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Förord 
 

Efter många år som klasslärare, och nu i rollen som speciallärare, finns det hos oss en stark 

önskan om att kunna ge alla elever möjligheten att utvecklas effektivt. Viljan att hitta 

arbetssätt som kan hjälpa även de elever som stöter på problem med den grundläggande 

matematiken har för oss varit en drivkraft både i detta examensarbete, men också till att 

genomgå utbildningen till speciallärare i matematik.  

Vi ville i detta arbete genomföra en intervention i förhoppningen om att hitta gynnsamma 

arbetsmodeller för elever med en svag utveckling i taluppfattning. Detta skulle även kunna 

vara ett bidrag till det förebyggande arbetet med att motverka matematiksvårigheter. 

För att ta fram innehållet till interventionen har vi arbetat tillsammans med vår kurskamrat 

Jeanette Sundell. Till dig vill vi rikta ett stort tack för ett gott samarbete och för de insatser du 

bidragit med! 

Ett varmt tack riktar vi också till personalen vid skolorna som hjälpt oss och gjort det möjligt 

att genomföra undersökningen! 

När skivandet väl skulle färdigställas och pressen att hinna blir klar i tid var ett bekymmer, 

har det varit helt avgörande att ha förstående chefer och familjemedlemmar. Tack till er som 

gett oss tiden när den behövdes som mest! 

Sist ett stort tack till vår handledare Rickard Östergren, som stöttat och hjälpt oss på vägen 

med de frågor och problem som vi stött på. Tack för din värdefulla vägledning! 

 

Åsa och Susanne 

 

 

 



   
 

   
 

 

Sammanfattning 
Elever som har svårt att utveckla grundläggande taluppfattning ligger i riskzon för att hamna i 

matematiksvårigheter. Att istället tidigt få möjlighet att utveckla en god taluppfattning ger 

möjlighet att kunna följa den ordinarie matematikundervisningen i skolan med självförtroende 

och motivation.  

Syftet med detta arbete var att utvärdera effekten av en gruppintervention för elever som visat 

svagheter i sin taluppfattning. Den riktades mot åk 1 och arbetades fram utifrån explicit 

undervisning och den så kallade CRA-modellen med start i det konkreta för att via 

representationer mynna ut i mer abstrakta former. Insatsen genomfördes under 10-15 

tillfällen, i enlighet med RTI-modellens steg 2, i mindre grupper på 3 elever, och riktade in sig 

på konceptuell och deklarativ kunskap. Området som tränades var taluppfattning 0-100 och 

talkombinationer för talen 2-10 i addition och subtraktion.  

Studien genomfördes som en kvasi-experimentell studie. För- och eftertesternas resultat 

analyserades med ANOVA och en statistiskt signifikant effekt kunde utläsas till fördel för 

interventionsgruppen på den del av interventionen som berörde taluppfattning. Resultaten 

indikerar att tiden och metoden gjorde det möjligt för eleverna att förbättra konceptuell 

kunskap, men inte deklarativ kunskap. 
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1. Inledning 

Elever som redan i den tidiga matematikundervisningen hamnar på efterkälken blir tyvärr ofta 

en följetong genom skolåren och glappet i kunskaper riskerar att öka (Geary, 2015; Engström, 

2017). Detta påverkar både elevens kunskaper men också självkänsla och motivation för 

matematikämnet. Misslyckanden inom matematik kan därmed få negativa konsekvenser inom 

andra ämnen, för allmänna skolresultat och för hela vuxenlivet (Engström, 2015).  

I Sverige har rapporter om svenska elevers dåliga matematikkunskaper avlöst varandra under 

många år. De senaste svenska matematikresultaten enligt PISA (en internationell studie om 

15-åringars kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse) visade att den 

nedåtgående trenden hade vänt, men också att Sveriges resultat fortfarande var betydligt 

sämre än de som eleverna presterade under 2000- och 2003-års undersökningar (Skolverket, 

2016). Forskning på genomförda Diamant-diagnoser (Skolverket, 2013) visar att svenska 

elever redan tidigt brister i sina grundläggande kunskaper i talfakta, vilket försvårar såväl 

högre talområden som utvecklandet av problemlösnings- och resonemangsförmåga (Löwing, 

2016).  

Vikten av goda grunder i matematik är poängterat i dagens svenska skola genom obligatorisk 

bedömning i förskoleklass (från 1 juli 2019) och åk 1 (Skolverket, 2018), samt den skärpning 

av skollagen som sker med den så skallade Läsa-Skriva-Räkna-Garantin (Prop. 2017/18:195; 

Skolverket, 2019a; Skolverket, 2019b).  

Läroplanen Lgr 11 anger hur undervisningen ska anpassas till elevers olika förutsättningar 

och behov med utgångspunkt från elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper, samt skolans 

särskilda ansvar för de elever som av olika anledningar uppvisar svårigheter att nå målen. I 

Skolverkets allmänna råd (Skolverket, 2014) preciseras hur skolan, med utgångspunkt i sitt 

kompensatoriska uppdrag, tidigt ska sätta in adekvata stödinsatser för att ge alla elever 

förutsättningar att utvecklas i riktning mot utbildningens mål. I examensordningen (SFS 

2011:186) beskrivs hur speciallärare ska kunna medverka i det förebyggande arbetet för att 

undanröja hinder och svårigheter, samt medverka i anpassningar för elever i behov av särskilt 

stöd.  
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2. Syfte 

Den obligatoriska bedömningen av taluppfattning i åk 1 (Skolverket, 2018) gör det möjligt att 

tidigt identifiera elever som hamnat, eller riskerar att hamna, i matematiksvårigheter. Det är 

då avgörande att ha kunskaper om effektiva metoder som har en vetenskaplig grund (Skollag 

2010:800) för att kunna göra adekvata insatser. Syftet med detta arbete är att hitta en sådan 

metod som gör det möjligt att förbättra elevers grundläggande taluppfattning.  

 

 

3. Teoretisk bakgrund 

Det här kapitlet redogör för teorier och perspektiv som arbetet vilar på och ger en inblick i 

aktuell forskning gällande arbetets intresseområde.  

 

3.1 Kunskapsansats 

Det här arbetet vilar på en pragmatisk kunskapssyn och utgår från en kritiskt realistisk 

utgångspunkt.  

Pragmatism och kritisk realism utgår från att våra sinnen inte är tillräckliga för att få tillgång 

till all kunskap om världen, varför reflektioner, slutsatser och eftertänksamhet behövs som 

komplement till praktiska erfarenheter (Allwood & Eriksson, 2017). 

 

3.2 Specialpedagogiskt perspektiv 

Skolans kompensatoriska uppdrag (Lgr 11) innebär att alla elever, oavsett behov och 

förutsättningar, ska ges möjlighet att uppnå förtrogenhet med den grundläggande 

matematiken. Undervisningen bör formas utifrån en naturlig variation och anpassas för de 

olikheter som finns bland individer (Nilholm, 2007; Engström, 2015).  I denna strävan efter 

en skola för alla har innebörden av och synen på specialpedagogik varierat (Emanuelsson, 

2003). Nilholm (2007) menar att det inte går att betrakta något på ett neutralt sätt, utan att det 
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alltid görs utifrån någon form av utgångspunkt eller ur ett visst perspektiv. Han beskriver tre 

olika perspektiv på specialpedagogik och tydliggör att det som skiljer perspektiven åt är var 

problemen anses ligga:  

Det kompensatoriska perspektivet utgår från idén om att kompensera de elever som av 

olika anledningar inte följer den utveckling som förväntas. I detta perspektiv behöver 

bedömningar av vad som anses som normal utveckling göras för att urskilja de elever som är i 

behov av denna kompensation. Detta kan innebära att elever kategoriseras och på ett 

stigmatiserande sätt tillskrivs brister eller defekter (Nilholm, 2007; Engström, 2015). 

Det kritiska perspektivet vänder istället blicken mot miljön runt individen och menar att det 

inte är individen som ska betraktas som bärare av ett problem utan det är omgivningens 

misslyckande i att möta den variation av individer som ett samhälle innehåller (Nilholm, 

2007; Engström, 2015). Det kritiska perspektivet ifrågasätter även nyttan med diagnoser och 

specialpedagogiken som ett rationellt system (Engström, 2015). 

