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1 Bakgrund

Johan och Simon sitter med en gemensam matematikuppgift framför sig. I additionsalgoritmen de 

nedtecknat så ingår att räkna ut 8+3.

 11! svarar Simon snabbt. Jag noterar att Johan tittar bort från Simon.

 Hur tänkte du? frågar jag Simon.

 Äh, det där kan jag bara, svarar Simon

 Johan, hur tänker du när du ska räkna ut 8+3?

 Jag räknar.

 Hur menar du?

 Jag räknar från 8 -9,10, 11, säger han samtidigt som han nickar i takt med huvudet.

Johan och Simon går i årskurs 9. Av exemplet ovan kan man se att Simon automatiserat den 

grundläggande talkombinationen 8+3, han kan snabbt plocka fram svaret ur minnet, medan Johan i 

stället räknar fram svaret på samma uppgift. Detta kan ha gett dem dem olika förutsättningar i deras 

matematikutveckling. Löwing (2008) jämför det med att kunna läsa. Om en elev inte läser med flyt 

utan måste lägga fokus på att sätta samman bokstäver till morfem och sedan morfemen till ord så tar

den processen så mycket uppmärksamhet att det blir svårt att samtidigt tolka det man läst. Likadant 

blir det med räkning, möter eleven till exempel ett matematiskt problem så underlättar det om 

eleven inte behöver lägga mycket tid på att beräkna de ingående kombinationerna utan kan fokusera

på hur den ska lösa problemet. 

Automatisering av grundläggande talkombinationer är ett område som eleverna förväntas behärska 

när de kommer till högstadiet. Men gör de det? Efter att ha observerat att flera elever emellanåt 

använde sig av fingerräkning eller tyst uppåträkning genom små nickningar på  

matematiklektionerna genomfördes en screening i årskurs 7 på den högstadieskola där den 

föreliggande studien kom att äga rum. Screeningen bestod av ett egenhändigt konstruerat blandat 

additions- och subtraktionstest där alla uppgifter låg inom talområdet 0- 10 och det genomfördes 

under en minut. Hudson och Miller (2006) refererar till olika undersökningar där den lägsta gränsen

för att ett barn ska anses ha flyt ligger från 30 siffror per minut (värdena varierar i olika 

undersökningar från 30 till 60 och gäller alla de fyra räknesätten). Det är ett mått som förkortas 

DCPM, digits correct per minute, och innebär att man räknar antalet korrekta siffror på rätt plats i 

ett svar. Har en elev svarat att 8 + 4 = 13 så är alltså en siffra rätt och en siffra fel. 

Resultatet i den aktuella årskursen visade att lite mer än hälften av eleverna inte nådde upp till 30 
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DCPM vilket ledde till att det blev av intresse att försöka öka andelen som behärskade detta för att 

underlätta vidare matematikutveckling (Dowker, 2012; McIntosh, 2008; Hudson & Miller, 2006; 

Russel, 2000; Rathmell & Gabriele, 2011). 

I de nationella styrdokumenten finns ett tydligt krav på skolutveckling. I läroplanen uttrycks det 

som

 Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. […] Den 

dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar 

för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten 

följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. (Skolverket, 2011, s.11)

I Skollagen (SFS 2010:800) betonas att  ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet.” (5§ kapitel 1, ibid). I mitt blivande arbete som speciallärare ska jag enligt 

examensförordningen ”självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling 

av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever”. (SFS 

2011:186). Det kändes därför naturligt att koppla samman skolans behov av ett utvecklingsarbete 

när det gäller att automatisera grundläggande talkombinationer med mitt examensarbete. Genom att 

utgå från en vetenskaplig grund skapas en beprövad erfarenhet som kan leda skolan vidare i val av 

metod och synsätt i arbetet med grundläggande talkombinationer.

I det föreliggande arbetet belyses först några för området aktuella begrepp och det teoretiska 

perspektiv som ligger till grund för urval av litteratur och artiklar innan den teoretiska bakgrunden, 

som berör automatiseringen av grundläggande talkombinationer, tar vid. Först återfinns en 

litteraturgenomgång som tar upp bakgrundsfakta. Den tar sin början i styrdokumenten för att sedan 

övergå i en belysning av matematisk kunskap och den grundläggande matematikutvecklingen. 

Senare återfinns en sammanställning av vad tidigare forskning tagit upp gällande automatisering av 

grundläggande talkombinationer, svårigheter med att automatisera samt prevention och 

interventioner. Därefter formuleras ett syfte med hypoteser som följs av metodavsnitt, resultat och 

resultatdiskussion.

2 Begrepp och terminologi

I uppsatsen förekommer olika begrepp. Vissa begrepp förklaras flytande i texten medan de begrepp 

som kräver en mer omfattande förklaring tas upp i detta stycke. Begreppen är ordnade i 

bokstavsordning.
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Aritmetik: räkning med de hela talen och de fyra räknesätten addition, subtraktion, multiplikation 

och division.

Associativa lagen: (a+b)+c =  a+ (b + c)

Automatiserade beräkningar: beräkningar som lärts in på ett sådant sätt att de snabbt kan plockas 

fram ur långtidsminnet. Exempel är 5 + 3 = 8 och 15 -8 = 7. 

Grundläggande kombinationer: i denna uppsats menas additions- och subtraktionskombinationer 

inom talområdet 0-20. En grundläggande kombination kan vara 14-5 eller 7+3 men inte 14+3 (det 

är en generalisering av 4+3). I litteraturen förekommer även andra benämningar för grundläggande 

kombinationer som additionstabeller och talfakta.

Intervention: Åtgärder, oftast i form av extra undervisning som sätts in.

Kommutativa lagen: a + b = b + a

Matematiksvårigheter: Det finns många olika begrepp som alla på något sätt symboliserar att en 

elev visar svårigheter i matematikämnet. Exempel på uttryck är inlärningssvårigheter i matematik,  

matematiksvårigheter, specifika räknesvårigheter, dyskalkyli, SEM (Special Educational Needs in 

Mathematics) och MLD ( mathematical learning disability) (Lunde, 2011). Jag belyser tre begrepp:

 Matematiksvårigheter. Lundberg och Sterner (2009) definierar att en elev i 

matematiksvårigheter har svårigheter att nå målen i hela matematikämnets kursplan. Ett 

annat uttryck för detta kan vara allmänna eller generella matematiksvårigheter.

 Specifika räknesvårigheter. Specifika räknesvårigheter är en medicinsk diagnos som 

definieras av Socialstyrelsen som att det  avser ” […] en specifik försämring av matematiska 

färdigheter som inte kan skyllas på psykisk utvecklingsstörning eller bristfällig skolgång. 

Räknesvårigheterna innefattar bristande förmåga att behärska basala räknefärdigheter 

såsom addition, subtraktion, multiplikation och division snarare än de mer abstrakta 

matematiska färdigheter som krävs i algebra, trigonometri, geometri och komplexa 

beräkningar.” (F 81.2 Socialstyrelsen, 2011,s.199). Lundberg & Sterner (2009) anger att 

cirka 3-6 % av eleverna kan beräknas vara i den typen av svårigheter. 

 MLD - mathematical learning disability. Ett uttryck som ofta används i internationella 

artiklar. Detta uttryck syftar oftast till svårigheter som är specifika, alltså en definition som 

liknar definitionen ovan.

Räkneoperation: en matematisk aktivitet, till exempel en additionsuppgift.

Prevention: att planera en strukturerad undervisning i ett förebyggande syfte så att inte 

matematiksvårigheter ska uppstå. 
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3 Teoretiskt perspektiv

Nilholm (2007) beskriver tre olika perspektiv att se på specialpedagogik. I det kompensatoriska 

perspektivet tittar man på svårigheter som beroende av individens inre villkor utifrån neurologiska 

och psykologiska förklaringar. Specialpedagogiken ska i första hand kompensera individen utifrån 

uppvisade brister. Det kritiska perspektivet är kritiskt mot det kompensatoriska perspektivets sätt att

se på individen som problembärare och menar att behovet av specialpedagogik uppkommer ur 

sociala processer, till exempel att skolan misslyckas med att hantera elevers olikheter. I den bästa av

världar behövs ingen specialpedagogik utan skolans verksamhet möter varje barns behov utifrån 

dess förutsättningar. Utifrån dilemmaperspektivet menar man att utbildningssystemet är komplext 

och motsägelsefullt samt innehåller dilemman som man måste förhålla sig till. Skolsystemet säger 

till exempel att alla elever ska ges liknande kunskaper samtidigt som det betonar att man ska 

anpassa sig till varje individ.

I skollagen uttrycks att stöd i form av extra anpassningar ska ske inom ramen för ordinarie 

undervisning samt att särskilt stöd får ges istället för ordinarie undervisning eller som ett 

komplement till denna (Skollagen 2010:800, kap3 5a &7§). Om man upptäcker att en elev behöver 

stöd ska man alltså i första hand genomföra detta i form av extra anpassningar i den ordinarie 

klassrumsundervisningen. Detta kan man ur ett specialpedagogiskt perspektiv koppla till det kritiska

perspektivets tanke om att skolans verksamhet ska möta alla elevers behov. Samtidigt finns den 

medicinska diagnosen specifika räknesvårigheter vilken är en direkt koppling till det 

kompensatoriska perspektivet, det är en brist som behöver kompenseras. Enligt tidigare forskning 

(Re et al, 2014) så är enskild intensivundervisning effektivast för elever i matematiksvårigheter 

vilket då går emot tanken på att specialpedagogik inte ska behövas i skolans verksamhet. För en 

speciallärare kan detta bli ett dilemma på grund av brist på resurser i form av tid. Extra 

anpassningar kan till stor del genomföras i den ordinarie undervisningen medan individuell 

intensivundervisning är tidskrävande. Ur ett kostnadsperspektiv kan då en rektor förorda de extra 

anpassningar som går att genomföra inkluderande medan specialläraren ser att en elev inte 

tillgodogör sig undervisningen på ett effektivt sätt i helklassmiljön utan bör erbjudas 

intensivundervisning vilket det kanske inte finns resurser till. Ett sätt att hantera detta är att försöka 

utveckla verksamheten så att den möter så många elever som möjligt samtidigt som det i systemet 

finns en tanke på hur man går vidare om det finns elever som är i behov av extra stöd.

Mitt arbete ska ses ur ett specialpedagogiskt perspektiv med dilemmaperspektivet som grund. Jag 
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försöker tydliggöra vilka perspektiv som finns på området talkombinationer med målet att möta så 

många elever som möjligt i en helklassundervisning med medvetenhet om att det finns elever i 

grupperna som kanske måste bemötas utifrån ett kompensatoriskt perspektiv.

4  Teoretisk bakgrund och tidigare forskning

4.1 Styrdokument

Matematikundervisningen i den svenska grundskolan styrs av bland annat läroplan och kursplan 

som båda återfinns i Lgr11(Skolverket, 2011). Kursplanen i matematik består av tre olika delar: 

syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Det centrala innehållet delats upp i olika områden. I 

området Taluppfattning och tals användning för årskurs 1-3 kan följande innehåll direkt kopplas till 

grundläggande kombinationer:

 Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp[…] 

  De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

 Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och 

överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder […]  (Skolverket, 2011, s. 63)

I kunskapskraven för godtagbara kunskaper i årskurs 3 nämns:

 Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals 

inbördes relation samt genom att dela upp tal […] 

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning 

till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter 

med tillfredsställande resultat. Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar 

med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20, samt för 

beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde. Vid addition och subtraktion kan eleven välja 

och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger 

inom heltalsområdet 0–200.   (Skolverket, 2011, s. 67)

Att dela upp tal, genomföra enkla beräkningar samt använda huvudräkning för att beräkna tal i 

talområdet 0-20 är krav som tydligt kan kopplas till att eleven bör behärska de grundläggande 

kombinationerna. Det blir också ett indirekt krav för att till exempel kunna lösa uppgiften 173- 28. 

Den uppgiften kräver att eleven kan beräkna talkombinationer inom området 0-20 med 

tiotalsövergång. Detta gäller även för de äldre årskurserna. I kunskapskravet för betyget E i slutet av

årskurs 9 nämns: 
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Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss 

anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, 

algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande 

resultat. (Skolverket, 2011, s. 70)

Att ha automatiserat eller kunna beräkna de grundläggande talkombinationerna med flyt underlättar 

vid olika beräkningar samt vid lösandet av rutinuppgifter. Det är en del av den matematiska kunskap

som eleverna behöver.

4.2 Matematisk kunskap

För att kunna lösa en aritmetisk uppgift så krävs det inte en matematisk kunskap utan kunskap inom

flera olika områden. Eleven ska förstå uppgiften, veta vilken procedur som är lämplig att använda 

samt kunna utföra de beräkningar som krävs. Hudson och Miller (2006) tar upp tre olika kunskaper 

som är kopplade till aritmetik: konceptuell, deklarativ och procedurell. Dessa begrepp förklaras 

nedan.

4.2.1 Konceptuell kunskap

Ett annat ord för koncept är begrepp. Att ha konceptuell förmåga innebär alltså att man har kunskap 

om olika begrepp. I Lgr 11 benämns detta som begreppslig förmåga (Skolverket, 2011). Hudson 

och Miller (2006) beskriver till exempel begreppet addition som en kategori av matematiska 

operationer som innebär att man kombinerar två grupper för att bilda en större grupp. 

Subtraktionsbegreppet innebär att man börjar med antingen en större grupp och plockar bort en del 

eller börjar med två olika kvantiteter och ser skillnaden mellan dem. När en elev kan ett begrepp 

kan det generalisera kunskapen till nya problem inom begreppsområdet. En elev som har 

konceptuell kunskap om addition vet att addition innebär att man lägger ihop två eller flera grupper 

och att det då bildas en större grupp och att detta kan göras oavsett om det handlar om äpplen eller 

människor. Eleven vet också att 7+3 är lika mycket som 3+7, den förstår den kommutativa lagen. 

Dowker (2012) menar att konceptuell kunskap innebär att man kan se relationerna mellan tal, 

mellan olika aritmetiska räkneoperationer och att man har en förmåga att använda de relationerna 

när man ska lösa problem. 

Hudson och Miller (2006) tar upp fyra olika kognitiva processer där eleven visar att den har 

konceptuell kunskap. Tillämpning som innebär att eleven använder sig av ett begrepp i ett relaterat 

men ändå olikt problem än vad de tidigare löst. Eleven hittar relationer mellan olika matematiska 

funktioner, till exempel att det finns en omvänd relation mellan addition och subtraktion. 
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Transformation innebär att eleven tar ett problem eller en idé och omvandlar den till en annan 

representation, till exempel att den kan visa en skriftlig uppgift i en bildrepresentation. Den fjärde 

kognitiva processen är överföring (generalisering) då eleven visar att den kan använda begreppet i 

en annan kontext än där det lärdes in. Ett exempel är att eleven lärt sig areabegreppet i skolan och 

använder det hemma när den ska räkna ut en golvyta. 

