskravet innebär att de personer som på något sätt blir 

berörda av undersökningen ska informeras om syftet med studien. De har även rätt att veta att 

det är frivilligt, att de när som helst kan hoppa av samt vilka olika steg som ingår i studien.  
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Samtyckeskravet 

Enligt Bryman (2011) innebär samtyckeskravet att de tänkta deltagarna själva bestämmer om 

de vill delta eller inte i en undersökning. Han förklarar också att vid de fall där deltagarna är 

under 15 år krävs även vårdnadshavarens godkännande. 

Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet betyder att man som forskare behandlar uppgifter om deltagarna med 

konfidentialitet skriver Bryman (2011). Detta innebär att man ser till att personuppgifter inte 

är tillgängliga för obehöriga.  

Nyttjandekravet 

Det som nyttjandekravet innebär, enligt Bryman (2011), är att man endast använder insamlat 

material för forskningsändamålet. 

Metoddiskussion 

I min undersökning har jag endast gjort en intervention under en kortare period i en klass. 

Detta kan göra att mitt resultat blir missvisande. Hade interventionen gjorts under en längre 

period (både tidsmässigt per gång men även i antal träffar) hade kanske resultatet sett 

annorlunda ut, t.ex. om vi hade haft 12 träffar istället för 6. Att vi hade så pass få träffar 

gjorde även att vi inte kunde lägga så mycket tid på varje område som egentligen kanske 

behövts. Hade vi t.ex. fokuserat alla sex undervisningstillfällen på ett område hade kanske 

eleverna fått stor förståelse för just det området, istället som nu där vissa fortfarande får 

enstaka fel på vissa matematikuppgifter. Detsamma gäller angående att jag bara gjorde 

interventionen i en klass. Det hade varit intressant att göra exakt samma intervention i 

ytterligare en klass eller fler för att se om resultatet skulle bli likadant.  

          En annan anledning till att mitt resultat kan bli missvisande har med att den utfördes 

relativt utspritt, dvs. eleverna träffade mig inte varje dag som jag egentligen hade velat. Detta 

gjorde att undervisningen de fick av mig inte blev lika intensiv som det var tänkt ifrån början. 

Ytterligare en aspekt är att testerna var ganska lätta för de flesta eleverna. Det är svårt att 

komma in som utomstående och göra tester som ligger på ”rätt” nivå för eleverna. Samtidigt 

som t.ex. elev 1 i min interventionsgrupp oftast hade ganska många fel så hade majoriteten i 

klassen oftast bara något enstaka fel.  
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Reliabilitet 

Bryman (2011) förklarar att reliabilitet handlar om ifall resultatet som man fått ifrån en studie 

blir den samma om den utförs igen. Han menar att det handlar om hur stabilt och pålitligt ett 

mått egentligen är. Ett exempel på hur jag har säkerställt hög reliabilitet är genom att jag 

gjorde flera tester med eleverna båda innan, under och efter interventionen. Genom att jag 

t.ex. gjorde tre förtester fick jag mer data att analysera elevernas kunskaper utifrån. Bryman 

(2011) benämner denna faktor som stabilitet och menar att om man gör samma mätning precis 

efter varandra så ska resultaten också vara i princip densamma. Dvs. om en elev presterar 

ungefär liknande på samtliga tester vet jag vilka kunskaper eleven faktiskt har, medan om en 

elev istället presterar ojämnt på dessa tre får jag inte egentligen något grepp om vad eleven 

faktiskt kan. Jag valde också att göra två eftertester vilket även det säkerställer att eleverna 

faktiskt har lärt sig något och inte bara presterar bra precis efter att dem fått undervisning. 

          I diamant, som är diagnoser i matematik, skriver Löwing, Fredriksson, Bennet och 

Frisk (2013) att när lärare ska diagnoserna elevers kunskaper bör man ta ett avgränsat område 

i taget. De förklarar att om det berör för många innehåll på samma gång finns det en risk att 

det istället påverkar diagnosens reliabilitet då man inte kan avgöra vart de eventuella 

kunskapsluckor som eleven har faktiskt ligger. Jag har i mitt arbeta valt att fokusera på fyra 

mindre områden vilket då stärker min reliabilitet enligt det som Löwing m.fl. (2013) tar upp. 