Dilemma-perspektivet innebär att undervisning och specialpedagogik alltid innehåller en 

mängd olika dilemman och etiska ställningstaganden. Ett dilemma är ett problem som inte har 

någon klar lösning och där en åtgärd kan ha både för- och nackdelar (Haug, 1998). Nilholm 

(2007) vill genom dilemma-perspektivet lyfta fram frågor kring etik och makt inom 

utbildningsystemet, där problematiska aspekter t.ex. kan vara hur vi ser på barns olikheter och 

om kompensation till individ eller förändring av miljön är rätt väg att gå. 

Det här arbetet utgår från ett dilemmaperspektiv i sin strävan efter att hitta lösningar som 

balanserar olika syften och behov. 

 

3.3 Kunskaper i matematik  

Matematikämnet innefattar olika typer av matematiskt kunnande som kan delas in på olika 

sätt. I Lgr 11 finns fem förmågor i ämnet matematik: begreppslig, procedurell, 

problemlösande, kommunikativ och resonerande förmåga. Dessa följer ämnet som en röd tråd 

genom hela grundskolans matematikundervisning och ska utvecklas och fördjupas under 

elevens skolgång. Förmågorna i sig ger inte utvecklade matematikkunskaper utan de måste 

användas i matematiska sammanhang, vilka anges i kursplanerna för ämnet (Lgr 11; Löwing, 

2016).  
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Hudson och Miller (2006) delar istället in matematiskt kunnande i fyra färdigheter:  

Konceptuell (Conceptual) kunskap är den djupare förståelsen av matematikens abstrakta 

begrepp och dess innebörd. Poängen med denna kunskap är att den kan generaliseras och 

användas i nya sammanhang. För att bygga upp konceptuell kunskap behöver undervisningen 

starta i det konkreta för att sedan bygga vidare med representationer såsom bilder och till sist 

landa i det abstrakta med symboler (se vidare 3.8). 

Deklarativ (Declarative) kunskap innefattar att snabbt, utan tvekan, kunna hämta fram 

talfakta från minnet. För att bygga upp deklarativ kunskap behövs en betydande mängd 

träning. Denna kunskap är nödvändig för att utveckla en bra kompetens inom matematik som 

hjälper både i vardagen och i de fortsatta matematikstudierna. 

Procedurell (Procedural) kunskap innebär en serie av steg som leder fram till en lösning av 

t.ex. ett beräkningsproblem. Denna kunskap kan därmed ses som ett verktyg. Utvecklandet av 

procedurell kunskap underlättas av att det finns en stabil grund i form av deklarativ kunskap 

och av att den konceptuella kunskapen som berör proceduren utvecklas parallellt. 

Problemlösningsförmågan (Problem-solving skills) är en tillämpning av de tre ovanstående 

kunskaperna. 

 

3.4 Taluppfattning  

I det centrala innehållet för åk 1–3 (Lgr 11) finns Taluppfattning och tals användning som ett 

eget område och där ingår både uppfattningen av och beräkningar med tal. Grundläggande 

taluppfattning är en förutsättning för att elever ska kunna utveckla förmåga att operera med tal 

och utveckla sina matematiska kunskaper (Löwing, 2008; Skolverket, 2018).  

I Nationella bedömningsstödet (Skolverket, 2018) beskrivs taluppfattning som förståelsen av 

tals betydelse, relationer och storlek. Materialet utgår från Gelmans och Gallistels fem 

räkneprinciper, som är grundläggande för att kunna utveckla taluppfattning: 

 Abstraktionsprincipen – att avgränsade föremål kan räknas 

 Ett-till-ett-principen – parbildning; föremål-föremål och föremål-ord 

 Principen om godtycklig ordning – att det inte har någon betydelse vilket av 

föremålen som man börjar räkna i en mängd om man ska räkna alla 



   
 

5 
 

 Principen om räkneordens stabila ordning – att räkneorden alltid används i samma 

bestämda följd  

 Antalsprincipen (kardinaltalsprincipen) – att varje räkneord ska paras ihop med ett 

föremål och det sist uppräknade räkneordet anger totala antalet föremål. 

Löwing (2008) beskriver taluppfattning som en känsla för hur talen är uppbyggda; en känsla 

som används vid beräkningar mer eller mindre automatiskt; det sitter så att säga ”i 

ryggmärgen”. I taluppfattning ingår enligt Löwing att behärska: 

 talens ordning och grannar (talraden) 

 positionssystemet 

 grundläggande räknelagar 

 tals uppdelning i termer och faktorer 

 storleksordning av tal, samt avrundning. 

 

3.5 Number sense  

I engelskspråkig forskningslitteratur används begreppet number sense för förmågan att förstå 

och använda tal (Sterner, 2015). Definitionen av begreppet number sense kan variera i olika 

undersökningar och beroende på forskningsgren (Berch, 2005). Detta avsnitt är endast en kort 

översikt.  

Inom den neurovetenskapliga forskningen anses förmågan att snabbt kunna avgöra en 

kvantitet (subitizing) ingå i number sense. Om denna förmåga är medfödd, dvs. av genetisk 

art, eller om den utvecklas med erfarenhet och inlärning finns det olika åsikter om (Berch, 

2005). Inom matematikdidaktisk litteratur används begreppet number sense i en bredare 

betydelse som inbegriper förståelsen för tal, relationer och operationer med tal, samt 

förmågan att kunna använda tal i olika sammanhang (Berch, 2005; Sterner, 2015). 

Även indelningen preverbal och verbal (symbolic) number sense förekommer. Preverbal 

number sense utvecklas i tidig ålder mer eller mindre utan någon verbal input och innebär 

förmågan att uppfatta ett litet antal. Verbal (symbolic) number sense tar vid när barnet lär sig 

att ramsräkna och bestämma ett antal i en mängd genom att räkna. Denna kunskap är 

beroende av input för att utvecklas (Jordan, Glutting & Ramineni, 2009). 
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Hudson och Miller (2006) beskriver number sense som elevens förmåga att förstå vad tal 

innebär och att med lätthet kunna hantera olika tal. Number sense innefattar enligt dem: 

 

 räknefärdigheter gällande talraden med ramsräkning och olika skutt 

 att kunna utläsa och skriva olika tal 

 sambandet mellan tal och antal  

 platsvärde och estimeringar 

 

3.6 Brister i den grundläggande taluppfattningen 

Matematiksvårigheter är ett komplext spektrum vad det gäller definitioner, orsaker och 

lösningar. Även här ges en kortare översikt. 

Det är inte åldern, utan förkunskaperna som avgör vilket matematiskt innehåll man kan lära 

sig (National Mathematics Advisory Panel, 2008). Matematikutvecklingen är med andra ord 

inte automatisk och de som har lägst förkunskaper behöver medvetna insatser för att få 

förutsättningar att utvecklas (Ramaa, 2015). Elever med låga förkunskaper vid skolstarten har 

en ökad risk att fortsätta genom skoltiden och ända in i vuxenlivet med låga kunskaper 

(Geary, 2015).  

Jordan et al. (2009) fann likande samband i sin undersökning av elevers taluppfattning i år ett. 

De som hade dåligt utvecklad taluppfattning presterade lägst resultat på de tester som 

genomfördes. Speciellt var problemlösningsuppgifter svårlösta för dessa elever. När eleverna 

undersöktes på samma sätt i år 3 visade det på samma resultat; styrkan i sambanden hade inte 

minskat över tid. Tidig utveckling av taluppfattning är alltså en kritisk aspekt för att undvika 

senare problem inom matematikämnet (Clarke, Doabler, Cary Strand, Kosty, Baker, Fien & 

Smolkowski, 2014).  

Svårigheter med tal och räkning är ofta relaterade till missuppfattningar som försvårar, eller 

till och med blockerar, en fortsatt inlärning (Bentley & Bentley, 2016). Även ineffektiva 

strategier kan skapa problem att ta sig vidare i sin matematikutveckling (Henry & Brown, 

2008). Det är mycket viktigt att tidigt hitta eventuella missuppfattningar och istället skapa rätt 

förståelse, så att effektiva strategier kan utvecklas (McIntosh, 2009; Bentley och Bentley, 

2016). Exempelvis har sämre resultat visats bland elever som använde strategin “räkna upp 
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eller räkna ner” vid addition och subtraktion istället för att hitta mer flexibla räknestrategier 

som att kunna dela upp tal (Henry och Brown, 2008). 

 

3.7 Response to Intervention (RTI) 

När det gäller insatser för elever i svårigheter har modellen RTI – Response to Intervention – 

använts i USA det senaste decenniet (RTI Action Network, 2019-01-05). Modellen har varit 

framgångsrik och effektiv för framförallt läsning, men även för skrivning, matematik och 

uppförande (Grosche & Volpe, 2013). 