4.2.2 Procedurell kunskap 

Hudson och Miller (2006) beskriver en procedurell strategi som en analys av vilka olika steg (och i 

vilken ordning) som är nödvändiga att genomföra för att lösa ett specifikt problem. Eleven har en 

metod – och beräkningsförmåga (Skolverket, 2011). En elev möter många olika procedurer som den

bör lära sig att använda, exempelvis olika strategier inom huvudräkning och skriftliga 

räknemetoder. Proceduren för att lösa en additionsuppgift med algoritm utan tiotalsövergång kan se 

ut så här:

1. Ställ upp talen under varandra.

2. Addera entalskolumnen.

3. Skriv svaret i entalskolumnen.

4. Addera tiotalskolumnen.

5. Skriv svaret i tiotalskolumnen.

6. Kontrollera ditt svar.

Rittle-Johnson och Alibali (1999) menar att konceptuell kunskap och procedurell kunskap utvecklas

växelvis och är knutna till varandra. De såg i en studie att elever som fick undervisning som ledde 

till ökad konceptuell kunskap även ökade sin procedurförmåga och tvärtom med en liten övervikt 

för att konceptuell undervisning påverkade procedurkunskapen mer än omvänt. 

4.2.3 Deklarativ kunskap

Att ha en deklarativ kunskap innebär att man har kunskap som man hämtar direkt från minnet utan 

att tveka, man kan någonting med flyt (Hudson & Miller, 2006). Inom matematiken kan det till 

exempel handla om att kunna läsa av klockan snabbt, veta hur mycket en femkrona är värd samt ha 

automatiserat talkombinationerna. Deklarativ kunskap används ofta utanför skolans värld, till 

exempel när man ska uppskatta den totala kostnaden i affären. Att uppskatta en summa bygger på 

huvudräkning som i sin tur underlättas av deklarativ kunskap inom de grundläggande tabellerna 

(McIntosh, 2005). Hudson och Miller (2006) betonar att det är först när eleven har förstått ett 

begrepp och efter att de har lärt sig de procedurer som är kopplade till begreppet som det är dags att 
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utveckla den deklarativa kunskapen. Deklarativ kunskap kan då användas på ett sätt som underlättar

utvecklingen av elevens matematiska kompetens. 

4.3 Automatisering av grundläggande kombinationer addition och subtraktion 
– en deklarativ kunskap

Att ha automatiserat de grundläggande kombinationerna är en deklarativ kunskap. Det finns 200 

stycken grundläggande (0-20) additionskombinationer och lika många subtraktionskombinationer 

om man räknar med de där eleven kan använda sig av generalisering (till exempel 14 + 3). Att 

behärska de kombinationerna ger eleven en fördel när det kommer till att göra olika beräkningar. 

För att till exempel kunna lösa en subtraktionsuppgift måste eleven både ha koll på var den är i 

proceduren och kunna utföra beräkningarna. Om eleven har automatiserat grundläggande 

kombinationer så behöver den inte släppa uppmärksamheten på proceduren och det är mindre risk 

för felaktiga svar (Pellegrino & Goldman, 1987). 

Det finns delvis olika uppfattningar om det är viktigt att ha automatiserat de grundläggande 

kombinationerna eller inte. Dowker (2012); McIntosh (2008); Hudson och Miller (2006); Russel 

(2000) och Rathmell & Gabriele (2011) menar att flyt underlättar vidare matematikutveckling och 

är en del av en god taluppfattning. Flyt behöver dock inte innebära att kombinationen är 

automatiserad, eleven kan ha utvecklat effektiva härledningsstrategier som den genomför med flyt. 

Att kunna härleda eller snabbt plocka fram grundläggande kombinationer är tillsammans med 

förståelse av positionssystemet och de olika räkneoperationerna en av grunderna i hanteringen av de

fyra räknesätten med flersiffriga tal (McIntosh, 2008). Man har sett att det finns ett starkt samband 

mellan automatisering av kombinationer i talområdet 0-12 och elevernas förmåga att beräkna 

tvåsiffriga additioner och subtraktioner samt med problemlösning (Fuchs et al, 2006). Boaler (2015)

däremot menar att automatisering kan vara bra men att man inte ska träna detta på tid då det skapar 

matematikångest. Genom att arbeta med talkombinationerna i den ordinarie undervisningen samt 

genom att använda strukturerade övningar så kommer eleverna att på sikt öka sin automatisering, 

det är dock inget som krävs för att bli en god matematiker. Hon får stöd för sin uppfattning om att 

inte träna på tid i Tsui och Mazzocco (2006) som upptäckte att högpresterande elever presterade 

sämre på tidsbestämda test än på test som inte genomfördes på tid. De menade att elever kan 

uppleva matematikångest och prestationskrav när ett test är på tid. Å andra sidan såg de i sin studie 

att om eleverna fått tillfälle att träna på liknande test innan så blev prestationen densamma. 

För att eleverna på sikt ska behärska kombinationerna med flyt måste de ha de förkunskaper och 
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den konceptuella förståelse som krävs innan man påbörjar arbetet med att öka automatiseringen 

(McIntosh, 2008 ;Ramos-Christian et al, 2008; Baroody et al , 2009; Hudson&Miller, 2006). De 

måste ha byggt upp en stabil grund.

4.3.1 Den viktiga grunden

Talbegreppets utveckling

Grunden som eleven behöver ha utvecklat innan man påbörjar arbetet med att försöka automatisera 

de grundläggande kombinationerna kan visas schematiskt som i Figur 1. Den normala utveckling av

talbegreppet kan beskrivas i olika steg som flyter in i varandra (von Aster & Shalev, 2007). Barn 

föds med en intuitiv förmåga att exakt eller approximativt uppfatta mängder. Geary (2013) kallar 

detta för ANS – the approximative number system och det är grunden för ett barns matematiska 

utveckling. Barnet uppfattar snabbt att två objekt är fler än ett objekt eller att en grupp med fem 

objekt är färre än en grupp med 8. Denna förmåga kan variera hos olika individer och det finns 

undersökningar som kopplar en låg förmåga inom detta område till att barnet senare hamnar i 

matematiksvårigheter (ibid). Att barnet har en utvecklad approximativ förmåga är viktigt för att det 

sedan ska kunna förstå att talen kommer i en viss storleksordning. 

Figur 1. Schema över grundläggande förkunskaper innan automatisering av grundläggande 

kombinationer. Efter en idé av Baroody, Bajwa och Eiland , 2009.

Nästa steg utvecklas under förskoletiden. Barnet börjar känna igen och använder räkneorden, de 

hittar räknestrategier samt lär sig viss talfakta. Gelman och Gallistel (1986) utgår från att barnet 

måste förstå fem räkneprinciper för att kunna utvecklas aritmetiskt under detta och kommande steg. 

Ett- till - ett- principen, principen om talens stabila ordning, kardinalprincipen, 
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abstraktionsprincipen och principen om godtycklig ordning. Enligt ett – till - ett principen kan bara 

ett nummer vara kopplat till varje föremål som räknas. Principen om talens stabila ordning innebär 

att de tal man använder när man räknar alltid måste komma i samma ordning, ett, två, tre och så 

vidare. Så småningom kan barnet talens namn och ordningsföljd och detta kan hjälpa barnet att 

förstå att räkneorden har en betydelse, att antalet objekt blir större varefter man räknar vidare i 

ramsan. När barnet kan räkneramsan läggs grunden för att också förstå att ett tal plus ett till (n+1) 

alltid är talet efter i ramsan (Baroody, 2009). Kardinalprincipen innebär att när man räknar ett antal 

föremål så representerar det sista räkneordet antalet föremål. Barnet kan då börja förstå att två 

objekt alltid kallas för räkneordet två oavsett vad objekten består av. När barnet har förstått detta 

kan det också se att det är meningsfullt att räkna, att man kan lägga samman flera objekt och att ett 

tal kan delas upp och sättas samman. Att förstå att ett tal kan delas upp och sättas samman är viktigt 

för kommande räknestrategier (ibid). Abstraktionsprincipen innebär att det går att räkna allting, till 

exempel både saker och ljud, och principen om godtycklig ordning innebär att man får samma 

resultat oavsett i vilken ordning man räknar ett antal objekt. Kardinalprincipen tillsammans med att 

barnet känner igen räkneorden och förstår att tal kan sättas samman och delas upp utgör en grund 

för den konceptuella förståelsen av addition och subtraktion (ibid).

I de kommande utvecklingsstegen (von Aster och Shalev, 2007) kan barnet koppla ett antal till en 

siffra, det kan utföra enklare skriftliga beräkningar för att slutligen ha skapat sig en inre mental 

tallinje som stöder känslan för storleksordning. Barnet kan göra approximativa beräkningar och har 

ett aritmetiskt tänkande.

Räknestrategier 

När ett barn börjar lära sig att räkna kan det använda sig av olika strategier för att komma fram till 

svaret. Följande strategier använder elever i de tidiga skolåren när det gäller additionsoperationer 

(Löwing, 2008):

 Räkna från början (räkna alla). Eleven lägger samman två mängder och räknar sedan alla 

objekten. Detta är en uppräkning, inte en addition.

 Räkna från första termen. 2 + 3 = 3,4,5.

 Räkna från största termen. Eleven utnyttjar den kommutativa lagen och vänder på 2 + 3 och 

räknar 3 + 2 = 4,5.

Även om barnet kommer fram till samma summa med alla räkneoperationerna så är det viktigt att 

läraren är medveten om vilken kvalitet en strategi har, den ska kunna generaliseras eller bygga på en

räknelag så att eleven kan utvecklas vidare (ibid). De räknelagar som är grunden i addition är den 
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kommutativa och den associativa lagen. Använder sig barnet av uppräkning är det viktigt att se till 

att det kommer vidare i sitt strategitänkande (ibid).

Subtraktion skiljer sig från addition då eleven kan uppfatta det som tre olika ”räknesätt”: ta bort, 

komplettera och jämföra. Löwing (ibid) betonar vikten av att man synliggör dessa olika aspekter för

att hitta fungerande strategier. 

 Ta bort. Man tar bort en mängd från en större mängd. ”Karl har 9 kronor och handlar ett 

tuggummi för 3 kronor. Hur mycket har han kvar?”. Strategier som kan användas här är 

nedräkning till återstoden, räkna bakåt från 9 till 3 eller nedräkning till delen, om man vet 

att 9 -3 = 6 svarar mot additionen 6 + 3 = 9 så kan man i stället tänka 9 – 6 = 3.

 Komplettera (lägga till). Man utgår från att man har en mängd och vill veta hur mycket det

fattas till en större mängd. I stället för att subtrahera den mindre mängden från den större 

så kompletterar man, lägger till. ”Du har 3 kronor och vill köpa glass som kostar 9 kronor. 

Hur mycket pengar fattas?”.  3 + __= 9. Subtraktion är inversen till addition. 

 Jämföra. ”Lisa har 3 kronor och Tobias har 9 kronor. Hur mycket mer pengar har Tobias?”.

Här kan strategin vara att lägga de olika mängderna bredvid varandra och bilda par. Hur 

många blev över? 

Detta är tre olika aspekter av subtraktion som alla tre kan lösas med operationen 9-3 fast med olika 

strategier. 

När eleven förstår de fem principerna ovan och de grundläggande räknestrategierna kan man gå 

vidare och börja arbetet med att automatisera de grundläggande kombinationerna.

4.3.2 Att lära in kombinationerna

Kombinationerna som respektive räknesätt består av är beroende av varandra vilket gör att man kan 

hitta mönster (Löwing, 2008). Att utgå från mönster och underliggande relationer för att lära in en 

större mängd är lättare än att lära in enskilda fakta utantill (Baroody, 2006). Mönstren kan man hitta

på olika sätt. Löwing (2008) har delat in kombinationerna i olika talområden i addition och 

subtraktion. Talområdet 0- 9 i addition respektive subtraktion kallar hon för lilla tabellerna och 

kombinationerna inom talområde 10-19 kallar hon för stora tabellerna. I undervisningen föreslår 

Löwing (ibid) att man börjar med den lilla tabellen addition för att sedan antingen träna de 

kombinationer i stora tabellen som utgår från generalisering (till exempel 13+4) eller gå vidare till 

tiotalsövergångarna. Genom att dela in kombinationerna i små strukturerade grupper utifrån en 

metod att lösa dem (t.ex dubblor och dubblor + 1) underlättas inlärningen (McIntosh, 2008 ; 

11



Löwing, 2008).

McIntosh (2008) menar att när eleven kan och förstår sambandet mellan addition och subtraktion så

kan de sedan härleda subtraktionskombinationerna ur additionskombinationerna. Detta är även 

något som Kamii et al (2001) upptäckte när de jämförde elever i årskurs fyras flyt när det gällde 

addition och subtraktion. Dessa elever hade inte utsatts för någon systematisk tabellträning och 

resultatet visade att subtraktionskombinationerna var svårare än addition. En slutsats Kamii et al 

(ibid) drog av sin undersökning var att ju säkrare eleverna var på additionskombinationerna desto 

mer använde de denna kunskap för att härleda svaret på subtraktionsuppgifterna. Om de inte hade 

automatiserat en talkombination i addition så räknade de ut svaret på motsvarande kombination i 

subtraktion, den var inte heller automatiserad. Alltså menade de att man i första hand ska arbeta för 

att eleverna automatiserar additionskombinationerna vilket är något som Walker et al (2014) inte 

håller med om. De analyserade bland annat elevers förmåga att generalisera tränade kombinationer i

addition till subtraktion och multiplikation till division eller vice versa med minst en dags 

tidsskillnad. Träningen ägde rum under fyra pass a´två minuter vid sex tillfällen där eleven skulle 

arbeta med så många uppgifter som möjligt på fyra olika arbetsblad. Resultatet var att 

generalisering skedde i mycket liten utsträckning. De menade att en undervisning som 

koncentrerade sig på att träna enbart addition eller multiplikation på bekostnad av subtraktion och 

division lämnar eleverna oförberedda för kommande steg inom matematiken.