Löwing m.fl. (2013) förklarar även att det är viktigt hur uppgifterna är konstruerade samt 

antalet uppgifter diagnoserna innehåller. Löwing m.fl. (2013) menar att det annars kan vara 

svårt att se vilka eventuella svårigheter en elev faktiskt har. Vidare förklarar de att för att nå 

hög reliabilitet ska man konstruera uppgifter som är enkla att tolka så att alla lärare kan 

bedöma de lösningar som eleverna gör på samma sätt. I min studie har uppgifterna som 

eleverna fått göra på testerna varit väldigt enkla att tolka både för att eleverna ska förstå vad 

som efterfrågas och för mig som rättat dem. Det finns även en risk att om antalet uppgifter där 

ett visst område behandlas är för få kan en elev lyckas på en diagnos trots att eleven kanske 

egentligen inte behärskar alla områden påpekar Löwing m.fl. (2013). När jag planerade hur 

testerna skulle se ut ville jag att det skulle vara lagom antal uppgifter fördelat på de olika 

områdena för att jag skulle kunna få en uppfattning av deras kunskaper men även för att 

eleverna skulle orka hålla motivationen uppe. Risken är att eleverna tappar fokus och ger upp 

om det är för många uppgifter. Jag anser att de antalet uppgifter jag hade i mina tester var 

lagom för eleverna i min studie. Löwing m.fl (2013) menar att för att säkerställa hög 
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reliabilitet, och även validitet, krävs att det flera uppgifter som berör samma slags område, 

vilket jag hade i min studie.  

 

Validitet 

Bryman (2011) förklarar att validitet innebär ifall undersökningen verkligen mäter det som 

det är tänkt att mäta. För att säkerställa detta valde jag att strukturera tester på så sätt att det 

var uppbyggda av aritmetiska taluppgifter för att jag skulle kunna se vilka uppgifter som de 

har problem med att lösa. Jag valde att inte ha med t.ex. uppgifter med text för att säkerställa 

att eleverna inte skulle få fel på en uppgift för att de tycker att det är lite svårt att i detta fall 

läsa.  

          Inom validitet tar Bryman upp några användbara begrepp. Intern validitet ifrågasätter 

om det verkligen är en åtgärd som bidrar till förändring, menar Bryman (2011). I mitt fall 

handlar det om huruvida det faktiskt är min intervention som lett till elevernas resultat och 

inte något annat. Som jag tidigare nämnt gjorde jag många tester, detta säkerställer också den 

interna validiteten. Extern validitet förklarar Bryman (2011) som om resultatet kan 

generaliseras till andra kontexter, t.ex. att om någon utför samma undervisning för elever med 

samma svårigheter så kommer även deras förståelse att öka.  

 

  



21 
 

Resultat 

Nedan presenteras resultatet av min studie som utgått från frågeställning ”Är det möjligt att 

med hjälp av en kortare intervention öva upp lågstadieelevers förståelse för taluppfattning?” 

Förtester 

Första förtestet visade att vissa elever klarade av alla områden utmärkt och hade därför inga 

fel alls, medan största delen av klassen hade minst ett fel. Felen som eleverna gjorde berörde 

alla fyra områden men framförallt områdena addition med tiotalsövergång, tal över tio samt 

tal där en term saknas.  

          På det andra förtestet är det ungefär samma elever som gör samma typer av fel, vilket 

även test tre bekräftar. I det tredje förtestet är det samma elever som på förtest två som deltar, 

resultatet är ungefär den samma. Det som dessa tester har bidragit till är att visa vilka elever 

som behöver extra övning gentemot de elever som kanske bara slarvade på ett utav testerna. 

Det var t.ex. en elev som på ett test hade tre fel men sedan alla rätt på de nästkommande 

testerna.  

Eftertester 

Eftertesterna visar att klassen, som inte fått ta del av min intervention ligger på ungefär 

samma nivå som på förtesterna. Eleverna som tagit del av min intervention har i nästan alla 

fall fått bättre resultat nu än innan medan en elev, elev 1, fick sämre resultat på eftertesterna 

än på förtesterna. 