Grundtanken är att agera förebyggande och minska antalet elever som hamnar i 

inlärningssvårigheter. I steg 1 får alla elever god undervisning, som utarbetas för att ge en 

tydlighet som gör att fler har möjlighet att tillgodogöra sig innehållet, vilket beräknas räcka 

för ca 80 % av eleverna. Allmänna screeningar och uppföljande kontroller avslöjar vilka 

elever som behöver intensiva insatser i små grupper på steg 2, där ytterligare ca 15 % av 

eleverna beräknas nå tillräckliga kunskaper. De ca 5 % som behöver individuella insatser går 

vidare till steg 3, vilket innebär intensiv, enskild undervisning med hjälp av extra resurser 

anpassad utifrån elevens behov (Fuchs & Fuchs, 2001; Gersten, Beckmann, Clarke, Foegen,  

Marsh, Star, & Witzel, 2009; Grosche & Volpe, 2013). 

Enligt Grosche & Volpe (2015) vilar RTI-modellen på följande grundidéer; 

 undervisning ska ske utifrån evidensbaserade metoder 

 alla elever screenas för att upptäcka eventuella svårigheter 

 hur eleverna svarar på undervisningen testas regelbundet 

 läraren planerar sin undervisning utifrån elevernas visade kunskaper 

 elever i behov av ytterligare träning får en intensifierad undervisning som inriktas på 

individens specifika behov 

  

3.8 CRA-modellen 

CRA-modellen (Concrete – Representative – Abstract) är en strukturerad undervisnings-

modell som utgår från tre faser i arbetet med att utveckla konceptuell kunskap (Hudson & 

Miller, 2006). Det har visat sig att elevens förståelse av sambanden mellan dessa konkreta, 

representativa och abstrakta former spelar en avgörande roll vid inlärningen av t.ex. nya 
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begrepp. Det är därför av stor vikt att matematikundervisningen syftar till att skapa förståelse 

för övergångarna mellan de olika formerna (Hudson & Miller, 2006). 

Arbetet enligt modellen CRA startar med den konkreta fasen, i vilken eleverna arbetar utifrån 

laborativt material eller dramatiseringar för att skapa sig en förståelse av begreppet. Efter 

detta steg kommer den representativa fasen, där det konkreta byts ut mot representationer i 

form av t.ex. bilder. När eleverna förstår begreppet fullt ut med hjälp av representationer tas 

det sista steget till den abstrakta fasen med symboler. Syftet med CRA-modellen är att 

eleverna ska skapa sig en djupgående förståelse av begreppet och matematiken istället för att 

enbart memorera en procedur eller olika svar (Hudson & Miller, 2006). 

 

3.9 Explicit undervisning 

Explicit undervisning är en strukturerad metod som presenterar ett område i små steg, vilket 

gör att den når alla elever effektivt, särskilt elever med inlärningssvårigheter, och ger fler 

elever möjlighet att lyckas med inlärningen (Hudson & Miller, 2006). Metoden 

sammankopplas ofta med interventioner och specialpedagogiska insatser (Morris & Benson, 

2017) och forskning från olika discipliner har kunnat påvisa metodens effektivitet, trots olika 

orsaksförklaringar (Hughes & Morris, 2017).  

Undervisningens innehåll ordnas i en logisk följd och dess kärna, de viktiga elementen för att 

förstå och kunna hantera området, bryts ned i mindre delar för att anpassas till elevens 

kognitiva kapacitet. Förståelse av innehållet skapas genom att kritiska aspekter lyfts fram och 

förtydligas genom många exempel, samt med så kallade nonexamples, vilka ska motverka 

övergeneralisering av t.ex. en regel (Archer & Hughes, 2011; Morris & Benson, 2017). 

Träningen av området sker i början med mycket stöd från lärare i form av t.ex. guidat stöd 

(scaffolding) och modellering, för att sedan successivt minska stödet i takt med att eleven blir 

säkrare. Archer och Hughes (2011) har beskrivit sex undervisningsfunktioner som explicit 

undervisning bygger på: 

1. Återkoppling till tidigare kunskaper som behövs för att klara det nya området 

2. Presentation av nytt stoff i små steg utifrån logisk ordning med tydliga exempel, icke-

exempel och för området tydliga mål. 

3. Guidad övning, dvs. övning med stöd (scaffolding). 
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4. Feedback i form av att felaktigheter uppmärksammas och korrigeras, samt bekräftelse 

på det som uppfattats korrekt. 

5. Egen träning, där stödet minskas successivt i och med att eleven blir säkrare och börjar 

bemästra området som tränas. 

6. Repetition. 

 

 

3.10 Tidigare interventioner  

National Centre on Intensive Intervention (2016) beskriver i sin skrift Principles for 

Designing Interventions in Matemathics olika strategier som kan användas vid utformningen 

av en intervention. Strategierna ska användas tillsammans med det matematiska område som 

ska tränas. Här nämns bland annat strategierna explicit systematisk instruktion, CRA-

modellen och räkneflytsträning. 

Almqvist, Malmqvist och Nilholm (2015) har i sin syntes av meta-analyser jämfört 

effektstorlekarna på några utvalda interventioner. Fokus har riktats mot vilka generella och 

ämnesspecifika arbetssätt och undervisningsmodeller som har störst måluppfyllelse för elever 

i svårigheter. Inriktningen har varit på elever i svårigheter och studier med olika design har 

inkluderats för att få ökad styrka i analysen. Av de generella arbetssätten som visar på en god 

effekt nämns kamratlärande, explicit undervisning samt träning i metakognitiva strategier. I 

matematik visade sig lärarledda interventioner ha bäst effekt där någon slags förändring i 

undervisningssättet hade skett. Datorbaserade interventioner visade sig ha bättre effekt i 

matematik än i läsning. I sammanställningen kom författarna även fram till att de som drog 

mest nytta av interventionerna i matematik var de elever som var lite äldre och hade större 

matematiksvårigheter.  

Sterner (2015) prövade i sin studie ett interventionsprogram i matematik under 10 veckor i 

ett antal förskoleklasser. Hon jämförde sedan effekten av interventionen mot en 

kontrollgrupp. Syftet var att designa ett matematikpedagogiskt program med fokus på tal och 

tals användning som skulle leda till att barn i förskoleklass vidareutvecklade sina 

föreställningar om tal, kvantiteter och enkla räkneoperationer. Interventionen fokuserade på 

resonemang och representation. Effekten på hur eleverna upplevde tal, siffor, kvantiteter och 

enkla räkneoperationer mättes efter genomförd intervention. Studien var randomiserad och 

longitudinell. Den var uppbyggd i två delar och den första delens syfte var att ta fram en 
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arbetsmodell med tyngdpunkt på kollektivt arbete och resonemang. Denna modell skulle 

sedan användas i del två, där syftet var att mäta interventionens effekt. Resultatet på 

eftertestet visade en signifikant effekt på barnens matematikkunnande för de som ingick i 

interventionen. Effekter kvarstod även upp i nästa årskurs (år 1).  

Rolfhus, Gersten, Clarke, Decker, Wilkins och Dimino (2012) forskade på effekten av 

Number-Rockets-programmet för elever med risk att utveckla matematiksvårigheter. Number 

Rockets är ett interventionsprogram som tagits fram för tidiga insatser i år 1 (grade 1, USA). 

Det är tänkt att användas utöver den ordinarie undervisningen i matematik; det ska alltså inte 

ersätta den ordinarie matematikundervisningen. Arbetet sker i grupper om 2–3 elever under 

cirka 17 veckors tid med 2–3 tillfällen per vecka på cirka 40 minuter. Forskningen som 

Rolfhus et al. (2012) genomförde var av RCT-modell (randomiserad och kontrollerad studie) 

med 994 elever fördelade på 615 i interventionsgruppen och 379 som kontrollgrupp. 

Interventionen var tänkt att förbättra elevernas taluppfattning genom att stärka både den 

begreppsliga förståelsen (conceptual understanding) och räkneflytet (procedural fluency). 17 

olika områden undervisades utifrån en framtagen manual. Undervisningen skedde strukturerat 

från konkret nivå, via representationer, till en mer abstrakt nivå. En signifikant positiv 

effektstorlek kunde påvisas till fördel för interventionsprogrammet. 

Henry och Brown (2008) pekar på att det finns gott om forskning som visar att räkneflyt med 

automatisering av grundläggande talkombinationer har ett starkt samband med framgångar i 

matematik. Istället för att belasta arbetsminnet med dessa enklare rutinuppgifter kan utrymme 

för att lösa olika typer av problem då frigöras. I sin undersökning försökte Henry och Brown 

(2008) få svar på vad som var det effektivaste sättet för elever i åldern 6–7 för att uppnå 

räkneflyt genom att jämföra metoderna “memorering av talfakta” och “träning av strategier”. 