Som nämnts tidigare är det viktigt att den konceptuella förståelsen finns innan man påbörjar arbetet 

med att automatisera (McIntosh, 2008; Ramos-Christian et al, 2008; Baroody et al, 2009; 

Hudson&Miller, 2006). Elever kan lära in de olika kombinationerna utantill utan att ha förstått dem 

men kan då inte använda dem på ett flexibelt sätt. Om förståelsen finns kan de använda kunskapen 

för att generalisera till exempel 8 + 4= 12, 80 + 40 = 120, 0,8 + 0,4 = 1,2. För att öka den 

konceptuella förmågan tar McIntosh (2005; 2008) upp några strategier som kan användas vid 

inlärningen, se Figur 2.

Målet med att undervisa i olika strategier är att eleverna ska få en verktygslåda att välja ur när de 

ska genomföra olika beräkningar. För att nå dit krävs en medveten undervisning där fokus ligger på 

att diskutera hur eleverna kommer fram till olika lösningar och att eleverna ges tid att hitta dessa 

olika strategier. Genom att använda olika representationsformer synliggör man de tal som är 

involverade i strategin vilket kan underlätta förståelsen (ibid). När eleverna har förstått 

beräkningarna kan hastigheten och säkerheten utvecklas med hjälp av olika spel och övningar. 
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Addition Exempel Strategi

Kommutativa lagen 2+7 Jag tänker 7+2 i stället. 

Räkna framåt med ett 3+8 Välj det största talet och räkna sedan 

vidare till 9,10,11

Lägga till 10 10 + 7 = 17 Jag lägger till ett tiotal (platsvärde)

Tiokamrater 9 + 1 Vad blir 10 tillsammans?

Dubblor och nästan dubblor 7+8 7+7 = 14, så det är 1 till 

Gå över 10 8 + 6  8 och 2 är 10, 4 till blir 14

Härleda 9+3 10+ 3= 13, så det är 1 mindre

Subtraktion Exempel Strategi

Räkna bakåt ett i taget 7-2 7, 6, 5

Ändra till addition 14- 6 6 +  ?   = 14

Dubblor och nästan dubblor 13-6 6+6 =12 så det är 7

Figur 2. Strategier vid inlärning av grundläggande kombinationer addition och subtraktion. 

Inspirerad av McIntosh (2005).

Baroody (2011) menar att det är en långsam process att lära in de grundläggande kombinationerna 

och att det sker i tre steg (se även Figur 1). I steg ett använder eleven grundläggande räknestrategier

som tar tid att beräkna, till exempel uppåträkning. I steg två börjar eleven tänka utifrån en strategi, 

till exempel ”gå över tio”, och i steg tre behärskar eleven kombinationen genom automatisering 

eller snabb härledning. Baroodys tankar om processen styrks av att Ramos-Christian et al (2008) i 

en studie upptäckte att eleverna först blev säkra på olika metoder för att sedan utveckla flytet.  

Att låta det ta tid är viktigt då det är lättare att transferera meningsfull memorering till andra 

kombinationer. Vet eleven att n+1 alltid blir en mer kan den använda det på alla sådana 

kombinationer utan att behöva memorera dem var för sig. Det är också lättare att komma ihåg fakta 

som lärts in med förståelse vilket minskar behovet av repetition längre fram (Baroody, 2011).

4.3.3 Svårigheter med att automatisera 

Att ha svårigheter med att lära in talkombinationer så de automatiseras är något som ofta 

kännetecknar elever i matematiksvårigheter och de är bestående över tid till skillnad från elevernas 

utveckling inom andra matematiska områden (Jordan et al, 2003; Chong & Siegel, 2008). I båda 
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dessa longitudinella studier jämförde elevers automatisering av grundläggande talkombinationer 

och de fann att elever i matematiksvårigheter förbättrade sina resultat mindre jämfört med elever 

med en typisk matematikutveckling. Jordan et al (2003) såg även att eleverna utvecklades inom 

andra matematiska områden men att eleverna med svårigheter att automatisera låg på en lägre nivå.

Mazzocco et al (2008) fann i en longitudinell studie att elever i matematiksvårigheter (MLD) oftare 

än andra elever använde sig av fingerräkning eller tog längre tid på sig att svara när de skulle lösa 

grundläggande additions- och subtraktionsuppgifter. Elever med MLD jämfördes med elever som 

visade en typisk matematikutveckling och elever som låg på gränsen till MLD. Eleverna fick bland 

annat genomföra ett test på tid. Alla elever, även de med typisk matematikutveckling, gjorde fel av 

olika slag. Eleverna med MLD gjorde dock fler fel och delvis av annat slag än de fel eleverna 

gjorde i de andra grupperna. Bland annat gjorde de fler okända fel, alltså fel som inte kunde 

relateras till någon strategi. De gjorde också fler fel när det gällde de enkla räkneoperationerna och 

avstod även från att lösa fler uppgifter än övriga elever. Även Carr och Alexeev (2011) såg att 

elever som automatiserat de ensiffriga kombinationerna i årskurs 2 utvecklades snabbare än de som 

inte automatiserat när det gällde att gå från fingerräkning eller användning av plockmaterial till att 

använda kognitiva strategier vid beräkningar av mer komplex matematik i årskurs 4 .

Lunde (2011) tar upp fyra olika faktorer som forskning lyfter fram som orsaker till att en elev 

hamnar i matematiksvårigheter: medicinska eller neuropsykologiska, kognitiva, didaktiska och 

sociologiska. Medicinska eller neuropsykologiska orsaker har sitt ursprung i hjärnans olika delar. 

Man har sett att olika delar av hjärnan är aktiverad vid till exempel addition och subtraktion. Om det

finns dysfunktionella områden i hjärnan så kan svårigheter uppstå inom ett specifikt område. Ett 

exempel är subitisering, att snabbt bedöma antal, eller förmågan att approximativt jämföra större 

mängder (ANS) som är en viktig grund i barnets förståelse av tals storleksordning (Geary, 2013). 

Den förmågan varierar hos olika individer och svårigheter med detta kan bero på en brist  i det 

hjärnområde som är kopplat till den förmågan (Lunde, 2011; Geary, 2013). 

Kognitiva orsaker härstammar från en störning i en eller flera psykologiska processer. Det kan 

handla om bristande motivation, koncentrationssvårigheter, attityder till ämnet eller olika kognitiva 

funktioner som minne och tankestrategier (Lunde, 2011). Matematik som ämnesområde kräver inte 

en slags kognitiv förmåga utan flera och olika beroende på vad man arbetar med. Man vet till 

exempel att det finns samband mellan svagt arbetsminne och aritmetiska färdigheter i stort (Geary 

et al, 2007). Andra studier (Chong & Siegel, 2008; Hopkins & Lawson, 2002) har visat på samband 

mellan automatisering och olika kognitiva funktioner som till exempel arbetsminne, 
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bearbetningshastighet, räknehastighet och fonologisk bearbetning. Elever som i årskurs två hade 

svårigheter med automatisering visade efter fyra år även bestående kognitiva brister i både 

arbetsminne, bearbetningshastighet samt fonologisk bearbetning (Chong & Siegel, 2008).

Hopkins och Lawson (2002) undersökte sambandet mellan räknehastighet (den tid det tog för 

eleven att använda en räknestrategi när den inte hade automatiserat en kombination) och 

automatisering av additionstabeller och fann indikationer på att räknehastigheten hade stor 

betydelse för om eleven automatiserat eller inte. De menade också att äldre elever som fortfarande 

räknade på fingrarna vid enklare additionsoperationer kan ha den taluppfattning som krävs men har 

inte utvecklat tillit till sitt minne. De väljer att använda sig av räknestrategier i stället.

Didaktiska orsaker kan handla om att undervisningen inte anpassats till eleven, att den inte bygger 

på förståelse utan eleven utvecklar missuppfattningar (Lunde, 2011; Baroody, 2009). När det gäller 

automatisering av grundläggande talkombinationer kan det bero på att eleverna inte har 

uppmuntrats att hitta mönster, relationer och upptäcka olika strategier och det kan leda till att eleven

inte utvecklat någon konceptuell kunskap att bygga automatiseringen på. Eleven kan också ha 

utsatts för undervisning om olika strategier då den ännu inte utvecklat den grundläggande 

taluppfattning som behövs för att förstå de olika resonemangen ( ibid). 

Sociologiska orsaker handlar om relationer mellan människor, både som individer eller grupper och 

samhällen (Lunde, 2011). Elever påverkas av deras yttre villkor som hemförhållanden, kultur och 

miljö. Ett exempel är att den informella matematiska kunskap som barn utvecklar under 

förskoleåren kanske inte utvecklas i en kommunikationsfattig miljö . 

Uppdelningen i olika förklaringsmodeller är ett förenklat sätt att se på matematiksvårigheter. Oftast 

finns det en samverkan mellan flera olika faktorer som bör belysas när man vill förklara en elevs 

prestationer (Engström, 2003). Det finns också en naturlig variation av olikheter att ta hänsyn till. 

Alla elever arbetar till exempel inte lika snabbt. Det behöver dock inte betyda att den snabba eleven 

är säkrare i matematik än den långsamma (ibid). 

4.3.4 Prevention och Intervention

Att förhindra att matematiksvårigheter uppstår är en viktig del i en lärares planering av 

undervisningen. Löwing (2008) nämner att undervisningen ska vara medveten och strukturerad. 

Pool et al (2013) tar upp att den bör bestå av explicita instruktioner. Det innebär att det ska vara 

tydliga instruktioner, undervisningen ska visa vilken förmåga man ska träna, träning ska ske med 
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stöd och lämplig återkoppling ska ges. Detta är speciellt viktigt för elever som är i eller riskerar att 

hamna i matematiksvårigheter (Gersten et al, 2009). Dessa elever är det viktigt att hitta tidigt då 

upplevelsen av misslyckande inom matematik kan leda till negativ attityd, oro eller ångest inför 

matematikämnet och detta försvårar kunskapsutvecklingen (Dowker, 2012). Elever med 

automatiseringssvårigheter uttrycker ofta en negativ självbild, ”jag kan inte matte” (ibid). 

Matematikångest är ovanligt hos yngre elever men ökar med åldern. En engelsk utvärdering av ett 

projekt där ett syfte var att mäta elevers progression i en individuell intervention visade att 

effekterna i matematikinterventionerna (innehåll okänt) uteblev hos 11-14 åringar men det blev 

goda effekter när interventionerna rörde läsning och skrivning i samma åldersgrupp (DCSF, 2008). 

Rapporten tog inte upp några tänkbara förklaringar till varför effekten uteblev. Dowker (2012) 

påpekar dock att det aldrig är för sent att genomföra en intervention men att en utvecklad 

matematikångest kan försvåra inlärningen. 

RTI (Response To Intervention) är ett begrepp som står för en metod att upptäcka och förhindra att 

elever utvecklar svårigheter (Fennell, 2011). Målet är att genom täta utvärderingar hitta de elever 

som inte svarar på undervisningen på ett positivt sätt. RTI utgår från tre olika steg:

Steg 1- Klassrumsbaserad intervention som tar upp det aktuella område man arbetat med. Alla 

elever screenas eller utvärderas efter ett arbetsområde och läraren bestämmer om en intervention är 

nödvändig och på vilket sätt den ska genomföras (det kan till exempel handla om mer tid eller mer 

övning). 

Steg 2 – De elever som får intervention i det här steget har visat att de behöver lite mer stöd i det 

aktuella området. Undervisningen ska vara ett komplement till ordinarie undervisning, inte ersätta 

den, och äger oftast rum i mindre grupp under 20-40 minuter fyra till fem gånger per vecka (Gersten

et al, 2009). 

Steg 3 -  Elever som inte svarat positivt på interventionerna i steg ett och två behöver få en mer 

enskild intensiv undervisning. Detta sker utanför ordinarie matematiklektioner och många gånger är

det andra än undervisande lärare som sköter interventionen (t.ex speciallärare). Här ska 

undervisningen vara baserad på individens behov och hela tiden utvärderas för att se om den ger 

avsedd effekt. Den äger ofta rum under cirka 30 minuter fyra till fem gånger per vecka under tio 

veckor. Re et al (2014) visar i sin jämförande studie att intensivundervisning som bygger på elevens

inlärningsprofil är effektivare för elever i matematiksvårigheter än vanlig undervisning. 

Lembke, Hampton och Beyers (2012) beskriver några olika kritiska aspekter att ta hänsyn till när 

man arbetar med RTI. En generell screening bör äga rum i början, mitten och i slutet av läsåret. 
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Testen ska vara förankrade i kursplaner och bygga på den kunskap som är viktig för eleven att 

förstå och som används i världen och i elevens kommande studier. Diagnoser ska användas som ger 

en djupare bild av elevens styrkor och svagheter. Lembke et al rekommenderar även intervjuer för 

att förstå hur eleven tänker, något som även McIntosh (2008) tar upp som en lämplig metod för att 

tydligare se elevens förståelse och missuppfattningar. Det ska också gå att följa elevens utveckling 

vilken kan tydliggöras genom att använda grafer som visar om undervisningen gett önskad effekt 

(Lembke et al, 2012). 

4.3.5  Interventioner som tränar grundläggande talkombinationer.

Det finns många olika metoder som syftar till att träna in de grundläggande kombinationerna. 

CCC, cover copy compare, är en metod där eleven får ett arbetsblad som är indelat i olika rutor. 

Innehållet kan variera men metoden är densamma. I den första rutan finns en talkombination, till 

exempel 8 + 2 = 10. Eleven läser kombinationen och täcker sedan över den och kopierar 

kombinationen ur minnet i nästa ruta. Sedan jämför eleven sitt eget svar med den förskrivna 

kombinationen. Det kan också vara så att eleven ska bilda de olika kombinationerna som är möjliga 

av tre tal, till exempel utifrån en talfaktatriangel. En talfaktatriangel är en triangel där det i varje 

spets står ett tal. De tre talen kan bilda olika kombinationer, till exempel kan talen 12, 5 och 7 bilda 

12-5=7 och 12-7= 5 . Eleverna ska på tid försöka lösa så många talfaktatrianglar som möjligt genom

att titta på dem, täcka över, skriva ett möjligt problem (12 – 7 = 5) och sedan i nästa ruta skriva det 

andra möjliga problemet (12 – 5 = 7) och för att slutligen jämföra med talfaktatriangeln. Oftast 

arbetar eleverna med arbetsbladet under tidsbegränsning.

Taped problems består av problem inlästa på en bandspelare. Bandspelararen läser upp ett problem 

och eleven har två sekunder på sig att skriva ned svaret innan den inspelade rösten läser upp det 

korrekta svaret. Denna metod förekommer även i datoriserade varianter, eleven får se/höra en 

uppgift och ska svara inom en kort tidsperiod annars visas det rätta svaret.

I tabellträning tränar eleven på kombinationerna genom att skriva svar på uppgifter. Detta sker på 

tid, till exempel en minut, och det finns fler uppgifter på arbetsbladet än vad eleven beräknas hinna 

lösa.