Sammanfattning av testerna 

Diagrammen nedan redovisar de resultat som interventionsgruppens elever samt hela klassen 

har presterat på de olika testerna. Med hela klasen menas de 13 elever som inte deltog i min 

interventionsgrupp. De är uträknade i procent. Eleverna fick göra tre förtester (markerade 1-3) 

och sedan sex tester efter varje undervisningstillfälle som jag hade med interventionsgruppen 

(markerade 4-9). Avslutningsvis fick eleverna göra två eftertester (markerade 10-11) för att se 

hur resultatet höll i sig efter avslutad intervention. Test nummer nio kan ha gett ett sämre 

resultat på grund av det blev oroligt i klassrummet precis innan men även under testets gång.  
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Figur 1. Resultat av klassens medelvärde på testerna uträknat i procent. 

De uppgifter där eleverna framförallt gör fel är uppgifter där en term saknas. Flera elever har 

t.ex. gjort fel på tal som t.ex. 9 + __ = 19 där de skrivit talet nio istället för tio. Det 

förekommer även fel på andra uppgifter inom samtliga områden. På ett test hade en elev gjort 

fel på samtliga additionstal där svaret är under tio medan alla andra uppgifter var rätt. Detta 

visar en spridning av förståelse inom matematik. Man kan utläsa på diagrammet att klassen 

har legat på ungefär samman nivå under hela periodens gång med några test som visat ett 

sämre resultat än innan.  
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Elev 1 

 

Figur 2. Resultat av elev 1s tester uträknade i procent 

Under första tillfället var elev 1 med och svarade på olika matematikuppgifter som jag gav 

eleverna. Det verkade som eleven hängde med men trots detta visar elev 1 inga förbättringar 

på testet (nummer 4). Felen som eleven gör berör alla områden. Vid nästa tillfälle var det 

likadant. Elev 1 verkade hänga med, men har fortfarande många fel på testet. Vid det tredje 

tillfället märktes en skillnad. Eleven verkar ofokuserad och tar inte våra träffar på allvar. När 

jag frågade hur eleven fick fram svaret på en uppgift säger eleven att ”jag chansar bara”. 

Denna fras återkommer under passets gång. Efter detta undervisningstillfälle visar eleven sitt 

sämsta testresultat hittills med fel inom samtliga områden. 

          Elev 1 fortsätter under fjärde tillfället att vara ofokuserad och ”chansa” på olika 

uppgifter som jag ger eleverna. Vilket visas på det testet där eleven gör många fel som berör 

alla områden. Under det femte men framförallt det sjätte tillfällen verkar det som elev 1 

äntligen förstår att hen inte behöver ”chansa” på uppgifter utan att man kan använda metoder 

för att få fram rätt svar. Eleven lyckas med hjälp av metoder som jag presenterat få fram rätt 

svar. Tyvärr får eleven fortfarande många fel på testerna och lämnar in pappret väldigt snabbt. 

På eftertesterna börjar resultatet gå uppåt för elev 1 och lyckas på det sista testet på alla rätt på 

området tal över 10 och under 10. 
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Elev 2

 

Figur 3. Resultat av elev 2s tester uträknade i procent 

Elev 2 missade de första förtestet. Under första tillfället var elev 2 lite osäker men var ändå 

hela tiden väldigt snabb med att ge korrekta svar. Eleven hade ett liknande beteende under 

andra tillfället men vågade sedan under tredje tillfället ta mer plats. Elev 2 började ta för sig 

mer och visa en förståelse för uppgifterna. Eleven började förklara hur man kan tänka för de 

andra eleverna och eleven räckte snabbt upp handen när jag ställde frågor.  De enstaka fel som 

eleven gjort efter våra interventionsträffar hittills är matematikuppgifter som involverar en 

saknad term, något som vi i vår grupp inte arbetat med ännu. 

          Elev 2 fortsätter att visa bra förståelse under fjärde tillfället och är snabbtänkt när jag 

ger eleverna olika uppgifter. Den metoden som jag vid detta tillfälle presenterade för gruppen 

använde redan elev 2. Elevens fel på testet berör området tiotalsövergångar. På det femte 

undervisningstillfället visar eleven stor förståelse och kan snabbt ge rätt svar, vilket även visar 

sig på test åtta där eleven endast har ett fel som berör området tal över 10, vilket inte vad de 

område som vi arbetade med under passets gång. Elev 2 missade det sista tillfället vi hade 

med gruppen och då även test nio. Eftertesterna resultat visar eleven har två fel på vardera 

testen. På det första gör eleven fel på en uppgift med tiotalsövergång och en uppgift med 

saknad term. Det andra testet har eleven fel på två tal över 10. 
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Elev 3 