De fann att de elever som presterade bäst var de som kombinerade strategierna 

“omgruppering” och “se talen som delar” tillsammans med memorering av talområdet 0–10. 

(Omgruppering betyder att ett tal delas upp i delar för att enklare kunna genomföra en 

beräkning, t.ex. 8+6 = 8+2+4 = 10+4 =14. Att se talen som delar innebär medvetenhet om att 

ett tal består av olika delar. Talet 5 kan t.ex. bestå av 3 och 2, vilket underlättar beräkningar 

av 2+3=5, 3+2=5, 5–2=3 och 5–3=2. Elever som enbart “räknade uppåt och nedåt” presterade 

under genomsnittet och användningen av denna metod kunde kopplas samman med 

läroboksanvändning.  

Bryant, Gersten, Scammacca och Chavez (2008) genomförde en intervention med 

kvasiexperimentell design, s.k. RD-design (regression discontinuity design). Författarna 
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argumenterar för att RD-design kan vara ett väl så gott alternativ till RCT-designen när 

effekten av t.ex. ett interventionsprogram ska utvärderas med jämförelse mellan en 

interventionsgrupp bestående av de lägst presterande jämfört med övriga. Fördelen med denna 

design är enligt Bryant et al. (2008) att den inte exkluderar någon elev i behov av en 

intervention, utan låter alla delta. Utifrån RTI nivå 2 genomfördes denna gruppinsats med 

elever från år 1 och 2 (USA) i riskzonen för att utveckla matematiksvårigheter. Grupperna 

bestod av 3–4 elever och undervisades 15 minuter per tillfälle 3–4 gånger/vecka under 18 

veckor utifrån explicit systematisk instruktion på följande områden:  

 Talkonceptet: ramsräkning och olika skutt, taligenkänning 0–99, storleksordning av tal 

och sekvenser med tal 0–99  

 Platsvärde: 1- och 10-grupperingar samt att kunna läsa/skriva och namnge talen  

 Additions- och subtraktionskombinationer: träning på strategierna +/- 0,1,2, dubbelt 

och dubbelt +1, räkna upp/ner 

 CRA-modellen: (Bryant, et al., 2008) använder benämningen CSA där man startade i 

det konkreta och övergick till bilder av talsystemet i form av tallinjer och 100-hus och 

sist det abstrakta steget med tal och symboler. (CSA står för concrete-semiconcrete-

abstract.)  

 

Träningen utgick från CRA och de metoder som ingick var bl.a. “tänka högt”, guidad övning 

och modellering. Resultaten visade på en signifikant positiv effekt för interventionsgruppen i 

år 2, medan ingen sådan kunde utläsas för år 1. Orsaker till denna skillnad kunde, enligt 

författarna, vara att eleverna i år 1 behövde mer tid för att befästa aritmetiska kombinationer. 

 

 

4. Frågeställningar och hypoteser 

Syftet med detta arbete är att hitta en metod som kan stödja den grundläggande 

taluppfattningen hos elever i åk 1. Utifrån dilemmaperspektivet (Nilholm, 2007) och 

framgångarna med RTI (Grosche & Volpe, 2015), samt den allmänt omtalade resursbristen 

inom skolan - bör en intervention i små grupper kunna vara en möjlighet. Enligt tidigare 

teorigenomgång bör en sådan intervention innefatta CRA-modellen och explicit undervisning. 
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Fokus bör vara på de moment inom taluppfattning som framhävs vara avgörande för en 

fortsatt god matematikutveckling (se 3.3-3.6). Våra frågeställningar och hypoteser lyder: 

 

 Kan elever i åk 1, med låga resultat på taluppfattnings-test, förbättra sina resultat 

med hjälp av en riktad gruppintervention?  

 Hypotesen är att elever i åk 1, som presterat lågt på Skolverkets bedömningsstöd, 

genom en forskningsbaserad intervention i smågrupper kan förbättra sin 

grundläggande taluppfattning efter 15 tillfällen. 

 Har interventionen även positiva effekter på elevernas tidiga aritmetiska färdigheter? 

 Antagandet är att automatisering av talfakta kommer att påverkas positivt av 

interventionen. 

 

 

5. Metod  
I det här kapitlet redogörs för metodansats och genomförande av undersökningen. 

5.1 Metodansats 

En forskare står alltid inför både ett val av tillvägagångssätt och ett val av metod för att samla 

in data vid en vetenskaplig undersökning (Åsberg, 2001). Det finns dock flera sanningar om 

metodansatser och de kan också beskrivas på olika sätt (Fejes & Thornberg, 2014). Genom att 

utgå från givna premisser och pröva om en hypotes stämmer, genomförs en deduktiv 

forskning (Åsberg, 2001; Bryman 2011). En deduktiv forskning som utgår från en pragmatisk 

kunskapssyn och kritisk realism prövar det som ska undersökas i verkligheten och tillför 

reflektioner och slutsatser (Allwood & Eriksson, 2017).  

För att nå arbetets syfte behöver hypotesen (se kap. 4) alltså genomföras i verkligheten. En 

sådan så kallad didaktisk gestaltning, där en teori prövas och samband eller förklaringar söks, 

kan vara mycket värdefull; “bästa sättet att förstå något är att försöka förändra det” (Nilholm, 

2016, s.120). 
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Ett experiment ska svara på om det finns ett orsakssamband mellan en oberoende och en 

beroende variabel. Detta ställer krav på forskaren att ha kontroll över dessa variabler samt att 

ha koll på eventuella ovidkommande variabler som kan påverka utfallet. Genom att hålla 

variabler konstanta genom experimentet och randomisera – alltså fördela deltagarna 

slumpmässigt till experimentgrupp eller kontrollgrupp – kan risken för tillfälligheter och 

inbyggda skillnader minskas (Kjellberg & Sörqvist, 2015; Elbro & Poulsen, 2016).  

Trots ovanstående resonemang, har föreliggande arbete en kvasiexperimentell design där 

deltagarna delades in i experiment- och jämförelsegrupp utan slumpmässig fördelning 

(Bryman, 2011). Detta val hade främst en etisk orsak; det kunde inte ses som försvarbart att 

låta elever i stort behov av stöd hamna i en kontrollgrupp som, inom ramen för detta arbete, 

inte skulle kunna få samma intervention. Dessutom kan kvasi-experiment vara en nog så väl 

lämpad modell som en vanlig experimentell design enligt RCT-modell när det gäller 

jämförelser mellan de lägst presterande eleverna och övriga, enligt Bryant et al. (2008). 

 

5.2 Urval 

Den population som detta arbete syftat till att undersöka var elever i årskurs 1. I och med en 

begränsning i tid behövde ett bekvämlighetsurval göras. Bekvämlighetsurval försvårar en 

generalisering av resultaten, men kan anses hållbart om undersökningen räknas som en 

pilotstudie (Bryman, 2011). Sammantaget fanns tillgång till 125 elever i fem klasser på två 

olika skolor.  

5.2.1 Information och etiska ställningstaganden 

Efter klartecken från rektorer och lärare på de två utvalda skolorna kunde arbetet påbörjas. 

Via lärarna lämnades skriftlig information (bilaga 1) ut till vårdnadshavarna. Eleverna själva 

informerades muntligt av lärare och vårdnadshavare. Via den bifogade talongen fick 

vårdnadshavarna ge sitt medgivande till att elevens resultat användes i undersökningen. 

Testerna och interventionen skulle för eleverna ingå som delar i den ordinarie undervisningen, 

vilket gjorde att det inte behövdes godkännande för att genomföra dessa. Själva 

interventionens upplägg innebar att den klassades som en extra anpassning – alltså en kortare 

insats som inte kräver något åtgärdsprogram (Skolverket, 2014).  

Dessa åtgärder tillgodosåg det informations- och samtyckeskrav som Vetenskapsrådets (2002) 

etiska principer föreskriver. 
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5.2.2 Interventionsgrupp 

Interventionen var planerad att genomföras som en steg-2-insats enligt RTI-modellen, vilket 

innebar att insatsen skulle ges i mindre grupper om 2–3 elever. Inom ramen för detta arbete 

fanns då utrymme för att låta 12 elever på respektive skola ingå i interventionsgruppen. För 

att de elever som var i störst behov av att utveckla sin taluppfattning skulle få delta i 

interventionen användes skolverkets nationella bedömningsstöd i taluppfattning (Skolverket, 

2018) som urvalstest. Sedan 2016 är detta obligatoriskt att genomföra både höst- och 

vårtermin i åk 1 (SFS 2011:185). Det skriftliga testet för vårterminen i åk 1 finns i tre 

varianter; låg, mellan- eller hög nivå. Testet för mellannivån prövar dels talområdet 0–20 

(tallinjen och storleksordning av tal), dels talområdet 0–10 (talens grannar, enkla talföljder, 

uppdelning av tal, enkla beräkningar i addition och subtraktion, samt öppna utsagor). 