DPR, detect practise repair, består av olika delar. Först genomförs ett förtest på tid. En mentometer 

används för att eleven ska svara inom 1,5-2 sekunder. De kombinationer som inte är automatiserade

identifieras och ges till eleven för att träna på med hjälp av CCC vid fem tillfällen. Sista fasen är ett 

tidsbaserat test där kombinationerna som inte var automatiserade i första fasen återfinns 
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tillsammans med andra kombinationer. Resultaten prickas in i en graf.

Olika studier har genomförts för att analysera vilken metod som ger bäst effekt.

Poncy,Skinner och McCullum (2012) jämförde interventionsprogrammen CCC och taped problems 

med målet att öka flytet i grundläggande subtraktionskombinationer i årskurs 3. Interventionerna 

ägde rum i helklass där inga elever hade specialundervisning i matematik. Varje träning ägde rum 

under 6 minuter/dag under nio dagar. I denna CCC fick eleverna ett arbetsblad där de utgick från 

faktatrianglar och sedan skapade subtraktionsproblem utifrån dem. Båda metoderna ledde till att 

eleverna fick en direkt feedback på om de svarat rätt eller inte. Resultatet visade att taped problems 

var effektivast. Även Walker et al (2013) undersökte interventioner med talfaktatrianglar ,CCC, 

men jämförde med skriftlig tabellträning (de arbetade med alla fyra räknesätten). Interventionerna 

ägde rum under sju stycken pass i en frivillig matematikgrupp för elever i årskurs 6. Eleverna 

tränade 3,5 minuter /arbetspass. Resultatet visade att tabellträning var effektivast. De menade att 

CCC mer hade karaktären av en inlärningssituation och att minnesbilden eleven skapar av 

kombinationernas inbördes relation är instabil och lättare glöms bort jämfört med tabelltränings mer

direkta svarsproduktion.

Codding et al (2007) jämförde också elever som arbetade med CCC eller tabellträning för att öka 

automatiseringen av grundläggande subtraktionskombinationer. Eleverna, som gick i årskurs två 

eller tre, arbetade i ett femminuterspass två gånger per vecka under sex veckor. Resultatet visade att 

elevernas automatiseringsflyt när de påbörjade interventionen påverkade resultatet. Elever vars 

ingångsvärde låg inom 10 – 19 siffror per minut hade bäst effekt av tidsbaserad tabellträning medan

elever vars ingångsvärde låg under 10 siffror per minut uppnådde bäst effekt av CCC. Forskarna 

ansåg att det kunde bero på att CCC gav tillfälle att träna på kombinationerna jämfört med de 

tidsbaserade testen.

Poncy, Fontenelle och Skinner (2013) undersökte effekterna av interventionsprogrammet DPR. De 

jämförde inte med någon annan metod. Interventionen testades på fjärdeklassare och ägde rum 

under 15 minuter av ordinarie matematiklektion. Alla elever screenades och fick sedan träna på 

individuell basis, endast två elever behövde träna på subtraktion, resterande tränade multiplikation 

eller division. Resultatet visar att det gav önskvärd effekt men minst effekt för de elever som 

tränade på subtraktion. Författarna ansåg att det kan bero på att de eleverna hade 

inlärningsproblematik eller låga förkunskaper.
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När det gäller intensivundervisning, steg tre i RTI, så genomförde Codding et al (2011) en 

metaanalys. De jämförde studier där utfallsmåttet var DCPM (digits correct per minute) och fann att

drillövningar, till exempel att se en uppgift och snabbt säga svaret, tillsammans med att eleven 

arbetade med en modell av talkombinationen ( t.ex CCC) gav högst effekt. De såg även att 

interventionsprogram som kombinerade tre eller fler olika sätt att arbeta med kombinationerna (t.ex 

återkoppling på resultatet, att sätta mål, träna flytet och rätta) var effektivare än färre. När det gällde

antalet tillfällen så gick det en gräns vid 29, över det så blev inte effekten större. De analyserade 

inte antal minuter som varje tillfälle bestod av.

Hur träningen fördelas över tid påverkar också resultatet. Schutte et al (2015) jämförde olika sätt att

genomföra tabellträning. Under 19 dagar tränade elever i årskurs tre med fyra minuttest per dag. 

Resultatet visade att de elever som fick genomföra minuttesten utspridda över dagen, antingen vid 

två eller fyra tillfällen, fick signifikant bättre resultat än de elever som fick genomföra alla fyra 

testen vid ett tillfälle per dag.

Ovan nämnda studier jämför alla olika metoder som syftar till att öka flytet utan att också ta upp 

strategier eller sätta in kombinationerna i ett sammanhang vilket bland andra McIntosh (2008) och 

Baroody (2011) betonar är viktigt för att öka den konceptuella förståelsen. Fuchs et al (2009) har 

dock jämfört två olika intensivundervisningsmetoder som även tar upp detta. Tredjeklassare med 

matematiksvårigheter fick enskild undervisning utanför ordinarie lektionstid tre gånger per vecka 

under 16 veckor. Den ena metoden utgick från att eleverna arbetade med textproblem. Eleverna 

undervisades om olika problemlösningsstrategier och tränade därigenom räkning där 

talkombinationerna ingick. De fick också undervisning i räknestrategin ”räkna upp”, enklare 

algebra samt hade efter de sex inledande lektionerna uppvärmning med ”flashcards” (kort med en 

additions- eller subtraktionsuppgift på ena sidan och svaret på den andra). Den andra metoden 

utgick från de 200 talkombinationerna och eleverna fick dels undervisning i olika strategier, de 

arbetade med laborativt material samt avslutade varje pass med att träna flytet med hjälp av ett 

datorprogram. Båda grupperna visade jämförbara förbättringar jämfört med kontrollgruppen men 

Fuchs et al (2009) drar slutsatsen att arbeta med textproblem är en bättre metod då det medförde att 

eleverna även förbättrade sin problemlösningsförmåga, utöver flytet med tabellerna, på samma 

undervisningstid. 

4.4 Sammanfattning av den teoretiska bakgrunden

Det finns några aspekter på automatisering av grundläggande talkombinationer som framkommit i 
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den teoretiska bakgrunden. Ur ett elevperspektiv finns det en fördel med att ha automatiserat 

kombinationerna då det underlättar mer komplexa beräkningar. Ur ett lärarperspektiv är det viktigt 

att fokusera på den konceptuella förståelsen och att eleven behärskar räknestrategierna för att 

beräkna kombinationerna innan man påbörjar träning av flytet. Att träna automatisering utan att 

förstå leder inte till att eleven kan använda sina kunskaper för att till exempel generalisera. Det 

finns dock vissa motsatta uppfattningar kring om träning av additionskombinationerna leder till att 

eleverna även blir säkrare på motsvarande subtraktionskombinationer. 

Svårigheter med att automatisera kan bero på olika kognitiva brister, ej anpassad undervisning eller 

på en kombination av detta. Elever som visar sådana svårigheter under de tidiga skolår tenderar att 

ha kvar svårigheterna senare under skolåren och man har då sett ett samband med brister i olika 

kognitiva förmågor hos eleven. Ett sätt att förebygga och åtgärda svårigheter är att arbeta enligt 

modellen RTI. Genom tester och utvärderingar ser man hur eleven svarar på undervisningen och 

kan då tidigt hitta de elever som behöver en mer intensiv intervention. Beroende på resultaten kan 

interventionen ges på klass- , grupp – eller individnivå. För elever som uppvisar svårigheter leder 

interventioner på individnivå oftast till bäst effekt. När det gäller interventionsprogram som rör 

automatisering av grundläggande tabeller kan man arbeta på olika sätt. Det är vanligt att man tränar 

på tid. Att arbeta både med specifik träning av de kombinationer eleven inte behärskar samt 

drillträning har gett bra effekt på individnivå.

5 Syfte

Syftet med föreliggande undersökning är att se vilken eventuell effekt ett interventionsprogram på 

klassnivå har i årskurs 7. Detta för att se om den primära undervisningen i grundläggande 

talkombinationer behöver förändras. Effekten kommer att beräknas på gruppnivå. Jag kommer 

undersöka om det finns ett samband mellan elevernas säkerhet i automatisering av grundläggande 

talkombinationer 0-20 i addition och beräkning av additionsuppgifter inom talområdet 20- 99 samt 

med grundläggande subtraktionskombinationer 0- 20. Utifrån den teoretiska bakgrunden samt min 

inledning har jag ställt upp följande hypoteser:

 Ett interventionsprogram som består av strategidiskussioner, flytträning samt tidsbaserade 

test är mer effektivt än enbart tidsbaserade test.

 Träning av addition 0-20 generaliseras till addition 20-99.

 Träning av addition 0-20 generaliseras till subtraktion 0-20.
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6 Metod

6.1 Metodansats

Forskning brukar delas upp i kvalitativa eller kvantitativa metodansatser (Fejes & Thornberg, 

2009). Kvantitativ forskning handlar ofta om att verkligheten beskrivs utifrån analys av ”sifferdata”.

Kvalitativ forskning vill istället förstå verkligheten utifrån analys av ”orddata” (ibid). Åsberg 

(2001) menar att det inte finns kvantitativa eller kvalitativa metoder. Det handlar om vilka 

egenskaper man letar efter hos ett fenomen. Datan kan däremot vara kvantitativ (till exempel siffror 

i form av värden) eller kvalitativ (till exempel intervjuer och texter). Även Allwood och Eriksson 

(2010), Bryman (2011) samt Djurfeldt et al (2010) tar upp att uppdelningen i kvalitativa och 

kvantitativa ansatser inte är oproblematisk, det kan finnas kvalitativa inslag i kvantitativ forskning 

och vice versa. 

Mitt syfte besvaras med siffervärden av olika slag. Jag kommer att jämföra medelvärden för att se 

om det skett någon förändring. Empirin består av sifferdata vilket leder till att en kvantitativ 

metodansats passar bäst. Allwood och Eriksson (2010) menar att en syn på kvantitativ forskning är 

att den enbart vill få svar på frågor som kan besvaras med siffror (t.ex ”hur många”). Jag håller 

dock med Allwood och Eriksson (ibid) om att även kvantitativa metoder syftar till att få en ökad 

förståelse för ett fenomen, i mitt fall elevers automatisering av talkombinationer. Genom att se om 

ett interventionsprogram har effekt kan resultatet tolkas och en viss insikt fås i hur tidigare 

undervisning fungerat, om det behövs förändringar och vad vi som mottagande högstadieskola 

behöver tänka på i vår undervisning. 

6.2 Insamling och analys av data

Utifrån studiens syfte ansågs ett kvasiexperiment vara en lämplig metod (Bryman, 2011). I ett 

kvasiexperiment finns det till skillnad från en klassisk experimentell design inte någon slumpmässig

fördelning på de olika grupperna. En experimentstudie innefattar en experimentgrupp och en 

jämförelsegrupp där experimentgruppen utsätts för en påverkan vilket inte jämförelsegruppen gör. I 

denna studie utsattes experimentgruppen för en intervention i form av undervisning, minuttest och 

träning medan jämförelsegruppen enbart genomförde minuttest.

Eleverna delades in i två olika grupper, en interventionsgrupp (n = 43) och en jämförelsegrupp (n = 

58). För att kunna jämföra utfallet så genomfördes samma förtest under lektion ett. Dessa återkom i 

mitten av interventionen, under sista lektionen samt två veckor efter avslutad intervention. Båda 
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grupperna genomförde under övriga lektioner ett minuttest per lektion inom additionsområdet 0-20. 

Testen varierades slumpmässigt utifrån fyra olika alternativ och de rättades av mig. Utöver detta 

genomfördes ett siffertest, eleverna skrev sifferraden 0-9 så många gånger som de hann på en minut.

De bytte skrivrad när de påbörjade en ny sifferrad. Antalet siffror multiplicerades med 0.75 för att få

ett ungefärligt mått på elevens skrivhastighet (Hudson & Miller, 2006). Detta för att hitta vilket 

utfallsmått som skulle kunna vara rimligt för varje enskild individ. Utfallsmåttet var DCPM = digits

correct per minute, vilket är ett mått som är vanligt förekommande i denna typ av studier (Hudson 

& Miller, 2006). Man räknar antalet siffror som är korrekta i ett svar.

Eftersom fyra olika mättillfällen jämfördes användes variansanlys, ett antal mixed ANOVA med 

enkla kontraster genomfördes. För att exemplifiera effekterna på individnivå analyserades några 

enskilda elevers utvecklingskurvor.

6.3 Urval

Urvalet bestod av alla elever i årskurs sju (N = 101, flickor = 51 och pojkar = 50), som följde 

grundskolans kursplan i matematik, på en 6-9 skola i en liten kommun. Skolans upptagningsområde

består av kommunens sex f-5 skolor. Eleverna blandades i nya grupperingar när de började i årskurs

sex. Merparten av eleverna var uppvuxna och hade genomfört hela sin skolgång i Sverige. 

Fingerräkning hade observerats hos elever i alla årskurser på skolan och det fanns ett intresse av att 

prova och jämföra olika metoder att träna automatisering. Årskurs sju valdes att delta i 

utvecklingsarbetet då de inte hade nationella prov under vårterminen. Årskurs åtta valdes bort då 

flera av deras matematiklärare även deltog i matematiklyftet. Fördelningen i interventionsgrupp och

jämförelsegrupp skedde efter lärares intresse samt organisatoriska förutsättningar. 

6.4 Test

Inför studien så konstruerades fem olika minuttest inom talområdet addition 0-20. Varje test bestod 

av ett stående A4 – papper med fyra spalter med 25 uppgifter i varje spalt. Eleverna blev instruerade

att arbeta med testerna spaltvis uppifrån och ner från vänster till höger. De blev uppmanade att 

skriva svaren på uppgifterna i den ordning de kom. Om de inte automatiserat svaret skulle de 

beräkna det i stället. Kombinationer som byggde på generaliseringar, till exempel 12 + 3, valdes 

bort. Testet fokuserade på kombinationerna inom talområdet 0 – 10 samt 11- 19 med 

tiotalsövergång. Varje test bestod av följande kombinationer (de kunde även vara i omvänd 

ordning):

1 + 9 2 + 8 3 + 7 4 + 6 5 + 5 2 + 2 3 + 3 4 + 4 6 + 6 7 + 7 8 + 8 9 + 9 2 + 3

2 +4 2 + 5 2 + 6 2 + 7 2 + 8 2 + 9 3 + 1 3 + 4 3 + 5 3 + 6 3 + 8 3 + 9 4 + 5
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4 + 8 4 + 7 4 + 9 5 + 1 5 + 6 5 + 7 5 + 8 5 + 9 6 + 1 6 + 7 6 + 8 6 + 9 7 + 1

7 + 8 7 + 9 8 + 1  8 + 9

Uppgifterna var fördelade i olika ordning i de olika testen och samma kombination kunde 

förekomma på flera ställen. Om en elev inte var säker på alla kombinationerna så kunde testen 

uppfattas som olika svåra beroende på vilka de första kombinationerna var. Ett test med fler 

kombinationer inom området 1-10 än 11-19 i första spalten kunde upplevas som lättare än om det 

var tvärtom. Syftet med att variera ordningen på kombinationerna var två. Om ordningen varierar 

reducerar man risken för att en elev råkar memorera ordningen. Minuttesten kunde även fungera 

som ett träningstillfälle för alla elever, även för de som inte hann räkna mer än cirka 10 – 15 

uppgifter, då de under de olika lektionerna mötte olika kombinationer. Cronbach´s alpha är för det 

aktuella testet av addition 0-20 .96.