 

Figur 4. Resultat av elev 3s tester uträknade i procent 

Vid första interventionstillfället är elev 3 snabb med att förstå hur man kan använda linjalen i 

sina uträkningar. Eleven försöker förklara för en annan elev i vår grupp hur hen ska tänka för 

att hjälpa denne. De fel som elev 3 gör under test fyra är på en uppgift som saknar en term, 

vilket vi inte har arbetat med ännu när testat gjordes. Under tillfälle två och tre var tyvärr elev 

3 sjuk och deltog därför inte. Vid tillfälle fyra och det sjunde testet var elev 3 återigen med. 

Eleven visar förståelse för det vi arbetar med och på testet får eleven fel på två uppgifter som 

berör områdena där en term saknas och tiotalsövergång.  

          Vid det femte och sjätte undervisningstillfället visar eleven förståelse för arbetsområdet 

och använder de metoder som vi diskuterat. Det fel som eleven gör på test åtta berör området 

tal under 10 och på test nio tiotalsövergång och tal över 10. På båda eftertesterna får eleven 

alla rätt.  
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Elev 4

 

Figur 5. Resultat av elev 4s tester uträknade i procent 

Elev 4 har från första tillfället känts väldigt osäker. Det verkar som om eleven inte riktigt tror 

på sig själv och väntar därför med att svara tills eleven är riktigt säker på att det är rätt. Eleven 

hade lite problem med att förstå hur man skulle använda linjalerna men trots detta var det bara 

ett fel som rörde området tiotalsövergångar på testet, de andra felen berörde området saknad 

term. Vid andra tillfället började eleven blir mer säker i och med att eleven fick använda 

konkret material, men även vid borttagandet av materialet visade eleven mer säkerhet i sina 

svar än tidigare. Vid testet visade eleven inga fel med tiotalsövergångar utan istället är det 

området saknad term som gör att eleven får fel. Tredje tillfället innebar fortfarande en viss 

osäkerhet hos elev fyra men när eleven väl svarar är det rätt, även om eleven vill ha lite mer 

tid än de andra innan handen kommer upp i luften. Eleven hade ett fel på området vi arbetat 

med på testet efter lektionen. Andra fel som eleven gör är på tiotalsövergångar och tal med en 

saknad term.  

          Vid test sju hade eleven två fel vilket berodde på att eleven inte skrivit något alls på 

dessa uppgifter. Det kan vara så att detta berodde på att eleven inte kunde men även att eleven 

missade dessa två uppgifter som kommer efter varandra. Elev 4 visade verkligen en god 

förståelse och framförallt säkerhet i sina svar under de femte och sjätte 

undervisningstillfällena. Trots detta gör eleven fortfarande fel, på områdena saknad term, 

tiotalsövergång och tal under tio. På de båda eftertesterna får eleven alla rätt.  
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Reflektion av resultatet 

Utifrån figurerna ovan och tabell 1 nedan kan man se att i nästan alla fall har eleverna i 

interventionsgruppen utvecklats under interventionens gång vilket ger svaret ja på min 

frågeställning ”Är det möjligt att med hjälp av en kortare intervention öva upp 

lågstadieelevers förståelse för taluppfattning?”. Några av eleverna blev bättre än innan medan 

en elev(elev 1) fick sämre resultat än på förtesterna. Eleven visar dock en förbättring på 

eftertesterna. En annan elev, elev 2, har presterat på en jämn nivå under hela interventionens 

gång vilket tydligt visar vilka kunskaper eleven besitter. I tabellen nedan finns resultatet 

sammanfattat ifrån klassen (medelvärdet ifrån 13 elever) och de fyra eleverna som deltog i 

interventionen. Vågrätt visar vem/vilkas resultat som kan utläsas och lodrät anger vilket test. 

 Klassen Elev 1 Elev 2 Elev 3 Elev 4 

1 94 50 - 100 91 

2 94 58 83 83 83 

3 95 67 76 83 100 

4 89 34 92 83 67 

5 84 58 92 - 83 

6 93 25 92 - 75 

7 90 25 92 83 83 

8 87 17 92 92 83 

9 77 17 - 75 58 

10 90 33 83 100 100 

11 92 50 83 100 100 

Tabell 1. Antal rätt på testerna uträknad i procent. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Nedan följer en diskussion om var och en av eleverna som deltog i interventionen. 