“Mellannivå är den nivå som kan anses vara lägst godtagbar för en tillräcklig kunskaps-

utveckling inom området taluppfattning.” (s.5 Informationsmaterial, Skolverket 2018) 

Lärarna gav oss elevernas resultat på de sedan några veckor genomförda testen i 

bedömningsstödet. Urvalet till interventionen skedde bland de 108 elever vars vårdnadshavare 

hade godkänt att elevresultaten fick användas. Vi plockade först ut alla elever som enbart 

genomfört bedömningsstödet på låg nivå och ej klarat alla uppgifter där. Ett par elever fördes 

emellertid direkt till jämförelsegruppen, eftersom lärarna meddelat att de eleverna med största 

sannolikhet inte skulle acceptera att följa med en främmande vuxenperson. Därefter tittade vi 

på elever som hade alla rätt på låg nivå men inte alla rätt på mellannivå. Bland dem 

prioriterades elever med fel inom flera områden framför elever med enbart fel inom något 

enstaka område. Vid tveksamheter fick resultaten från elevernas förtest (se 5.3) vägas in för 

att prioritera de lägst presterande eleverna. På detta sätt valdes interventionsgrupperna ut. Vi 

fick sedan hjälp av de ordinarie lärarna med gruppindelningen för att sammansättningen 

skulle främja en så god undervisningssituation som möjligt.  

 

5.3 Datainsamling 

För att kunna mäta effekten av interventionen behövde en kvantitativ mätning göras och till 

den krävdes data i form av numeriska resultat. Dessa mätvärden erhölls genom att 

interventionsgruppens och jämförelsegruppens deltagare fick genomföra tre tester (se 5.3.1–

5.3.4) både före och efter interventionen. 
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För att säkerställa att testen skulle genomföras likvärdigt i de fem klasserna skrevs noggranna 

instruktioner (bilaga 3) som lärarna fick tillsammans med testerna. Beslutet att låta lärarna 

genomföra testen bottnade i tidsbegränsning och erfarenhet av att ett genomförande i 

vardaglig och normal kontext stressar elever mindre än den situation som uppstår när de ska 

prestera under insyn av en främmande vuxen. 

Eleverna genomförde förtesten veckan före interventionens start för att minska risken att 

något annat än interventionen skulle kunna påverka eleverna. Samtidigt behövdes en viss 

tidsmarginal för att vi skulle kunna använda resultaten som kompletterande urvalskriterium 

(se 5.2.2). Eftertesten genomfördes så tätt inpå det sista interventionstillfället som var möjligt, 

vilket blev samma dag som, respektive dagen efter, sista interventionstillfället. 

Slumpmässiga tillfälligheter kan påverka mätresultat, men bra tester påverkas inte så mycket; 

de har en hög reliabilitet. Reliabilitet kan beräknas på olika sätt, till exempel som här med 

Cronbach´s Alpha. Cronbach´s Alpha mäter den inre korrelationen mellan samtliga enskilda 

testuppgifter och en homogenitet på 0,7 anses som tillräcklig (Elbro & Poulsen, 2016). 

5.3.1 AG1-test 

Skolverkets diagnosmaterial i matematik, Diamant (Skolverket, 2013), innehåller bland annat 

testet AG1. Detta test mäter i vilken utsträckning eleverna har deklarativ kunskap inom 

talområdet 1-9, d.v.s. om de automatiserat grundläggande addition och subtraktion. I 

instruktionerna uppges att elever som använder mer än 2–3 minuter för att klara de 36 

uppgifterna sannolikt inte använder sig av effektiva huvudräkningsmetoder. Denna 

tidsangivelse innebär en hastighet på 12–18 tal per minut, vilket skiljer sig markant från den 

hastighet Hudson och Miller (2006) förordar på 30–40 tal per minut. De menar att den 

hastigheten behövs för att klara av mer komplexa uppgifter. Utifrån dessa siffor togs beslutet 

att eleverna fick skriva AG1-testet under 2 minuter. Varje rätt svar gav 1 poäng och 

maxpoängen var därmed 36 poäng.  

Reliabiliteten för testet beräknades med Cronbach´s Alpha till r = .94. 

5.3.2 Siffertest 

Framsteg på AG1 skulle kunna bero på ökad skrivförmåga, istället för ökade kunskaper. För 

kontroll av detta genomfördes ett siffertest som mätte elevernas skrivhastighet. 

Hudson och Miller (2006) anger att hastigheten för att skriva slumpmässigt valda siffror är 80 

tal per minut. Detta antal fick ligga till grund för utformandet av siffertestet trots att elever i 
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åk 1 befinner sig tidigt i skrivutvecklingen. På testet skrev eleverna av så många siffror som 

möjligt, men max 80, under 1 minut (bilaga 2) och varje skriven siffra gav en poäng. 

Reliabiliteten för testet beräknades med Cronbach´s Alpha till r = .88.  

5.3.3 Taluppfattningstest 

För att mäta elevernas taluppfattning tillverkades ett taluppfattningstest (bilaga 2) inspirerat 

av bedömningsstödet (Skolverket, 2018). Det utformades som ett litet häfte med ett fåtal 

uppgifter på varje sida. Uppgifterna testade konceptuell kunskap kring talföljder, tallinjen och 

storleksordning av tal. De 25 uppgifterna gav en poäng vardera och i detta test fanns ingen 

tidsbegränsning. 

Reliabiliteten för testet beräknades med Cronbach´s Alpha till r = .83.  

 

5.4 Interventionens upplägg 

Interventionen påminde om det upplägg som Bryant, et al. (2008) hade i sin intervention. 

Tidsomfånget begränsades dock till 5 veckor med 15 tillfällen sammanlagt. Grunderna vid 

planeringen var att varje träningstillfälle skulle innehålla träning av både konceptuell och 

deklarativ kunskap genom explicit undervisning och CRA-modellen. Varje tillfälle skulle vara 

20 minuter och ha en och samma struktur innehållande tallinjeträning, talkombinationsträning 

och skriftlig kontroll. Strukturer som återkommer skapar förutsägbarhet, vilket underlättar och 

kan vara tryggt för många elever (Skolinspektionen, 2010). 

I brist på ett beprövat svenskt material utarbetades en interventionsmodell bestående av en 

momentstruktur med tydlig, stegvis progression, tidsangivelser (bilaga 4) och tillhörande 

manus (bilaga 5-6). Till manusen användes variationstips, material i form av tallinjer, 

sifferkort, multiklossar, talbilder och talkort (bilaga 7-9). För att kontinuerligt kunna avgöra i 

vilken takt manusen skulle följas användes muntliga kontroller (ingår i manusen) för 

taluppfattningen. För talkombinationerna användes skriftliga kontroller, så kallade exit-tickets 

(bilaga 10). Dessutom användes ett utvärderingsblad (bilaga 10) efter varje tillfälle där 

anteckningar gjordes på grupp- och individnivå. Detta för att säkerställa rätt innehåll vid 

påföljande tillfälle samt utvärdera interventionsmodellen kontinuerligt. Som stöd för eleverna 

användes ett bildschema vid varje tillfälle och det avslutande momentet var att de fick sätta 

fast en klistermärkes-stjärna på närvarolistan (bilaga 11).  
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5.5 Interventionens genomförande 

Planen var att interventionen skulle ske i grupper om tre elever och genomföras enligt 

planerad struktur (5.4) under 15 tillfällen, fördelade på 5 veckor. Vid den ena skolan blev det, 

på grund av sjukdom, istället 11 tillfällen spridda på 3 veckor. Verkligheten innefattade även 

elever som blev sjuka eller var lediga, vilket innebar att ett mindre antal elever fick färre 

träningstillfällen än de övriga. 

Manusen kunde inte följas ordagrant, men de styrde innehåll, metod och formuleringar. 

Genom fokus på det matematiska innehållet och täta samråd har interventionen ändå 

genomförts på ett likartat sätt i alla grupperna, dock med följande justeringar:  

 

 Enstaka elever placerades om mellan grupperna vid behov för att skapa bästa möjliga 

undervisningssituation.  