Subtraktionstest 0-20 bestod av fyra spalter med 25 uppgifter i varje. Inga uppgifter där svaret blev 

noll fanns med och inga uppgifter där generalisering kunde användas. De första 52 kombinationerna

kom i denna ordning (här radvis):

10 - 1 9 - 1 14 - 5 13 - 5 11 - 2 6 - 4 16 - 7 12 - 8 7 - 6 8 - 3 10 - 2 12 - 4 9 - 4

10 - 3 8 - 4 13 - 6 11 - 8 4 - 2 10 - 4 8 - 5 15 - 8 9 - 5 10 - 6 8 - 6 11 - 7 12 - 9

14 - 8 13 - 8 5 - 4 10 - 7 4 - 1 12 - 6 9 - 6 10 - 8 4 - 3 15 - 6 11 - 4 8 - 2 10 - 9

5 - 3 14 - 9 7 - 2 13 - 9 9 - 2 7 - 1 16 - 8 11 - 6 17 - 9 12 - 7 5 - 2 9 - 7 11- 9

Cronbach´s alpha är för det aktuella testet av subtraktion 0 - 20 .97. 

Addition 20 - 99 konstruerades med blandade uppgifter med både tiotalsövergång och utan. Det 

bestod av ett liggande A4- papper med tre spalter med 14 uppgifter per spalt. Endast ett tal i varje 

uppgift var tvåsiffrigt. De första 28 uppgifterna kom i följande ordning (här radvis): 

27 + 1 39 + 4 5  + 42 48 + 7 72 + 6   84 + 9  9 + 71

7 + 65 3 + 25 63 + 8 24 + 2 15 + 9 6 + 62 78 + 9

81 + 8 75 + 8 8 + 41 6 + 78 6 + 58 35 + 3 48 + 3

56 + 1 18 + 6 75 + 7 22 + 6 89 + 6 21 + 2 4 + 69

Cronbach´s alpha är för det aktuella testet av addition 20 - 99 .96.

6.5 Genomförande

Utvecklingsarbetet genomfördes under 12 lektioner förlagda vid tre tillfällen per vecka. Efter de 
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första tre lektionerna, där eleverna enbart genomförde minuttest, påbörjade interventionsgruppen ett

interventionsprogram som fortgick under åtta lektioner. Interventionsprogrammet bestod av två 

delar. I del ett, fyra lektioner, diskuterade elever och lärare olika strategier som kan användas för att 

lösa olika uppgifter om man inte kan kombinationen utantill. I del två, fyra lektioner, tränade 

eleverna på additionskombinationer och övade flyt genom olika tärnings- och kortspel samt 

winettkakort (uppgiften på ena sidan av kortet och uppgift plus svar på andra sidan av kortet). 

Under lektion tolv genomfördes sluttesten. I Figur 3 sammanfattas genomförandet. På den aktuella 

skolan fanns det inte möjlighet att låta alla elever träna digitalt.

Planeringen av interventionsprogrammet utgick från att eleverna i tidigare undervisning i de lägre 

skolåren arbetat med området och inte behövde undervisas om olika strategier utan att det var 

viktigare att synliggöra de strategier som användes i gruppen samt repetera kombinationerna. 

Interventionsprogrammet var beräknat att ta cirka 10-15 minuter i anspråk per lektionspass.

Lektion 1: Syftade till att eleverna skulle lyfta fram olika strategier kring hur man kan tänka när 

man ska lösa en additionsuppgift inom talområdet 0-20. Arbetet bestod av muntliga diskussioner 

samt pararbete där eleverna skrev ner olika räknestrategier utifrån olika uppgifter.

Lektion 2: Repetition av strategierna som synliggjorts lektionen innan. Under denna lektion 

diskuterades dubblor och dubblor plus och minus ett eller två. Här fick även dubblor utanför 

talområdet 0-20 förekomma för att synliggöra möjligheten till generaliseringar, till exempel 50 + 50

= 100, 50 + 52 = 102. En paraktivitet genomfördes där eleverna satte samman egna uppgifter utifrån

lektionsinnehållet.

Lektion 3: Huvudräkning utifrån föregående lektions skrivna uppgifter. Diskussion kring strategier 

för att lösa subtraktionsuppgifter inom talområdet 0-20 och uppgifter av typen 75 + 6. Arbetsblad 

med additionsuppgifter inom talområdet 0-20 i form av öppna utsagor.

Lektion 4: Muntlig huvudräkning med 10 - kompisarna. Diskussion om strategin att ”gå över tio” 

samt träningsblad med kombinationer med tiotalsövergång.

Lektion fem – åtta: Flyt och säkerhet tränades med olika spel under cirka 5-10 minuter per 

lektionspass. 

De gemensamma mättillfällena då alla elever genomförde samma test var tänkta att äga rum under 

lektion ett, fyra, åtta och tolv. 

Lektion ett: Additionstest 0 – 20, subtraktionstest 0 -20 samt addition 20 – 99.

Lektion fyra: Additionstest 0 – 20. 
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Lektion åtta: Subtraktion 0 -20 samt addition 20 – 99. Vissa klasser genomförde dock dessa test 

under lektion sju.

Lektion 12: Additionstest 0 – 20, subtraktionstest 0 - 20 samt addition 20 – 99.

Två veckor efter lektion 12: Additionstest 0 – 20, subtraktionstest 0 - 20 samt addition 20 – 99.

Lektion Interventionsgrupp Jämförelsegrupp

1 Förtest: Addition 0 – 20, Subtraktion 0 - 20, Addition 20 – 
99 
Ordinarie undervisning 

Förtest: Addition 0 - 20, 
Subtraktion 0 -20, Addition 20 – 99
Ordinarie undervisning

2 Minuttest 0 – 20
Ordinarie undervisning

Minuttest 0 - 20 
Ordinarie undervisning

3 Minuttest 0 – 20
Ordinarie undervisning

Minuttest 0 - 20 
Ordinarie undervisning

4 Mellantest :Addition 0 – 20. 
Strategier 0 – 20.
Ordinarie undervisning

Mellantest: Addition 0 – 20
Ordinarie undervisning

5 Minuttest 0 – 20. Dubblor, dubblor + / - 1 och 2.
Ordinarie undervisning

Minuttest 0 – 20
Ordinarie undervisning

6 Minuttest 0 – 20. Huvudräkning dubblor. 
Strategidiskussion subtraktion 0 – 20 och addition 20 – 99. 
Öppna utsagor addition 0 – 20.
Ordinarie undervisning

Minuttest 0 – 20
Ordinarie undervisning

7 Minuttest 0 – 20. Huvudräkning med kombinationer som 
blir 10.
Strategin ” gå över 10”
Ordinarie undervisning

Minuttest 0 – 20
Ordinarie undervisning

8 Mellantest :Subtraktion 0 – 20, addition 20 – 99
Minuttest 0 – 20.
Träning av flyt och säkerhet 10-15 minuter.
Ordinarie undervisning

Mellantest: Subtraktion 0 – 20, addition 20 –
99. Minuttest 0 – 20.
Ordinarie undervisning

9 Minuttest 0 – 20.
Träning av flyt och säkerhet 10-15 minuter.
Ordinarie undervisning

Minuttest 0 – 20.
Ordinarie undervisning

10 Minuttest 0 – 20.
Träning av flyt och säkerhet 10-15 minuter.
Ordinarie undervisning

Minuttest 0 – 20.
Ordinarie undervisning

11 Minuttest 0 – 20.
Träning av flyt och säkerhet 10-15 minuter.
Ordinarie undervisning

Minuttest 0 – 20.
Ordinarie undervisning

12 Sluttest:
Addition 0 – 20, Subtraktion 0 - 20, Addition 20 – 99
Ordinarie undervisning 

Sluttest:
Addition 0 – 20, Subtraktion 0 - 20, Addition
20 – 99
Ordinarie undervisning

19 (efter 
två 
veckor)

Eftertest:
Addition 0 – 20, Subtraktion 0 - 20, Addition 20 – 99
Ordinarie undervisning 

Eftertest:
Addition 0 – 20, Subtraktion 0 - 20, Addition
20 – 99
Ordinarie undervisning

Figur 3. Sammanfattning av interventionsprogrammets genomförande
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6.6 Forskningsetiska principer

I inledningen beskrevs kortfattat om de nationella styrdokumentens intention om att skolan bedriver

utvecklingsarbeten och att detta sker kvalitativt. Ur ett kvalitativt perspektiv är det viktigt att 

utvecklingsarbetet bedrivs med vetenskapliga metoder. Genom att utvärdera effekterna av ett 

utvecklingsarbete vetenskapligt ser man tydligt om arbetet ska genomföras även i de grupper som 

inte genomför interventionen i det första skedet. 

Redan i ett tidigt skede av detta utvecklingsarbete urskiljdes det att behovet att träna grundläggande 

kombinationer fanns i alla klasser. Är det då etiskt försvarbart att i skolans verksamhet ge elever 

med liknande behov olika undervisning och därmed undanhålla en grupp den träning man kan se 

behövs? I ett skolutvecklingsarbete kan ett av syftena anses vara att hitta metoder och arbetssätt 

som ökar måluppfyllelsen och som då ska överföras på andra grupper om det visar god effekt. Den 

föreliggande undersökningens jämförelsegrupp och interventionsgrupp arbetade båda med så kallad 

tabellträning, de genomför minuttest, vilket är en förekommande metod för att öka elevers 

automatisering. Interventionsgruppen genomförde utöver detta även strategidiskussioner och annan 

träning. Om interventionsprogrammet visar sig ha större effekt än enbart minuttest kommer även de

elever som tillhör jämförelsegruppen att få genomföra detta. 

 I det vetenskapliga förhållningssättet ligger även att titta på arbetet ur ett etiskt perspektiv som 

kanske annars lätt glöms bort. Är det genomförbart utan risk för negativ påverkan på eleverna?

Att ha svårigheter med att automatisera talkombinationer kan vara ett kännetecken på att en elev är i

matematiksvårigheter och kan ha svårt att utveckla det området. Är det då etiskt försvarbart att låta 

den eleven genomföra test på test med risk att den upplever att det inte sker någon utveckling? 

Uppvägs det av vinsten om arbetet faktiskt har en positiv effekt? Jag anser att en eventuell positiv 

effekt överväger gentemot risken att det påverkar elevens självförtroende negativt. Det grundar jag 

på att aktuella elever har gått i skolan i sju år och deras självbild i ämnet matematik troligtvis redan 

är positiv eller negativ beroende på hur framgångsrika de anser sig ha varit inom ämnet genom 

skolåren. För att minimera den negativa risken valde jag dock bort att till exempel låta eleverna 

rätta testen själva och bokföra sina resultat i en graf. Detta anses motivationshöjande (Hudson & 

Miller, 2006) men det hade inneburit att eleverna tydligt kunnat jämföra sig med varandra vilket jag

ville undvika. Däremot fanns möjlighet att få se sin egen graf och prata om den med mig. 

De forskningsetiska principerna ( Vetenskapsrådet, 2010) har fyra huvudkrav: informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav, som jag har bemött utifrån resonemanget 
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ovan. Ett informationsbrev (bilaga 1) skickades ut till alla vårdnadshavare. Där informerades om 

studiens syfte och att vårdnadshavarna hade möjlighet att avsäga sig om de inte ville att deras barns 

resultat skulle användas i min studie. Eleverna informerades muntligt vid första lektionstillfället. 

Jag träffade även eleverna regelbundet under studiens gång och kunde då besvara eventuella frågor 

som dök upp. Rektor och undervisande matematiklärare i aktuella klasser på aktuell skola 

informerades, tillfrågades och gav sitt samtycke till att studien skulle genomföras. Då studien är en 

utvärdering av ett arbete som vi på skolan såg ett behov av att det skulle genomföras oavsett min 

undersökning eller inte begärde jag inget aktivt samtycke från vårdnadshavarna. Alla elever skulle 

ändå delta i ett arbete med att försöka öka elevernas automatisering av de grundläggande 

talkombinationerna på de ordinarie matematiklektionerna. Däremot gavs det, som tidigare nämnts, 

möjlighet att inte låta elevens resultat vara med i min analys. Alla testresultat avidentifierades och 

kodades med en siffra per elev. Det är bara jag som haft tillgång till resultaten och som vet vilken 

siffra som motsvaras av vilken elev. Testen samlades in i direkt anslutning till testtillfället och 

kommer inte användas i någon annan studie.

7 Resultat

Resultatdelen är uppdelad i två delar. I första delen redovisas resultatet av varje test på gruppnivå 

och i andra delen exemplifieras resultat på individnivå. 

För att analysera resultatet användes flera mixed ANOVA med enkla kontraster. Alla resultat 

testades för signifikansnivån p < .05. Det som testades var effekten av tid, om det hade skett en 

förändring över tid, samt interaktion av tid och grupptillhörighet. Antalet elever i resultatdelen 

varierade på grund av frånvaro vid de olika mättillfällena. Interventionsprogrammet påbörjades vid 

mättillfälle två (mellantest) när det gäller addition 0-20. För addition 20-99 och subtraktion 0-20 så 

är mättillfälle två (mellantest) när interventionsgruppen påbörjade sin flytträning (lektion åtta). På 

individnivå kommer det utfallsmått som kan vara rimligt skrivas ut. Det är beräknat på 75% av hur 

många siffror eleven skriver per minut. Hudson och Miller (2009) refererar till tidigare forskning 

och anger att för årskurs 1-3 är 50% rimligt och från årskurs 4 och uppåt 75%.