Elev 1 

Elev 1 har under interventionens gång haft sämre resultat om man jämför med förtesterna, 

trots att eleven har visat en förståelse för arbetsområdena på våra träffar. På eftertesterna 

ligger eleven på ungefär samma nivå som på förtesterna. Enligt min uppfattning kan detta 

bero på slarv eller brist på motivation. Persson (2007) förklarar att vissa elever kan se insatser, 

så som min intervention, som ett moment som stör istället för hjälp. Han förklarar att den 

viktigaste uppgiften, så som specialpedagogerna ser det, är att hjälpa eleverna att bygga upp 

ett självförtroende. I mitt fall kan det vara så att den extrahjälp eleven fick istället gjorde 

tvärtom, dvs. gav eleven en negativ självbild. En annan aspekt på varför elev 1 inte lyckas 

utvecklas så som det var tänkt kan vara på grund av att eleven inte använder lämpliga 

strategier. Eleven sa själv saker så som ”jag kan inte komma ihåg hur jag ska göra” och ”jag 

bara chansar” när vi diskuterar hur man löser uppgifter. Dowker (2009) förklarar att vissa 

elever har svårt att reflektera över sitt tänkande vilket även kan leda till att det är svårt att 

utveckla strategier som fungerar. Detta kan vara anledningen till att elev 1 inte använder de 

strategier om vi arbetat med tillsammans på interventionstillfällena. På framförallt 

eftertesterna kunde eleven kanske kunnat få ännu fler rätt om eleven bara hade tänkt till en 

extra gång. På uppgifter som t.ex. 10 + __ = 16 har eleven skrivit 16 istället för 6. Om eleven 

bara hade lagt ner lite mer tid hade eleven kanske förstått att det inte är rimligt att svaret är 16. 

Liknande slarvuppgifter finns i samma test.  

Elev 2 

Elev 2 har legat på en stadig nivå under hela interventionens gång. I början var eleven blyg 

och vågade inte riktigt ta för sig trots att eleven egentligen visste både rätt svar men 

framförallt hur man kan komma fram till svaret. Enligt Dowker (2009) är det viktigt att tidigt 

hjälpa elever med matematiksvårigheter, inte bara för att öka förståelsen utan även för man 

kan minska risken för att elever får negativa attityder eller självbild. Hon förklarar även det 

positiva med att göra en intervention i en liten grupp istället för enskilt. Dowker (2009) menar 

att det öppnar möjligheterna för att eleverna kan diskutera och reflektera över sin och andras 

metoder samt att hjälpa varandra. Elev 2 har ofta försökt förklara för de andra eleverna hur 

man kan tänka på ett sätt som skiljer sig ifrån deras nuvarande metod. På det sista eftertestet 



29 
 

fick eleven två fel på, anledningen till att det blev fel är för att eleven har använt subtraktion 

istället för addition på dessa uppgifter. 

Elev 3 

Som diagrammet visade i resultatet har elev 3 legat på en ganska jämn nivå hela tiden och 

trots två tillfällens frånvaro kommer hon snabbt ikapp de andra eleverna. Vid flera tillfällen 

har elev 3, precis som elev 2, hjälpt de andra hur man kan tänka när man räknar olika 

matematikuppgifter genom att förklarar hur hen tänker själv. Genom att göra detta menar 

Boaler (2011) att eleven har möjlighet att få en djupare förståelse för olika synsätt på 

matematik. Hon menar även att genom att få höra hur andra tänker kan man även få en 

förståelse för att flera olika slags metoder kan leda till rätt svar. På vissa tester, t.ex. test 8, gör 

eleven ett slarvfel och skriver att 5 + 3 = 18 istället för 8 vilket gör att hon inte får alla rätt. 

Elev 3 får däremot alla rätt på båda eftertesterna vilket visar på en förbättring.  

Elev 4 

Elev 4 har visat ett blandat resultat på tester under interventionens gång. I början var eleven 

ganska blyg och osäker på sig själv men allt eftersom vågade eleven ta mer plats och blev mer 

säker på sig själv. Kaufmann et al. (2003) gjorde en intervention vilket visade att inte bara 

kunskaper inom matematik ökade för eleverna utan även elevernas inställning som nu var mer 

positiv än innan. Detta verkar även stämma överens hos elev 4. Eleven gör tyvärr en del fel 

som kan bero på slarv, t.ex. genom att lämna vissa svar tomma. På eftertesterna får eleven alla 

rätt, vilket visar att eleven utvecklats. 