 Många tillfällen blev 25 minuter, främst beroende på att de kortare momenten tog lite 

mer tid än beräknat. 

 Metodvariationer (bilaga 7) användes löpande för att hålla motivation och 

koncentration uppe hos eleverna. 

 Det visade sig redan i början av interventionen att eleverna hade svårt att klara den 

gräns på 2/3 av uppgifterna på 3 minuter som vi hade bestämt. Detta gjorde att vi 

fortsatte träna samma tal vid fler tillfällen än planerat. Med tanke på den korta tiden 

sattes en begränsning på 3 tillfällen per tal – oavsett resultaten på exit-ticket. 

 Det blev nödvändigt att under exit-ticket-momentet uppmana eleverna att titta på det 

konkreta materialet för att de faktiskt skulle använda sig av den nya strategin och inte 

falla tillbaka till att räkna upp och ner.  

 Grupperna hann olika långt i momenten (bilaga 4). Grupper med hög närvaro 

och/eller höga förkunskaper arbetade igenom alla momenten, medan grupper med 

lägre närvaro och/eller lägre förkunskaper hann kortare – framförallt i momenten 

gällande talkombinationerna. 
 

En etisk aspekt är dilemmat med att ”plocka ut” elever från klassrummet, men interventionen 

genomfördes i gott samspel med eleverna och de var övervägande positiva till 

undervisningen. 
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6. Resultat  

Här redovisas antalet insamlade elevresultat, samt beräkningar och analyser av data.  

 

6.1 Bortfall 

Det hade samlats in 108 samtycken till att använda elevresultat från de 125 tillfrågade 

elevernas vårdnadshavare. Av olika orsaker var det 6 elever som missade antingen för- eller 

eftertestet, så deras resultat fick strykas. 

Vid jämförelsen av för- och eftertesterna uppmärksammades att en klass, till skillnad från de 

övriga, hade försämrats mellan för- och eftertest. Det framkom via klassläraren att ett 

missförstånd uppstått vid genomförandet av förtesten, så eleverna hade fått mer tid än den 

angivna. I och med det kunde inte resultaten från den klassens siffertest och AG1-test 

användas i resultaten. 

Det slutliga antalet blev därmed 102 elevresultat från taluppfattningstestet och 77 elevresultat 

från AG1 och siffertestet. 

 

 

6.2 Analys av data 

För att påvisa eventuella skillnader mellan utvecklingen i interventionsgruppen och 

jämförelsegruppen gjordes en variansanalys – en så kallad faktoriell ANOVA. Där gjordes 

jämförelser mellan för- och eftertester och mellan interventions- och jämförelsegrupp. Om 

förbättringen i interventionsgruppen visade sig vara större än förbättringen i 

jämförelsegruppen så kunde interventionen sägas vara effektiv. Signifikansnivån bör ligga på 

95%, (p < 0.05) för att säkerställa att effekten inte beror på slumpmässiga svängningar (Lantz, 

2014). 
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6.2.1 Siffertest 

Analysen visade inte på någon huvudeffekt av tid mellan förtestet och eftertestet för hela 

elevgruppen, dvs. elevernas utveckling av skrivhastigheten var inte signifikant och den 

förbättring som kunde utläsas i medelvärdet kan bero på tillfälliga svängningar, F(1, 75) = 

3.43, p = .068, partial 
2
 = .04. Resultatet visade heller inte på någon interaktionseffekt 

mellan tid och grupp, F(1, 75) = 0.00,  p = .987, partial 
2
 =  .00. Se tabell 1 och figur 1. 

 

Tabell 1. Resultat från siffertesten. 

Grupp 

Antal (n) 
Förtest, 

 medelpoäng 
 (standardavvikelse) 

Eftertest, 

 medelpoäng 
 (standardavvikelse) 

Skillnad  
i medelvärde  

över tid 

Jämförelse 

(n=58) 

37,98 

 (9,99) 

39,95 

 (9,08) 

+1,97 

Intervention 

(n=19) 

29,11 

 (9,75) 

31,11 

 (10,12) 

+2,00 

Totalt 

 (n=77) 

35,79 

 (10,59) 

37,77 

 (10,04) 

+1,97 

 

 

Figur 1. Diagram som visar effekten över tid gällande siffertesten. 
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6.2.2 AG1 

I analysen av AG1-testet gick det att utläsa en huvudeffekt av tid mellan för- och eftertest för 

hela elevgruppen, F(1, 75) = 29.95, p < .001, partial 
2
 = .29. Det betyder att genomsnittet för 

samtliga elever visade en ökning som är statistiskt säkerställd. Däremot visade inte resultaten 

på någon interaktionseffekt mellan tid och grupp, F(1, 75) = 1,84, p = .179, partial 
2
 = .02. 

Det betyder att det inte gick att utläsa någon signifikant skillnad i förbättringen mellan 

grupperna på detta test, se tabell 2 och figur 2.  

 

Tabell 2. Resultat från AG1-testen. 

Grupp 

Antal (n) 
Förtest, 

 medelpoäng 
 (standardavvikelse) 

Eftertest, 

 medelpoäng 
 (standardavvikelse) 

Skillnad  
i medelvärde  

över tid 

Jämförelse 

(n=58) 

16,64 

(7,02) 

20,66 

(7,35) 

+4,02 

Intervention 

(n=19) 

7,79 

(2,35) 

10,21 

(3,43) 

+2,42 

Totalt 

(n=77) 

14,45 

(7,28) 

18,08 

(7,99) 

+3,62 

 

. 

Figur 2. Diagram som visar effekten över tid gällande AG1-testen. 
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6.2.3 Taluppfattningstest 

I taluppfattningstestet kunde samtliga klassers resultat användas, därav högre n-värden. I 

analysen kunde en huvudeffekt av tid utläsas mellan för- och eftertest för hela gruppen,  

F(1, 98) = 15.10, p < .001, partial 
2
 = .13. I detta test kunde även en interaktionseffekt 

mellan tid och grupp utläsas, F(1, 98) = 5.41, p = .022, partial 
2

  = .52. Det fanns alltså en 

tydlig effekt av att det var interventionsgruppen som utvecklades mer än jämförelsegruppen, 

se tabell 3 och figur 3. 

 

Tabell 3. Resultat från taluppfattningstesten. 

Grupp 

Antal (n) 
Förtest, 

 medelpoäng 
 (standardavvikelse) 

Eftertest, 

 medelpoäng 
 (standardavvikelse) 

Skillnad  
i medelvärde  

över tid 

Jämförelse 

(n=80) 

15,50 

(3,83) 

16,25 

(3,92) 

+0,75 

Intervention 

(n=22) 

10,27 

(4,46) 

12,91 

(4,73) 

+2,64 

Totalt 

(n=102) 

14,37 

(4,50) 

15,53 

(4,31) 

+1,16 

 

 

Figur 3. Diagram som visar de båda gruppernas medelvärden på taluppfattningstesten. 
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6.3 Sammanfattning av resultaten 

I undersökningen mättes deltagarnas kunskaper inom taluppfattning med hjälp av tester före 

och efter interventionen.  

I figur 3 går det att utläsa en större skillnad mellan för- och eftertest för interventionsgruppen 

än för jämförelsegruppen. Interventionsgruppen förbättrade medelvärdet för 

taluppfattningstestet med 2,5 poäng mot jämförelsegruppens 0,7 (p <  .001).  

Frågeställningarna i denna undersökning får därmed anses besvarade: 

 Det är möjligt att förbättra resultaten för elever i åk 1 som visat låga resultat inom 

taluppfattning genom en riktad intervention på 15 tillfällen. 

 En signifikant positiv effekt till fördel för interventionsgruppen kunde utläsas på 

taluppfattningstestet (som mätte konceptuell kunskap).  

 En signifikant effekt kunde utläsas på AG1-testet (som mätte deklarativ kunskap) för 

undersökningsgruppen som helhet, men det gick inte att koppla till interventionen.  

 

 

7. Diskussion 

Detta kapitel fokuserar på undersökningens svagheter och styrkor, resultatens betydelse, samt 

specialpedagogiska implikationer och vidare forskning.   

 

7.1 Metoddiskussion  

Den genomförda undersökningen har sina begränsningar och bör därför behandlas främst som 

en försöksstudie. Framförallt handlar det om den korta tiden för interventionen och det låga 

antalet deltagare. Med längre tid till godo hade det, förutom att göra en RCT-studie, gått att 

genomföra hela den planerade interventionen för alla elever, upptäcka möjliga förbättringar 

och repetera i nödvändig omfattning. En ytterligare begränsning var att upplägget av 

delmomenten inte var utprovade i förväg. Det hade kunnat förfina upplägget och manusen, 

vilket skulle kunna ha givit bättre resultat.  