7.1 Gruppnivå

7.1.1 Addition 0 - 20 

ANOVAN resulterade i en statistiskt signifikant effekt över tid, F(2.39, 176.86 ) = 60.28, p = .000, 

η2 = .45, grupperna ökade sitt medelvärde. Det fanns ingen statistiskt signifikant interaktionseffekt 

mellan grupptillhörighet och DCPM, F(2.39,176.86) = 1.51, p = .222 , η2 = .020. Enkla kontraster 
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visade att interventionsgruppen förbättrades mer mellan mättillfälle 2-4 än jämförelsegruppen, F(1, 

76 ) = 4.16, p = .045, η2 = .052, se även Figur 4. För medelvärden och standardavvikelse se tabell 1.

 

Tabell 1 

DCPM för additionstest 0-20 vid testtillfälle 1-4 för interventionsgrupp, jämförelsegrupp och den 

totala gruppen

Förtest Mellantest Sluttest Eftertest

Medel
(SD)

Medel
(SD)

Medel
(SD)

Medel
(SD)

N

Interventionsgrupp 40.82

(13.21)

43.26 

(17.01)

53.03 

(19.71)

53.59

(20.66)

34

Jämförelsegrupp 39.25

(15.79)

43.52

(18.02)

50.55

(20.61)

48.93

(21.99)

44

Totalt 39.94

(14.67)

43.29

(17.45)

51.63

(20.02)

50.96

(21.41)

78

Figur 4. Utvecklingskurvor i addition 0-20 för interventions- och jämförelsegrupp.

7.1.2 Addition 20 - 99

ANOVAN resulterade i en statistiskt signifikant effekt över tid, F(2.71, 192.12) = 43.55, p = .000, 

η2 = .38, grupperna ökade sitt medelvärde. Det fanns ingen statistiskt signifikant effekt av 

grupptillhörighet, F ( 2.71, 192.12) = .93, p = .42 , η2 = .013. Kontrasten visade inget ytterligare. 

För medelvärden och standardavvikelse se Tabell 2.
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Tabell 2

DCPM för additionstest 20-99 vid testtillfälle 1-4 för interventionsgrupp, jämförelsegrupp och den 

totala gruppen

Förtest Mellantest Sluttest Eftertest

Medel
(SD)

Medel
(SD)

Medel
(SD)

Medel
(SD)

N

Interventionsgrupp 22.91

(9.76)

24.85

(8.32)

28.73

(8.96)

29.67

(10.09)

33

Jämförelsegrupp 23.47

(9.59)

25.53

(10.32)

28.73

(9.90)

28.53

(10.86)

40

Totalt 23.22

(9.60)

25.22

(9.05)

28.73

(9.90)

29.04

(10.47)

73

7.1.3 Subtraktion 0 - 20

ANOVAN resulterade i en signifikant effekt över tid, F(3, 219) = 6.19, p = .000, η2 = .078. Det 

fanns en statistiskt signifikant interaktionseffekt mellan grupptillhörighet och tid, F ( 3, 219) = 4.90,

p = .003 , η2 = .063, interventionsgruppen utvecklades bättre än jämförelsegruppen. Kontrasten 

visade att interventionsgruppen förbättrades mer mellan mättillfälle 2-4 än jämförelsegruppen, 

F( 1,73)= 8.99,  p = .004 , η2 = .11, se även Figur 5. För medelvärden och standardavvikelse se 

Tabell 3. 

Tabell 3

DCPM för subtraktionstest 0-20 vid testtillfälle 1-4 för interventionsgrupp, jämförelsegrupp och 

den totala gruppen

Förtest Mellantest Sluttest Eftertest

Medel
(SD)

Medel
(SD)

Medel
(SD)

Medel
(SD)

N

Interventionsgrupp 18.94

(7.64)

19.44

(7.63)

21.56

(6.66)

21.41

(7.89)

32

Jämförelsegrupp 20.21

(8.62)

21.84

(9.41)

20.93

(7.49)

21.12

(9.33)

43

Totalt 19.67

(8.18)

20.81

(8.72)

21.20

(7.11)

21.24

(8.69)

75
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Figur 5. Utvecklingskurva för interventions- och jämförelsegrupp vid förtest, mellantest, sluttest 

och eftertest.

7.2 Resultat på individnivå

För att exemplifiera hur utvecklingen kunde se ut på individnivå visas i detta avsnitt fyra elevers 

utvecklingskurvor i addition 0 - 20 och subtraktion 0 - 20. I addition 20 - 99 fanns det inga 

statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna så dessa utvecklingskurvor redovisas inte. En 

elev från interventionsgruppen jämfördes med en liknande elev från jämförelsegruppen. Eleverna 

valdes utifrån kriteriet att baslinjen (de tre första minuttesten med förtestet inräknat) var någorlunda 

lika. Elev A-C hade genomfört alla test, elev D hade missat minuttest 9 men bedömdes ändå kunna 

redovisas då man kan se utvecklingskurvan.

Elev A och B hade en något ojämn baslinje med liknande kurva. Elev A hade en baslinje med 19 – 

16 - 20 DCPM, elev B hade en baslinje med 19 – 14 - 21 DCPM. 

Elev C och D hade en ojämn baslinje med liknande kurva. Elev C hade en baslinje med 46 – 34 - 44

DCPM och elev D hade en baslinje med 46 – 39 - 48 DCPM.

Elevernas resultat på siffertestet nämns i analysen för addition 0 - 20 då det visar ungefär vilket 

utfallsmått som skulle kunna vara rimligt utifrån skrivhastighet (Hudson & Miller, 2006). I den 

totala gruppen varierade tänkt utfallsmått mellan 32 och 98 siffror med ett medelvärde på 68.98. 

Några elever översteg det tänkta utfallsmåttet, andra elever hamnade i närheten och några hamnade 

långt under. Måttet ger ändå en viss indikation på hur snabbt eleven skriver och om utfallsmåttets 

värde har påverkats av det.
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7.2.1 Addition 0 - 20

I Figurerna 4-7 ses elevernas testresultat på additionstesten 0 - 20 vid de tretton olika mätningarna. 

Exakta värden anges för test 1(förtest), 4 (interventionsprogrammet påbörjas), 12 (sluttest) och 

13(eftertest).

Figur 6. DCPM per mättillfälle för elev A.                      Figur 7. DCPM per mättillfälle för elev B.

Elev A skrev 47 siffror på siffertestet och de exakta värdena var:19 – 20 – 28 – 23. Elev B skrev 64 

siffror på siffertestet och de exakta värdena var 19 – 20 – 22 – 20.

Figur 8. DCPM per mättillfälle för elev C.           Figur 9. Antalet DCPM per mättillfälle för elev D.

Elev C skrev 94 siffror på siffertestet och de exakta värdena var 46 – 34 – 67 – 82. Elev F skrev 64 

siffror på siffertestet och de exakta värdena var 46 – 38 – 53 – 37.
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7.2.2 Subtraktion 0 - 20

Testtillfällena för subtraktion 0-20 ägde rum under lektion ett, sju eller åtta samt tolv och som 

eftertest. Exakta mätvärden anges under graferna. Flytträningen för interventionsgruppen 

påbörjades vid testtillfälle två.

Figur 10 . DCPM per mättillfälle för elev A.                Figur 11. DCPM per mättillfälle för elev B.

Exakta värden för elev A: 9-6-12-8 och exakta värden för elev B: 7-9-10-6

Figur 12. DCPM per mättillfälle för elev C.                 Figur 13. DCPM per mättillfälle för elev D.

Exakta värden för elev C var  18-17-17-27 och för elev D 25-25-25-28.
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8 Resultatdiskussion

Syftet med denna studie var att se vilken eventuell effekt ett interventionsprogram på klassnivå hade

i årskurs 7. Detta för att se om den primära undervisningen i grundläggande talkombinationer 

behövde förändras. Jag har undersökt om det fanns ett samband mellan elevernas säkerhet i 

automatisering av grundläggande talkombinationer 0-20 i addition och beräkning av 

additionsuppgifter inom talområdet 20- 99 samt med grundläggande subtraktionskombinationer 0 - 

20. Tre hypoteser ställdes upp.

 Ett interventionsprogram för additionskombinationer 0 - 20 som består av 

strategidiskussioner, flytträning samt tidsbaserade test är mer effektivt än enbart 

tidsbaserade test.

 Träning av addition 0 - 20 generaliseras till addition 20 - 99.

 Träning av addition 0 - 20 generaliseras till subtraktion 0 - 20.

8.1 Sammanfattning av resultat på gruppnivå

Resultatet visade att det inte fanns någon statistiskt signifikant skillnad på effekten av 

grupptillhörighet vid träning av additionskombinationer inom talområdet 0 - 20 mellan mättillfälle 

ett och fyra. Mellan mättillfälle två och fyra fanns det en signifikant effekt även om den var svag.

Båda grupperna ökade sitt medelvärde utan statistiskt signifikant skillnad beroende på 

grupptillhörighet på additionstest 20 - 99. Interventionsgruppen hade en statistiskt signifikant bättre 

utveckling än jämförelsegruppen när det gäller subtraktion 0 - 20.  

Det viktigaste resultatet var att träning av addition inom talområdet 0 - 20 generaliseras till 

subtraktion inom samma talområde med en statistiskt signifikant skillnad beroende på 

grupptillhörighet. Ett annat resultat var att det inte hittades någon statistiskt signifikant skillnad på 

interventionsgruppen och jämförelsegruppen när det gäller automatiseringsträningen av addition 

inom talområdet 0 - 20 mellan mättillfälle 1 - 4 eller dess generalisering till addition 20 - 99. 

För att exemplifiera hur utvecklingen hos olika individer kan se ut diskuteras graferna på 

individnivå i nästa avsnitt.

8.2 Tolkning av utvecklingskurvor på individnivå

Elev A och B

Elev A och B (Figur 6 och 7) har samma antal DCPM på förtestet addition 0 - 20 och båda ligger på 

33



DCPM 20 när interventionsprogrammet påbörjas för elev A. Kurvan för elev A är ojämn men svagt 

positiv vilket jag tolkar som att eleven inte var helt säker på de kombinationer den mötte i de olika 

testen men en inlärning skedde. I grafen syns när interventionsprogrammet påbörjades i jämförelse 

med elev B vars kurva är ojämn under hela perioden med en mycket svag positiv utvecklingskurva. 

Det tolkar jag som att ingen ny inlärning skedde. Test sju var för elev B ett test som innehöll många 

kombinationer där svaret blev tio i början, något som elev B troligen behärskade. Både elev A och 

elev B fick en negativ kurva mot slutet av perioden men elev A förbättrade sitt resultat totalt med 4 

DCPM medan elev B ökade med 1 DCPM. Det tolkar jag som att det fanns en viss effekt av 

interventionsprogrammet för elev A under programmets gång men eleven bibehöll inte kunskapen 

till eftertestet. Det finns en tydlig diskrepans mellan det reella utfallsmåttet och det tänkta 

utfallsmåttet. 

I graferna för subtraktion 0-20 (Figur 10 och 11) kan man tydligt se att kurvan för elev A var 

negativ under interventionsprogrammets diskussionsfas för att sedan bli positiv under 

flytträningsfasen. Det fanns dock ingen kvarhållen effekt vid eftertestet. Elev B utvecklades svagt 

positivt fram till sluttestet. Inte heller elev B behöll sin träningseffekt vid eftertestet. Båda hade en 

likartad total utveckling.

Elev C och D

Elev C och D (Figur 8 och 9) hade samma ingångsvärde på förtestet och en liknande baslinje. 

Det fanns en tydlig påverkan av interventionsprogrammet hos elev C. Vid programmets början 

ökade värdena i en positiv utvecklingskurva. Utvecklingen avtar något mot slutet men ökar sedan 

vid eftertestet. Det verkar finnas en viss fördröjningseffekt. Elev D däremot hade en ojämn 

utvecklingskurva och minskade sitt resultat på eftertestet. Det tolkar jag som att ny inlärning inte 

skedde, den blev åtminstone inte befäst. Elev C närmar sig sitt tänkta utfallsmått vid eftertestet 

medan elev D närmar sig det under träningsperioden men hamnar under sitt utgångsvärde vid 

eftertestet.

Kurvan för subtraktion 0 - 20 (Figur 12 och 13) är liknande för båda eleverna ända fram till 

sluttestet. Båda eleverna stod ganska still i sin utveckling. Till eftertestet ökade däremot elev C med 

en stark positiv linje. Även här verkar det som det kan finnas en fördröjningseffekt för elev C precis

som i addition 0 - 20.

Det viktigaste resultatet på individnivå är att utifrån dessa fall kan man se att 

interventionsprogrammet haft en viss effekt på elevernas flyt vad gäller addition 0 - 20 även om 
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elev A inte håller kvar den ökade automatiseringen. Elev C däremot påverkades starkt av 

interventionsprogrammet och visade en tydlig överföring av sin ökade automatisering till 

subtraktion 0-20 i jämförelse med elev D. 

8.3 Validitet och reliabilitet

I en undersökning är det viktigt att beakta om man mäter det man avser att mäta, validitet, och om 

det man kommer fram till är trovärdigt, reliabilitet (Bryman, 2011). I ifrågavarande 

utvecklingsarbete användes ett utfallsmått som används vid liknande internationella 

undersökningar, antalet korrekta siffror per minut, DCPM. Ett argument mot att använda denna 

mätmetod kan vara att den inte mäter om eleven svarat rätt på en uppgift, alltså ser man inte i 

resultatet hur många kombinationer eleven behärskar utan enbart antalet rätta siffror på rätt plats. I 

subtraktionstestet motsvaras varje korrekt siffra av ett korrekt svar då alla svar är ensiffriga. I 

additionstestet 20 - 99 skulle en elev hypotetiskt kunna skriva fel tiotalssiffra på åtta uppgifter och 

ändå få fyra DCPM. Det visar dock att eleven behärskar delar av operationen, den har räknat ut 

entalen korrekt men missat på tiotalet. Då additionstesten bestod av blandade uppgifter där svaret 

bestod av en eller två siffror ansågs att resultatet gav ett mer statistiskt jämförbart mått än om jag 

valt att använda mig av antalet rätt. Detta bör ge undersökningen validitet, jag har mätt det jag 

avsåg att mäta. För att öka reliabiliteten valde jag att använda mig av samma test vid fyra olika 

tillfällen, förtest – mellantest- sluttest – eftertest. Cronbach´s alpha uppvisade god reliabilitet för 

testerna.

Reliabiliteten minskas om eleven medvetet svarar fel eller svarar långsammare än vad den 

behärskar. Elever med koncentrationssvårigheter kan under olika test vara mer eller mindre 

koncentrerade vilket kan leda till ett varierat resultat. Detta är svårt att förhindra men på gruppnivå 

bör resultaten ändå indikera vilken effekt träningen haft. Resultatet kan också påverkas av vad 

eleverna arbetar med under övrig lektionstid samt om de tränat hemma. Under aktuell tidsperiod 

arbetade båda grupperna med algebra och några klasser hann börja arbeta med bråk och procent. 