Avslutande reflektion 

I diagrammen i resultatet ses ett blandat resultat. Klassen ligger på ungefär samma nivå nu 

som innan interventionen, medan min interventionsgrupp har utvecklats på olika sätt. Nästan 

alla elever i min interventionsgrupp gjorde ändå en förbättring. Detta visar att precis som 

bland annat Nancy, Nancy och Josephs (2011) och Sood och Jitendras (2011) studier att 

kortare interventioner ändå kan göra att eleverna får en ökad förståelse och utvecklas. Om jag 

hade haft möjlighet att ha fler interventionstillfällen, t.ex. 24 tillfällen vilket Nancy, Nancy 

och Joseph (2011) hade, kanske resultatet hade blivit ännu bättre och kanske hade då även 

elev 1 lyckas få alla rätt.  

          Min intervention visar att eleverna har utvecklat sina kunskaper inom taluppfattning. 

Butterworth och Yeo (2010) förklarar att genom att arbeta i en liten grupp finns en möjlighet 

till att arbeta i lugn och ro vilket är viktigt att man gör med elever som har svårigheter i 
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matematiken. Att vi var en liten interventionsgrupp gjorde att vi kunde anpassa tempot och 

innehållet efter eleverna vilket kan vara en anledning till att elevernas förståelse ökade. Enligt 

Ahlberg (2000) kan man anpassa undervisningen efter elevernas behov genom att försöka 

sätta sig in i elevernas förståelse för matematik. Varje interventionstillfälle började jag med 

att fråga eleverna vad vi hade gjort på det tidigare tillfället för att få en förståelse för hur de 

uppfattade det samt vad de kommer ihåg för att veta hur vi skulle gå vidare. Jag bad även 

eleverna att hela tiden förklara hur det tänkte när de gav mig ett svar på en uppgift, vare sig de 

svarade rätt eller fel. Detta gjorde jag för att få en förståelse för hur de tänker och då varför 

det kan bli svårt för dem. Jag anpassade sedan interventionstillfällena utifrån dessa aspekter 

och planerade hela tiden om under tillfällenas gång för att lyckas nå alla elever. Under arbetet 

med eleverna har jag sett att det är viktigt att som lärare försöka sätta sig in i elevernas 

perspektiv och förstå hur det ser och tänker på saker och ting. Om man ska kunna förklara på 

olika sätt och lyckas utveckla förståelsen hos elever krävs det av läraren att försöka sätta sig 

in i var och en av eleverna. 

          En annan positiv aspekt som eleverna utnyttjade i gruppen var varandra. Boaler (2011) 

påpekar att när eleverna förklarar hur de tänker får de inte bara reflektera över hur de själva 

tänker utan även hur andra tänker. Detta gör att de kan få en förståelse för hur man kan tänka 

och att flera metoder kan ge rätt svar menar hon. Min interventionsgrupp fick ofta höra olika 

metoder, både ifrån mig och ifrån sina kamrater. Jag tror att genom att få höra en jämnårig 

förklara hur man kan tänka hjälper det eleverna då det är på samma nivå. Även om jag förstår 

hur eleven tänker kan det ibland vara lättare att få det förklarat ifrån någon som är lika 

gammal.  

          En reflektion som jag själv gjort angående varför inte alla elever i min 

interventionsgrupp lyckades göra en förbättring har att göra med att vi arbetade med flera 

områden vilket gjorde att vi gick fram ganska snabbt med varje del för att hinna. Wadlington  

och Wadlington (2008) menar att för att underlätta för elever i matematiksvårigheter kan man 

dela upp matematiken i olika arbetsområden och sätta upp delmål för att eleverna ska kunna 

arbeta steg för steg för att öka förståelsen. Vi arbetade endast med en strategi per gång men 

kanske hade det behövt arbetas med samma strategi fler tillfällen för att eleverna skulle få tid 

att lära sig behärska och förstå. 