Eftersom AG1-testet endast berör kombinationer av talen 6-9 är det tveksamt om framstegen 

av interventionen verkligen mättes, eftersom de flesta eleverna endast tränade på talen 2-7. 
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En styrka med undersökningen är att testernas reliabilitet beräknades (Cronbach´s Alpha) med 

gott resultat; samtliga värden höll sig över gränsen på 0,7. Det är tillräckligt för att påvisa 

homogenitet (Elbro & Poulsen, 2016). En annan styrka är att två skolor i olika kommuner 

deltog; även om dessa inte var slumpmässigt utvalda ger det bättre urval än att begränsa sig 

till en skola/kommun. En tredje styrka, slutligen, är att framgång kunde påvisas i 

interventionsgruppen, trots den korta tiden interventionen genomfördes på. Det antyder att en 

längre insats hade kunnat ge ännu högre effekt. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

I det här avsnittet diskuteras undersökningens resultat utifrån frågeställningarna och 

hypoteserna. 

7.2.1 Kan elever i åk 1, med låga resultat på taluppfattnings-test, förbättra sina 

resultat med hjälp av en riktad gruppintervention? 

Hypotesen var att eleverna skulle förbättra sin grundläggande taluppfattning efter 

interventionens 15 tillfällen, vilket visade sig stämma. Interventionsgruppen ökade sitt 

medelvärde för taluppfattningstestet med 2,5 poäng mot jämförelsegruppens 0,7 (p <  .001). 

Slutsatsen vi drar är att elevernas taluppfattning har förbättrats och att det beror på 

interventionen. Detta stärker, i enlighet med tidigare forskning (Archer & Hughes, 2011; 

Morris & Benson, 2017), bilden av explicit undervisning som en effektiv metod, i detta fall 

effektiv på konceptuell kunskap.  

Träningen berörde talens grannar, uppåt- och nedåträkning, storleksordning av tal, samt 

talföljder i form av olika skutt med hjälp av tallinjen (bilaga 4-5). Eleverna visade intresse för 

denna del av träningen. Det märktes också att manus kunde följas i någorlunda tänkt takt, 

allteftersom de löpande muntliga “kontrollerna” visade på framsteg hos eleverna. Resultaten 

ligger alltså i linje med upplevelserna under interventionen. 

Vårt antagande om att en längre insats hade kunnat påvisa en högre effekt (se 7.1) utgår från 

att mer tid skulle innebära att fler delar av taluppfattningsmoment skulle kunna läggas till. 

Fler delar borde betyda mer kunskap hos eleverna, eftersom den matematiska utvecklingen 

inte sker av sig själv, utan kräver omfattande insatser - särskilt för de lägst presterande 

(Ramaa, 2015). 
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Vi upplevde under interventionen att grupper där eleverna var på samma nivå i sin 

taluppfattning var effektivare. Förklaringen handlar med stor sannolikhet om att hur och när 

nytt stoff presenteras är en kritisk aspekt när explicit undervisning planeras (Archer & 

Hughes, 2011). En reflektion är därmed att nivågruppering behövs för effektiv explicit 

undervisning. 

En säkerhet i vilka kunskaper eleverna besitter är då avgörande och i vårt fall blev det tydligt 

efter några tillfällen av interventionen i den dialog som fördes med eleverna. Detta blev för 

oss en konkretisering av att förkunskaperna avgör vilket matematiskt innehåll som kan läras 

in (National Mathematics Advisory Panel, 2008). 

7.2.2 Har interventionen även positiva effekter på elevernas tidiga aritmetiska 

färdigheter? 

Vårt antagande var att automatisering av talfakta skulle påverkas positivt av interventionen, 

men det visade den sig inte göra. Den positiva, men svaga, effekten gällande deklarativ 

kunskap på AG1 kunde inte sammankopplas med interventionen.  

Strategin som undervisades var att se talen som delar av en helhet (Henry & Brown, 2008) för 

att lära sig kombinationer (bilaga 4, 6, 8, 9). Eleverna fastnade i själva strategin där de inte 

fullt ut kunde ta till sig detta tankesätt utan istället fortsatte använda metoder som att räkna 

upp/ner med hjälp av fingrar. Redan under interventionens gång kunde problem med att 

tillgodogöra sig strategin observeras dels genom resultaten på exit-ticket och dels genom hur 

eleverna under den självständiga delen med exit-ticket använde fingrarna som utgångspunkt 

istället för strategin med del-del-helhet som vi hade tränat. 

Några möjligheter för att få bättre effekt på den deklarativa kunskapen skulle kunna vara ett 

snävare fokus mot enbart taluppfattningens konceptuella del, mer av den konkreta delen i 

CRA-modellen (Hudson & Miller, 2006) och ett tydliggörande av strukturen del-del-helhet. 

Det ligger ändå närmast till hands att vända blicken mot den begränsade tiden som den 

avgörande faktorn för resultaten i den här undersökningen. Tidigare forskning har visat att det 

krävs betydande träning under en längre tid för att befästa deklarativ kunskap (Bryant et al., 

2008; Hudson & Miller, 2006). Dessutom har många tidigare genomförda interventioner 

omfattat minst 10-20 veckor (Bryant et al., 2008; Rolfhus et al., 2012; Sterner, 2015; Clarke 

et al., 2014). Detta antyder att interventionen pågick under för kort tid. 
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 7.2.3 Reflektioner 

Det visade sig svårare än vi trodde att med en kort insats kunna få en god effekt på både den 

konceptuella kunskapen (grundläggande taluppfattning) och den deklarativa kunskapen 

(automatisering av grundläggande aritmetik).  

Eleverna förbättrade sig inte när det gällde den deklarativa kunskapen, trots att mest tid (15-

20 min.) ägnades åt den vid varje tillfälle. Däremot förbättrades den konceptuella kunskapen 

av enbart 5-10 minuters träning. Det kan tyckas som en paradox att det som tränades minst 

gav bäst effekt, men det skulle kunna förklaras med att den konceptuella kunskapen tränades 

varje gång med samma tal (0-100) på många olika sätt, medan den deklarativa kunskapen 

tränades på ett och samma sätt med nya tal varje/varannan/var tredje gång. 

Sammanfattningsvis tyder undersökningen på att en kort tid av explicit undervisning i grupp 

kan ge goda resultat på konceptuell kunskap, men att det krävs mer tid och en annan 

utformning för att ge effekt på deklarativ kunskap. 

 

7.3 Specialpedagogiska implikationer   

I linje med undersökningens resultat och tidigare forskning om svårigheterna att befästa 

deklarativ kunskap visar eftertesten en sammantaget låg nivå för elevernas resultat med 

medelpoängen 18 av 36 rätt (50%) på eftertestet (tabell 2). Detta kan, enligt Löwing (2008), 

vara mycket vanligt i svenska skolor och risken är stor att eleverna slussas vidare mot mer 

komplexa matematikmoment, vilket i sin tur ökar risken för att hamna i matematiksvårigheter. 

Detta innebär en utmaning för matematiklärare i allmänhet och speciallärare i synnerhet. 

Utifrån den mängdträning som behärskandet av den deklarativa kunskapen kräver (Hudson & 

Miller, 2006) och att AG1 inte är obligatoriskt (till skillnad från skolverkets bedömningsstöd) 

behövs god kunskap om hur bristfällig deklarativ kunskap kan uppmärksammas och vilka 

insatser som behövs för att utveckla den.  

I samband med skollagsändringen 1 juli 2019 (Prop. 2017/18:195) införs begreppet 

indikation. Det innebär att lärare åläggs att samråda med personal med specialpedagogisk 

kompetens så snart bedömningsstödet visar indikation på att en elev riskerar att inte uppnå 

kunskapskraven, för att planera tidiga insatser (Skolverket, 2019a). I det arbetet kommer det 

vara av största vikt att speciallärare med matematikinriktning får vara med i planering 
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och/eller undervisning samt har kunskaper om bra metoder för att nå huvudsyftet rätt insatser 

i rätt tid (Skolverket, 2019b). Trots en begränsad undersökning kan implikationer för vad som 

kan vara lyckosamma delar för sådana tidiga insatser utläsas i detta arbete:  

 att konceptuell kunskap kan förbättras genom övning i små elevgrupper under relativt 

kort tid (upp till 15 tillfällen), 

 att CRA-modellen fungerar för att bygga upp konceptuell kunskap i små elevgrupper 

och 

 att explicit undervisning är en effektiv metod i dessa sammanhang. 