För att utvärdera hur eleverna uppfattade utvecklingsarbetet lämnades en enkät ut och där framkom 

att tre elever i jämförelsegruppen aktivt tränat huvudräkning på fritiden men ingen i 

interventionsgruppen. Det bedömdes att det inte skulle påverka slutresultatet. Resultatet påverkas 

även av att lärarna arbetar på det sätt som det är tänkt. Det innebär korrekt tidtagning av minuttesten

och att de följt lektionsplaneringarna och sett till att eleverna tränat det som de avsetts att träna. Jag 

har deltagit som observatör vid några av lektionerna som hölls i interventionsprogrammet samt 
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hållit i nästan alla gemensamma mättillfällen men har inte haft organisatoriska möjligheter att alltid 

vara närvarande. 

8.4 Diskussion 

Resultaten ger delvis stöd åt mina hypoteser. Det fanns en tendens till att interventionsprogrammet 

var effektivare än enbart tidsbaserade test. Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad beroende 

på grupptillhörighet från förtest till eftertest, däremot från interventionsprogrammets början till 

eftertestet. Elevernas ökade säkerhet inom talområdet addition 0 - 20 generaliserades till addition 

inom talområdet 20-99 och träning i addition 0 - 20 generaliserades till subtraktion 0 - 20 med en 

svag effekt.

Gruppnivå

Det är svårt att jämföra studien med tidigare genomförda studier då jag i interventionsprogrammet 

blandat strategidiskussioner och flytträning under en kort tidsperiod, totalt åtta lektioner där 

eleverna arbetade med programmet under cirka 10-15 minuter per lektion. De interventionsprogram

som studerats tidigare har oftast pågått under en längre period och merparten har varit fokuserade 

på att enbart träna kombinationerna. Fuchs et al (2009) tittade dock på en intervention i årskurs tre 

där man blandade strategier, arbete med laborativt material samt flytträning. Den interventionen gav

bättre effekt jämfört med jämförelsegruppen som inte tränat. Studien skiljer sig från min 

undersökning i fråga om urval, tid samt den laborativa delen men ger ändå ett stöd i att en blandad 

intervention kan fungera. Tittar man på resultatet av ANOVAN för de test som rörde enbart 

interventionsperioden och fram till eftertestet så visar det en statistiskt signifikant skillnad beroende

på grupptillhörighet. Det talar för att interventionsprogrammet hade effekt. I detta fall kanske en 

längre träningsperiod eller fler moment under interventionen (Codding et al, 2011) lett till ett 

tydligare resultat. 

Ett annat resultat var att  jämförelsegruppen förbättrade sina resultat inom addition 0-20 genom att 

enbart genomföra minuttest. Tittar man på tidigare studier så ser man att det är en 

interventionsmetod som förekommer och som har visat sig ha effekt. Walker et al (2013) visade i 

sin studie av elever i årskurs sex att tidsbaserad tabellträning var effektivare än CCC med 

talfaktatrianglar när det gällde att öka automatiseringen. De ansåg att det kunde bero på att

tabellträningen gav effektivare minnesbilder av kombinationerna än att se kombinationerna i form 

av talfaktatrianglar. Interventionen genomfördes under sju lektioner varav eleverna arbetade med 

tidstest under 3,5 minuter per lektion, alltså något längre tid än i min studie. I årskurs sex och sju är 
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det rimligt att anta att eleverna antingen aktivt arbetat med att automatisera grundläggande 

kombinationer i de tidigare skolåren eller åtminstone mött kombinationerna så ofta att de borde ha 

börjat bli automatiserade. De tidsbaserade testen kan då fungera som en repetition eller förstärkning

av kunskaper som redan finns vilket kan förklara att eleverna i jämförelsegruppen också 

utvecklades på ett positivt sätt. Båda grupperna kan också delvis ha utvecklats som ett resultat av 

ordinarie undervisning.

Att båda grupperna ökade sin säkerhet inom talområdet 20-99 i addition bekräftar det resultat som 

Fuchs et al (2006) fann när de undersökte sambandet mellan automatisering av kombinationer i 

talområdet 0-12 och elevernas förmåga att beräkna tvåsiffriga uppgifter. Det finns alltså en fördel 

för eleverna att bli säkrare på de grundläggande kombinationerna då de kan generalisera kunskapen 

till andra områden (McIntosh 2005; 2008). Däremot tycks inte interventionsprogrammet i sig 

påverkat elevernas generalisering.

Kamii et al (2001) nämnde i sin studie att subtraktion oftast upplevs som svårare än addition. Det 

syns i medelvärdena i Tabell 5 som låg på 19.54 DCPM för hela gruppen vid förtestet. Även för 

subtraktionskombinationer refererar Hudson och Miller (2006) till ett lägsta utfallsmått på 30 

DCPM vilket ingen av grupperna nådde upp till som medelvärde i eftertestet. Både Kamii et al 

(2001) och McIntosh (2008) ansåg att när elever kan en additionskombination så använder de den 

kunskapen för att härleda svaret på motsvarande subtraktionskombination. I min undersökning så 

förbättrade båda grupperna sin automatisering av addition inom talområdet 0-20 men det fanns en 

statistiskt signifikant skillnad beroende på grupptillhörighet när det kom till generalisering till 

subtraktion inom talområdet 0 - 20. Interventionsgruppen utvecklades bättre än jämförelsegruppen. 

Träning av addition 0 - 20 ledde alltså till att eleverna blev säkrare på något de inte tränat. Det är ett

svagt samband med en ganska liten ökning i DCPM men det finns vilket är intressant. Tittar man på

effekten mellan mättillfälle 2 - 4 så  är sambandet starkare. Rimligtvis borde även 

jämförelsegruppen generalisera i lika stor grad då de också ökat sin säkerhet inom talområdet 

addition 0 - 20. Det är också intressant då Walker et al (2014) inte hittade någon 

generaliseringseffekt i sin studie vilket inte är i linje med mitt resultat. Jämförs de interventionerna 

tränade eleverna i min undersökning additionskombinationerna utan tidspress till skillnad från 

eleverna hos Walker et al (ibid). Träningen var inriktad på enbart additionskombinationer, eleverna 

behövde inte ställa om sitt tänkande till en ny procedur. Min interventionsgrupp diskuterade även 

olika strategier vilket kan ha lett till en ökad konceptuell förståelse för den inversa relationen mellan

addition och subtraktion. Det kan ha blivit den växelverkan av konceptuell och procedurell kunskap
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som Rittle-Johnson och Alibali (1999) fann i sin studie. Effekten var som nämnts tidigare svag men 

med tanke på interventionsprogrammets begränsningar i tid och innehåll kanske effekten skulle 

blivit starkare om programmet hade innehållit mer systematisk träning även under strategidelen. Det

kan också vara så att även om man tränat additionskombinationerna intensivt så kanske det ändå 

behövs systematiskt träning av även subtraktionskombinationerna för att nå önskvärt mål på 

utfallsmåttet.

 Individnivå

I de individuella graferna kan man se att utvecklingen varierar. Det finns en tendens att eleverna i 

interventionsprogrammet har en i graferna synbar påverkan av träningen och att de har förbättrats 

något mer än eleverna i jämförelsegruppen vad gäller automatisering gällande addition 0 - 20. Elev 

C i interventionsgruppen påverkades positivt av strategidiskussionerna, vilket skulle kunna tala för 

att eleven som inte automatiserat alla kombinationerna tidigare kanske inte haft den konceptuella 

förståelse som krävs (McIntosh, 2008; Baroody, 2009). Den förståelsen kanske finns efter 

ytterligare ett antal skolår och när eleven då får möta och diskutera olika strategier ser eleven 

sambanden och blir mer mottaglig för träning. Elev C visade också en fördröjningseffekt när det 

gällde både addition 0-20  och subtraktion 0-20 vilket tyder på att en ökad automatisering skett. 

Svårigheter med att automatisera kännetecknar ofta elever i matematiksvårigheter och de är 

bestående över tid (Jordan et al, 2003; Chong & Siegel, 2008). I ett specialpedagogiskt perspektiv 

hade det därför varit intressant att se hur den elevgruppen responderat på träning och minuttest eller 

enbart minuttest i min undersökning, speciellt som det finns en studie som visade att effekten i en 

matematikintervention uteblev hos elever i denna åldersgrupp (DCSF, 2008). De eleverna hade till 

skillnad från den grupp jag studerat fått enskilda interventioner och det framkom inte vad de 

tränade. Tyvärr blev stickprovet för litet för statistiskt jämförande analyser. Eleverna A och B hade 

dock båda ett lågt ingångsvärde, 19 DCPM och deras grafer visar att elev A utvecklas något under 

interventionsprogrammet men automatiseringen inte är fullt ut befäst. För elev B ses ingen 

utveckling. Jordan et al (2003) och Chong och Siegel (2008) drog slutsatsen att elever med 

automatiseringssvårigheter utvecklades mindre över tid än elever med en typisk 

matematikutveckling. Elev A i min undersökning verkar haft förmågan att lära in kombinationer och

bibehålla dem i minnet medan de repeterades regelbundet men utvecklades mindre än elev C vilket 

kan ligga i linje med deras resultat.
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8.5 Pedagogiska implikationer

I detta utvecklingsarbete har några saker tydligt framkommit som bör påverka den primära 

undervisningen kring grundläggande talkombinationer.

Eleverna i årskurs sju på studiens aktuella skola ökade sin automatisering av addition 0-20 under 

utvecklingsarbetets tidsperiod. Om de hade befäst dessa kombinationer under tidigare skolår så 

hade andelen elever som ökat sitt antal DCPM inte varit så stort. Det var få elever som stod helt still

i sin utveckling vilket de hade gjort om alla kombinationer hade varit automatiserade sen tidigare. 

Ökad säkerhet inom området generaliserades till addition 20 - 99 och träning av addition 

0 - 20 generaliserades till subtraktion 0 - 20. Det finns därför anledning att fundera över hur den 

primära undervisningen bedrivs. Tränas automatisering i de lägre skolåren och vilket mål sätter 

skolan i sådana fall upp? Bygger automatiseringen på att eleverna har skapat sig den konceptuella 

förståelsen först? Repeteras kombinationerna och strategierna under år 4 och 5 för att ytterligare 

befästa dem? Det är frågor som inte kan besvaras i detta arbete men som är viktiga att föra vidare 

för diskussion i de tidigare skolåren. 

Som mottagande högstadieskola är det viktigt att screena eleverna för att se om det finns ett behov 

av en helklassintervention gällande automatisering och inte ta för givet att detta är något som 

eleverna redan behärskar. Resultatet kan även bli en indikator över vilka elever som kan befinna sig 

i matematiksvårigheter då min personliga erfarenhet av detta utvecklingsarbete är att flertalet av de 

elever som hade ett lågt ingångsvärde DCPM i addition 0 - 20 också är på en lägre matematisk nivå 

inom andra områden vilket även Jordan et al (2003) fann. I resultatdelen kan jag se att elevernas 

säkerhet börjar öka redan vid strategidiskussionerna, att enbart använda sig av minuttest är ett 

mindre bra alternativ. Dessutom ger det inte samma generalisering till subtraktion.

Det finns inget som tyder på att elever i matematiksvårigheter blir sämre av att genomgå ett 

interventionsprogram i helklass vilket gör att alla i klassen kan delta. Det behöver inte heller ta så 

mycket undervisningstid i anspråk. Som undervisande lärare är det dock bra att ta hänsyn till att alla

elever har en individuell utvecklingskurva och fundera över hur offentliga elevernas resultat ska 

vara. 

Hur kan man då som lärare veta vilken metod man ska använda? Codding et al (2007) såg i sin 

studie att elevernas ingångsvärde påverkade vilken metod som var effektivast. Om eleven 

beräknades befinna sig nära önskvärt värde så var tidsbaserade test effektivast men de elever som 

hade låga ingångsvärde fick bättre resultat av att arbeta med CCC där de fick fokusera på att träna 
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kombinationerna i stället för att fokusera på att öka hastigheten. Det innebär att vi skulle behöva 

standardisera olika nivåer på DCPM för olika åldrar utan att ta hänsyn till individuella 

förutsättningar i form av till exempel skrivhastighet. Min personliga erfarenhet är att där det är en 

stor negativ diskrepans mellan skrivhastighet och antalet DCPM hittar vi elever som ofta har 

svårigheter i matematik i mer eller mindre omfattning. Därför kan en metod vara att kombinera 

strategidiskussioner och flytträning för att nå fler elever.

8.6 Framtida forskning och sammanfattning

Under detta utvecklingsarbetes gång har många nya insikter men även nya frågor väckts. 

I undersökningen så framkom ett svagt samband mellan träning av addition 0 - 20 och subtraktion 

0 - 20. Det vore intressant att undersöka om ett interventionsprogram med mer intensiv träning av 

additionskombinationerna, till exempel att eleverna arbetar med strategitänk, kombinationerna plus 

flytträning vid varje tillfälle, skulle resultera i ett starkare samband. I min undersökning får jag inte 

heller något tydligt svar på om elever med ett lågt ingångsvärde påverkas av 

interventionsprogrammet på ett positivt sätt. Jag kan ana tendenser till det och om det är så vore det 

intressant att jämföra om enskild intensivundervisning skulle ha större effekt för  elever med lågt 

ingångsvärde än en klassrumsintervention. Eller är det så att elever som har svårt att automatisera 

kombinationerna ska lägga sin undervisningstid  på att utvecklas inom andra områden?

I elevernas testresultat har jag tydligt sett att elevernas individuella utveckling varierar stort. En del 

har ökat sitt flyt mycket, en del mindre. Hur mycket kan elevernas värde på DCPM berätta för oss 

om elevernas matematiska förutsättningar förutom att vi vet att det är många elever i 

matematiksvårigheter som har svårt för att automatisera? Utifrån den studie Jordan et al (2003) 

genomförde vore det intressant att undersöka om det finns något samband mellan säkerhet i de 

grundläggande kombinationerna i de fyra räknesätten och elevernas resultat på de nationella proven 

i åk 3, 6 och 9. 

Sammanfattningsvis så har det föreliggande utvecklingsarbetet visat att det finns en vinst för elever 

att arbeta med att öka automatiseringen av de grundläggande kombinationer i addition inom 

talområdet 0-20. De blir säkrare på addition inom större talområden (20 - 99) och rätt sorts träning 

generaliseras även till subtraktion 0 – 20. Det är ett område som behöver befästas i de tidigare 

skolåren så att eleverna kan dra fördel av detta i den vidare matematikutvecklingen. Träningen kan 

äga rum i helklass och i de senare skolåren genomföras parallellt med övrig matematikundervisning.