          Yang (2003) förklarar att man behöver kunna använda lämpliga strategier inom 

matematiken för att lyckas. Något som jag uppmärksammade under våra interventionsträffar 

var att eleverna hade svårt att lämna sina gamla strategier och istället använda de nya som vi 
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använde under tillfällena. De flesta förstod oftast de nya strategierna men höll ändå fast vid 

sina gamla strategier, vilket oftast var ”räkna vidare”. Boaler (2011) menar att forskningen har 

visat att elever som är svaga i matematik oftast håller kvar vid sina gamla strategier när de 

räknar. Hon menar att dessa strategier oftast är olämpliga vid högre matematikuppgifter, så 

som metoden ”räkna vidare”, vilket leder till att det blir svårt att räkna vissa uppgifter. Enligt 

Boaler (2011) bör därför elever som är svaga i matematik få chansen att testa på och använda 

olika metoder som är med lämpliga och användbara. Min interventionsgrupp fick vid varje 

tillfälle en ny metod som de kunde använda vid räkning av matematikuppgifter, detta för att 

jag ville introducera dem för alternativa strategier som kan vara lämpligare än deras gamla vid 

vissa slag uppgifter. Dowker (2009) påpekar att om man har problem med arbetsminnet kan 

man även få problem med en uträkning som kräver flera olika steg. Detta skulle kunna 

förklara varför de håller fast vid sina gamla strategier som oftast inte kräver många steg, 

istället för de nya som är mer effektiva men som kräver en förmåga att klarar av att hålla en 

del information i huvudet under uträkningens gång. Jag menar inte med detta att alla elever i 

min interventionsgrupp har problem med arbetsminnet, men det skulle kunna vara en 

förklaring till varför elev 1 utbrister ”jag bara chansar” när jag frågar hur eleven tänker vid en 

specifik uträkning.  

Slutsatser och vidare forskning 

Geary (2013) förklarar att om man ligger efter redan från början i matematiken finns en risk 

att aldrig komma ifatt, vilket enligt bland annat Sood och Jitendra (2011) är en anledning till 

att tidigt börja med interventioner. Geary (2013) påpekar att taluppfattning är något som 

behövs för att kunna räkna matematik och Nancy, Nancy och Joseph (2011) menar att om 

man har brister i sin förståelse för tal finns risken för svårigheter i matematik. Ahlberg (2000) 

menar att många glömmer bort det faktum att lära eleverna att dela upp tal, t.ex. talet sex i 

fyra och två. Detta är enligt henne en viktig faktor för att eleverna ska kunna förstå tal och se 

hur de är uppbyggda. Jag märkte hos mina elever att de hade svårigheter med att dela upp tal 

vilket i sin tur kan vara en av anledningarna till varför de har problem med att räkna ut vissa 

uppgifter som t.ex. tiotalsövergångar. Om en elev har kunskapen om tiokamraterna går det 

ganska snabbt och enkelt att räkna ut 9+8 än om man ska använda ”räkna vidare”. Detta är en 

anledning till varför det är viktigt att arbeta med taluppfattning. 

          En kortare intervention kan göra skillnad, vilket jag nu fått bevisat för mig. Problemet 

är att veta hur upplägget av en intervention ska se ut för att lyckas. Hur länge ska man hålla på 

för att lyckas men samtidigt hålla elevernas intresse vid liv? Hur länge ska man arbeta med 
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samma område utan att det blir uttjatat? Hur håller man motivationen uppe hos alla elever? 

Detta är frågor som jag fått under interventionens gång och som jag hoppas jag kan få svar på 

i framtiden med hjälp av ny forskning men även i mitt eget arbete som pedagog. Jag tror på att 

man tidigt ska sätta in åtgärder för att hjälpa svaga elever att nå upp till jämnårigas nivå och 

förhoppningsvis kommer det fortsättas att forskas inom området för att få svar på frågor om 

t.ex. motivation. För i nuläget är det bara motivationen som står i vägen för att lyckas med en 

intervention. 
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Bilaga 1 – Test 1

4 + 5 =________ 

 

11 + 4 =________ 

 

9 + 3 =________ 

 

6 + 3 =________ 

 

5 + ________ = 11 

 

8 + 1 = ________ 

 

3 + ________= 7 

 

12 + 3 = ________ 

 

6 + 5 =________ 

 

9 + ________ = 19 

 

13 + 1 =________ 

 

7 + 5 =________ 

 

 

Namn:_____________________________ 