 

 

7.4 Fortsatt forskning 

Denna intervention har genomförts även i en annan studie (Sundell, 2019) och en jämförelse 

skulle kunna ge resultaten ytterligare tyngd om de påvisat samma tendenser. Även att göra om 

interventionen och studien i större skala skulle skapa förutsättningar för att randomisera och 

generalisera data.  

En hypotes kring varför framgångarna för den deklarativa kunskapen (träningen av 

talkombinationerna) uteblev i denna undersökning, är att träningen kräver mer tid än den som 

fanns till förfogande. Eftersom tidigare undersökningar pekar mot att 

automatiseringsprocessen av talkombinationerna är mycket tidskrävande (Bryant et al., 2008; 

Hudson & Miller, 2006) skulle det vara intressant att genomföra den utarbetade modellen på 

samma sätt under en längre tidsperiod för att kunna utvärdera den ytterligare.  

Eftersom träningen av konceptuell kunskap gav positiv effekt skulle en likvärdig insats kunna 

genomföras vid en annan tidpunkt – förslagsvis som RTI-steg 2 efter höstterminens 

bedömning i åk1, eller redan i förskoleklassen som RTI-steg 1 – för att undersöka vilka 

effekter den då kan ha på elevernas fortsatta matematikutveckling. 

Fortsatt forskning om effektiva insatser att använda på olika nivåer (individ, grupp och 

organisation) för elever med långsam utveckling av aritmetiska förmågor skulle kunna ge 

tydligare vägledning som undervisande lärare och speciallärare kan ta hjälp av vid planering 

och genomförande av insatser. Sådan kunskap är viktig i arbetet med att skapa rätt stöd i rätt 

tid för dessa elever.  
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Bilaga 1. Informationsbrev 

 

Information till vårdnadshavare för elever i år 1 Xxxxxxxxxx-skolan 

Jag heter Susanne Aldén och arbetar på Xxxxxxxskolan. Jag studerar sista terminen till 

speciallärare i matematik vid Linköpings universitet och ska under våren skriva mitt 

examensarbete tillsammans med en studiekamrat.  

Forskning visar att tidiga insatser för att hjälpa elever befästa grundläggande taluppfattning är 

positivt för elevers fortsatta matematikutveckling.  I vårt examensarbete kommer vi att 

undersöka vilken effekt som intensivträning i matematik har på elevers taluppfattning. 

Undersökningen kommer att ske i samarbete med ett forskningsprojekt vid Linköpings 

universitet. För att identifiera de elever som behöver extra träning inom taluppfattning 

kommer vi utgå från resultaten på Bedömningsstödet i matematik (obligatoriskt för år 1) och 

ytterligare 3 matematik-test. Intensivträningen kommer ges vid 15 tillfällen under en period 

av 5 veckor i mindre grupper under elevernas ordinarie skoldag. Vid intensivträningens slut 

kommer alla elever att genomföra samma tester som innan start för att vi ska kunna jämföra 

och se utvecklingen.  

Jag ber nu om ert medgivande att få använda ert barns test-resultat i vårt examensarbete och i 

forskningsprojektet. Testresultaten kommer att anonymiseras och presenteras så att inga 

enskilda barn ska kunna identifieras. 

Vid frågor om undersökningen får ni gärna höra av er till mig, Susanne.    

 

Susanne Aldén, susanne.alden@linkoping.se  

Rickard Östergren, filosofie doktor i psykologi, rickard.ostergren@liu.se   

 

 Svarstalong  

               JA, mitt barns resultat får användas i forskningen  

 

 Barnets namn: 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

Vårdnadshavares underskrift                                Vårdnadshavares underskrift 

  

Svarstalongen lämnas till klassläraren så snart som möjligt.   
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Bilaga 2. Siffertest och taluppfattningstest 

Siffertestet är i A4-format. Taluppfattningstestet trycks enkelsidigt och häftas längs 

vänsterkanten till ett A5-häfte med 11 sidor. 
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Bilaga 3. Lärarinstruktioner 

 

Instruktioner för matematik-tester 

Genomför två testtillfällen med lite tid (en rast eller någon/några lektioner) emellan. 

Se till att eleverna (eller vuxna ) inte hjälper varandra och att de skriver sitt namn på alla testen. 

Test-tillfälle 1: 

1. Förklara test A (siffertest).  
I de tomma rutorna ska eleverna skriva av samma siffra som står till vänster.  
(Rita gärna upp ett par rutor på tavlan för att demonstrera.)  
Det är inte meningen att man måste hinna skriva alla siffror, utan bara så många som möjligt på 1 
minut. 

2. Dela ut bladen upp och ned. Eleverna skriver sitt namn på baksidan. 

3. Låt alla vända samtidigt och skriva så långt de hinner på 1 minut. Samla in. 

4. Förklara test B (automatiseringstest).  
Bladet består av 36 additions- och subtraktionstal. Eleverna börjar högst upp och fyller i rätt 
siffra. (Skriv gärna upp ett par rutor på tavlan för att demonstrera.)  
Det är inte meningen att man måste hinna svara på alla tal, utan bara så många som möjligt på 2 
minuter. 

5. Dela ut bladen upp och ned. Eleverna skriver sitt namn på baksidan. 

6. Låt alla vända samtidigt och skriva så långt de hinner på 2 minuter. Samla in. 

Test-tillfälle 2: 

1. Förklara test C (taluppfattningstest).  
Testet innehåller tre typer av uppgifter och det finns ett exempel till varje. (Det exemplet kan 
gärna demonstreras på tavlan.)  
Del 1 innebär att skriva fortsättningen på ett talmönster. 
Del 2 innebär att skriva fem tal i storleksordning. 
Del 3 innebär att skriva in rätt tal på en tallinje. 
 

2. Viktigt att eleverna vet vad de ska göra när de är klara (t.ex. rita på baksidan),  
så att de inte stör de som ännu arbetar med testet. 

 

3. Dela ut häftet. Det finns ingen tidsbegränsning.  
 

4. Eleverna skriver sitt namn på framsidan. Samla in. 

 

Ni behöver inte rätta, utan bara samla ihop alla tester. Jag hämtar dem ____________  

Med vänlig hälsning Åsa Aretorn 
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Bilaga 4. Momentstruktur 
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Bilaga 5. Manus för taluppfattning, exempel 
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Bilaga 6. Manus för talkombinationer, exempel 
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Bilaga 7. Variationstips och tallinjer 

Variation vid moment 2 ”träna talkombinationer”  
Moment 2 är cirka 12 min. långt och behöver varieras för att eleverna ska hålla koncentration 

och motivation uppe, särskilt när ett område (tal) behöver tas om en gång till.   
 

 Talkorten delas ut till eleverna som får lägga det vid 

rätt talbild, alla läser kortet tillsammans i kör. Eleverna 

lägger ett kort var, en i taget så alla ser och kan läsa 

tillsammans.  
  Enbart korten med ”luckor” eller där svar saknas 

används för träningen. Alternativ:  
- Eleverna säger i kör   

- Eleverna skriver på mini-whitheboards eller papper.  
- Eleverna har kort med talen 0-10 och lägger fram eller håller upp rätt tal.   
- Eleverna har inte alla tal själva utan någon har t.ex. 2 en annan 3 och en fjärde 4 och 

eleven som har rätt kort lägger fram eller håller upp sitt kort när det behövs.  
 Eleverna får ”komma på” de olika uppdelningarna av talen istället för att läraren säger 

dem.  
 Det kan vara motiverande med en fin pinne för att peka på tallinjen 

eller talkorten samtidigt som det blir tydligare exakt var man pekar.  
  

 För de elever som har svårigheter att förstå likhetstecknets 

betydelse kan man använda lösa lappar tillsammans med klossar och 

bilder. Det går då att flytta runt för att 

illustrera rätt och fel och olika 

samband. T.ex. så här:  
   

         

  
  
  
  
  

 Om det behöver förtydligas extra hur talen hänger ihop och hur det 

går att tänka ut talet istället för att räkna, så kan man förtydliga exit-

ticket så här: 
 Exempel på tallinjer:   
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Bilaga 8. Multiklossar och exempel på sifferkort 
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Bilaga 9. Exempel på talbilder och talkort 

 

 



   
 

42 
 

Bilaga 10. Exit-ticket, exempel och utvärderingsblad 
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Bilaga 11. Bildschema och närvarolista 

 

 