40



9 Referenser

Allwood, C.M. & Erikson, M.G. (2010).Grundläggande vetenskapsteori för psykologi och andra 

beteendevetenskaper. (1.uppl.) Lund: Studentlitteratur.

von Aster, M., & Shalev, R. (2007). Number development and developmental dyscalculia. 

Developmental Medicine & Child Neurology, 49(11), 868-873. 

Baroody, A. J. (2006). Why Children Have Difficulties Mastering the Basic Number Combinations 

and How to Help Them. Teaching Children Mathematics, (1). 22. 

Baroody, A., Bajwa, N., & Eiland, M.(2009). Why can't Johnny remember the basic facts?. 

Developmental Disabilities Research Reviews, 15(1), 69-79. doi:10.1002/ddrr.45

Baroody, A. J. (2011). Learning: A framework. I National Council of Teachers of Mathematics. 

(2011). Achieving fluency: special education and mathematics. Reston, VA: National Council of 

Teachers of Mathematics.

Boaler, J. (2015). Fluency Without Fear: Research Evidence on the Best Ways to Learn Math Facts. 

Nedladdad från http://youcubed.stanford.edu/fluency-without-fear  150203

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., rev.uppl.) Malmö: Liber.

Carr, M., & Alexeev, N. (2011). Fluency, accuracy, and gender predict developmental trajectories of

arithmetic strategies. Journal Of Educational Psychology, 103 (3), 617-631. doi: 10.1037/a0023864

Chong, S. & Siegel, L. (2008). Stability of computational deficits in math learning disability from 

second through fith grades. Developmental Neuropsychology, 33(3), 300-317.

Doi: 10.1080/87565640801982387

Codding, R. S., Shiyko, M., Russo, M., Birch, S., Fanning, E., & Jaspen, D. (2007). Comparing 

mathematics interventions: Does initial level of fluency predict intervention effectiveness?. Journal

Of School Psychology, 45603-617. doi:10.1016/j.jsp.2007.06.005

41

http://youcubed.stanford.edu/fluency-without-fear


Codding, R.S., Burns, M. K.,& Lukito, G.(2011). Meta- analysis of mathematic basic-fact fluency 

interventions: A component analysis. Learning Disabilities Research & Practice, 26(1), 36-47.

Dowker, A. (2012). Individual differences in arithmetic: implications for psychology, neuroscience 

and education. New York: Psychology Press. 

DCSF. Department for children, schools and families. (2008). Evaluation of the making good 

progress pilot. London: Pricewaterhouse Coopers LLP. 

Djurfeldt, G., Larsson, R. & Stjärnhagen, O.(2010). Statistisk verktygslåda 1:Samhällsvetenskaplig 

orsaksanalys med kvantitativa metoder. (2.uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Engström, M. (2003). Specialpedagogiska frågeställningar i matematik. En introduktion 

(Arbetsrapporter vid Pedagogiska institutionen, Örebro Universitet 2003:8). Örebro: örebro 

Universitet. Nedladdad från 

http://www.oru.se/PageFiles/13572/Fulltext_Specialpedagogiska_fragestallningar.pdf

Fejes, A. & Thornberg, R.(red). (2009). Handbok i kvalitativ analys. (1.uppl.) Stockholm: Liber.

Fennell, F. (2011). All means all. I National Council of Teachers of Mathematics. (2011). Achieving 

fluency: special education and mathematics. Reston, VA: National Council of Teachers of 

Mathematics.

Fuchs,L.S., Fuchs, D., Compton, D.L., Powell, S.R., Seethaler, P. M., Capizzi, A.M., &  Fletcher, 

J.M. (2006). The cognitive correlates of third-grade skill in arithmetic, algorithmic computation, 

and arithmetic word problems. Journal Of Educational Psychology, 98 (1), 29-43.

Fuchs, L., Powell, S., Seethaler, P., Fuchs, D., Hamlett, C., Zumeta, R., & Fletcher, J. (2009). 

Remediating Number Combination and Word Problem Deficits Among Students With Mathematics 

Difficulties: A Randomized Control Trial. Journal Of Educational Psychology, 101(3), 561-576. 

doi:10.1037/a0014701

42



Geary, D.C., Hoard, M.K, Nugent, L & Byrd-Craven, J. (2007). Strategy Use, Long-term Memory, 

and Working Memory Capacity. I Berch, D.B. & Mazzocco, M.M.M. (red.) (2007). Why is math so 

hard for some children?: the nature and origins of mathematical learning difficulties and 

disabilities. ( s. 83 – 105). Baltimore, Md.: Paul H. Brookes Pub. Co.,Inc. 

Geary, D. C. (2013). Early foundations for mathematics learning and their relations to learning 

disabilities. Current Directions In Psychological Science, 22(1), 23-27. 

doi:10.1177/0963721412469398

Gelman, R., & Gallistel, C. R. (1986). The child's understanding of number. Cambridge, MA, US: 

Harvard University Press.

Gersten, R., Beckmann, S., Clarke, B., Foegen, A., Marsh, L., Star, J. R., & Bradley, W. What 

Works Clearinghouse,. (ED). (2009). Assisting Students Struggling with Mathematics: Response to 

Intervention (RtI) for Elementary and Middle Schools. NCEE 2009-4060. What Works 

Clearinghouse. 

Hopkins, S. L. & Lawson, M.J. (2006). The effect counting speed has on developing a reliance on 

retrieval in basic addition. Contemporary Educational Psychology 31 (2), 208–227.

Hudson, P. & Miller. S.P. (2006). Designing and implementing mathematics instruction for students

with diverse learning needs. Boston: Pearson/ Allyn and Bacon

Jordan,N. Hanich, L., & Kaplan, D. (2003). Arithmetic fact mastery in young children: A 

longitudinal investigation. Journal Of Experimental Child Psychology, 85(2), 103-119. doi: 

10.1016/s0022-0965 (03)00032-8

Kamii, C. , Lewis, B.A., & Kirkland, L.D. (2001). Fluency in subtraction compared with addition. 

Journal Of  Mathematical Behavior, 20, 33-42.

doi: 10.1016/S0732-3123 (01)00060-8

Lembke, E. S., Hampton, D., & Beyers, S. J. (2012). Response to intervention in mathematics: 

43



Critical elements. Psychology In The Schools, 49(3), 257. doi:10.1002/pits.21596

Lundberg, I. & Sterner, G. (2009). Dyskalkyli- finns det? Aktuell forskning om svårigheter att förstå

och använda tal. Göteborg: NCM

Lunde, Olav. (2011). När siffrorna skapar kaos. Stockholm: Liber AB.

Löwing, M. (2008). Grundläggande aritmetik. Matematikdidaktik för lärare. Lund: 

Studentlitteratur.

Mazzocco,M., Devlin, K. & McKenney, S. (2008). Is it a fact? Timed arithmetic performance of 

children with mathematical learning disabilities (MLD) varies as a function of how MLD is 

definied. Developmental Neuropsychology, 33(3),318-344.

doi: 10.1080/87565640801982403

McIntosh, A. (2005). Mental computation: a strategies approach. Module 1 – introduction. Hobart: 

Department of Education

McIntosh, A. (2008). Förstå och använda tal – en handbok. Nationellt centrum för 

matematikutbildning. Göteborgs universitet: Göteborg.

 

Nilholm, C. (2007). Perspektiv på specialpedagogik. (2., [omarb.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Pellegrino, J.W., & Goldman, S.R. (1987). Information processing and elementary mathematics. 

Journal Of Learning Disabilities, 20(1),23.

Poncy, B. C., Skinner, C. H., & McCallum, E. (2012). A Comparison of Class-Wide Taped 

Problems and Cover, Copy, and Compare for Enhancing Mathematics Fluency. Psychology In The 

Schools, 49(8), 744-755. 

Poncy, B., Fontenelle, S., & Skinner, C. (2013). Using Detect, Practice, and Repair (DPR) to 

Differentiate and Individualize Math Fact Instruction in a Class-Wide Setting. Journal Of 

Behavioral Education, 22(3), 211. doi:10.1007/s10864-013-9171-7

44



Pool, J., Carter, G., Johnson, E., & Carter, D. (2013). The Use and Effectiveness of a Targeted Math 

Intervention for Third Graders. Intervention In School And Clinic, 48(4), 210-217. 

doi:10.1177/1053451212462882

Ramos-Christian, V., Schleser, R., & Varn, M. (2008). Math fluency: Accuracy versus speed in 

preoperational and concrete operational first and second grade children. Early Childhood Education

Journal, 35(6), 543-549. doi:10.1007/s10643-008-0234-7

Rathmell, E. C., & Gabriele, A. J. (2011). Number and operations: Organizing your curriculum to 

develop computational fluency. I National Council of Teachers of Mathematics. (2011). Achieving 

fluency: special education and mathematics. Reston, VA: National Council of Teachers of 

Mathematics.

Re, A., Pedron, M., Lucangeli, D., & Tressoldi, P. (2014). Response to specific training for students 

with different levels of mathematical difficulties. Exceptional Children, 80(3), 337-352. 

doi:10.1177/0014402914522424

Rittle-Johnson, B., & Alibali, M. W. (1999). Conceptual and procedural knowledge of mathematics:

Does one lead to the other?. Journal Of Educational Psychology, 91(1), 175-189. doi:10.1037/0022-

0663.91.1.175

Russell, Susan Jo. (May, 2000). Developing Computational Fluency with Whole Numbers in the 

Elementary Grades. In Ferrucci, Beverly J. and Heid, M. Kathleen (eds). Millenium Focus Issue: 

Perspectives on Principles and Standards. The New England Math Journal. Volume XXXII, 

Number 2. Keene, NH: Association of Teachers of Mathematics in New England. Pages 40-54.  

Schutte, G. M., Duhon, G. J., Solomon, B. G., Poncy, B. C., Moore, K., & Story, B. (2015). A 

comparative analysis of massed vs. distributed practice on basic math fact fluency growth rates. 

Journal Of School Psychology, 53149-159. doi:10.1016/j.jsp.2014.12.003

SFS 2011:186. Högskoleförordningen. Hämtad 20150310 från www.riksdagen.se 

45

http://www.riksdagen.se/


SFS 2010:800. Skollag. Hämtad 150210 från  www.riksdagen.se 

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: 

Skolverket.

Socialstyrelsen. Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem 

Systematisk förteckning. Svensk version 2011.(ICD-10-SE). Socialstyrelsen.

Tsui, J. M., & Mazzocco, M. M. (2006). Effects of Math Anxiety and Perfectionism on Timed 

versus Untimed Math Testing in Mathematically Gifted Sixth Graders. Roeper Review, 29(2), 132-

139.

Walker, D., Mickes, L., Bajic, D., Nailon, C. R., & Rickard, T. C. (2013). A test of two methods of 

arithmetic fluency training and implications for educational practice. Journal Of Applied Research 

In Memory And Cognition, 225-32. doi:10.1016/j.jarmac.2013.02.001

Walker, D., Bajic, D., Mickes, L., Kwak, J., & Rickard, T. C. (2014). Specificity of children’s 

arithmetic learning. Journal Of Experimental Child Psychology, 12262-74. 

doi:10.1016/j.jecp.2013.11.018

Vetenskapsrådet (2010). Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Åsberg, R.(2001). Det finns inga kvalitativa metoder och inga kvantitativa heller för den delen. 

Pedagogisk forskning i Sverige, 6 (4), 270-292. 

46

http://www.riksdagen.se/


Bilaga 1

Informationsbrev

 

Mitt namn är Anne-Li Schyrman och jag studerar på speciallärarprogrammet med inriktning mot 
matematikutveckling vid Linköpings Universitet. I utbildningen ingår att skriva ett examensarbete i 
form av en uppsats. Syftet med mitt examensarbete är att i samarbete med undervisande 
ämneslärare undersöka om man med träning i helklass i årskurs 7 kan öka elevers automatisering av
grundläggande talkombinationer. 
Alla elever kommer under matematiklektionerna få genomföra ett antal korta tester på tid. Det är 
resultatet på dessa tester samt en utvärdering av träningen som jag kommer att använda i min studie.
Alla testresultat kommer att avidentifieras och resultaten kommer enbart att användas i denna 
studie. 
Min studie kommer att äga rum under v. 9- 15. För att kunna genomföra undersökningen behöver 
jag informera er vårdnadshavare.  Om ni inte vill att ert barns resultat ska ingå i min uppsats ber jag 
er vänligen kontakta ert barns mentor senast den 1/3. Ni har rätt att avbryta deltagande även senare 
men inte efter v.15.
Om ni har några andra funderingar eller frågor angående undersökningen är ni välkomna att 
kontakta mig. 
 

Anne-Li Schyrman
telefonnummer
 

e-postadress

47

mailto:anne-li.schyrman@skola.askersund.se

	Anne-Li Schyrman
	Automatisering av grundläggande additionskombinationer
	En kvantitativ studie av ett interventionsprogram i årskurs 7
	1 Bakgrund
	2 Begrepp och terminologi
	3 Teoretiskt perspektiv
	4 Teoretisk bakgrund och tidigare forskning
	4.1 Styrdokument
	4.2 Matematisk kunskap
	4.2.1 Konceptuell kunskap
	4.2.2 Procedurell kunskap
	4.2.3 Deklarativ kunskap

	4.3 Automatisering av grundläggande kombinationer addition och subtraktion – en deklarativ kunskap
	4.3.1 Den viktiga grunden
	4.3.2 Att lära in kombinationerna
	4.3.3 Svårigheter med att automatisera
	4.3.4 Prevention och Intervention
	4.3.5 Interventioner som tränar grundläggande talkombinationer.

	4.4 Sammanfattning av den teoretiska bakgrunden

	5 Syfte
	6 Metod
	6.1 Metodansats
	6.2 Insamling och analys av data
	6.3 Urval
	6.4 Test
	6.5 Genomförande
	6.6 Forskningsetiska principer

	7 Resultat
	7.1 Gruppnivå
	7.1.1 Addition 0 - 20
	7.1.2 Addition 20 - 99
	7.1.3 Subtraktion 0 - 20

	7.2 Resultat på individnivå
	7.2.1 Addition 0 - 20
	7.2.2 Subtraktion 0 - 20


	8 Resultatdiskussion
	8.1 Sammanfattning av resultat på gruppnivå
	8.2 Tolkning av utvecklingskurvor på individnivå
	8.3 Validitet och reliabilitet
	8.4 Diskussion
	8.5 Pedagogiska implikationer
	8.6 Framtida forskning och sammanfattning

	9 Referenser

