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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur man kan stödja elever som ännu inte nått målen för 

skolår 3 i matematik. Detta genomfördes i ett undervisningsförsök med elever i skolår 4 som inte 

klarat målet för skolår 3. Forskningsverktygen var litteratursökning, handledning, 

dagboksanteckningar, intervjuer, analys av elevsvar från delprov och fotografier av kritiska moment 

från undervisningen.  

Undervisningsförsöket gjordes på en 1-7 skola utanför en större stad i Sverige. Av 49 elever var det 

17 st som behövde få extra stöd i ett eller flera delmål enligt nationella prov skolår 3. I uppsatsen 

redovisas ett av delmålen som handlar om skriftliga räknemetoder där nio elever deltog på 15 st 

lektioner á 30 min. Alla de nio deltagande eleverna ökade sin måluppfyllelse och klarade nivån för 

godkänt på delprov G ”Skriftliga räknemetoder” . Medelvärdet på resultatet ändrades från 5 till 12 

rätt av 14 möjliga efter undervisningsförsöket. Eleverna arbetade i en liten tillfällig grupp knuten till 

det aktuella målet med stöd av en speciallärare som använde sig av formativ bedömning.  

Eleverna valde att använda uppställning som skriftlig räknemetod framför räkning med mellanled i 

delprovet. 

Nyckelord: Stödundervisning, formativ bedömning, skriftliga räknemetoder och måluppfyllelse. 

ABSTRACTS 

The purpose of this essay is to study how to support students who have not achieved the objectives 

for grade 3 in mathematics. This was done using a teaching experiment with students in grade 4 who 

have failed the target in grade 3. The research tools were literature searches, mentoring, diary entries, 

interviews, analysis of student responses from the primary sample, and photographs of critical 

moments of the teaching.  

The teaching experiment was made at an elementary school outside a major city in Sweden. Out of 

49 students 17 needed to be given extra support in one or more milestones from national tests grade 

3. The paper reports one of the targets, which is written algorithms, where nine students participated 

in 15 lessons á 30 minutes. All nine participating students enhanced to fulfill their objectives and 

passed the level approved in the fractional G ”Written algorithms". The average changed from 5 to 

12 correct out of 14 possible after the teaching experiment. The students worked in a small 

temporary group linked to the present case by virtue of a special teacher who used formative 

assessment. 

The students chose to use the arrangement as written calculation method instead of using 

intermediaries in the sub sample. 

Key words: Tutoring, formative assessment, written algorithms and fulfill the objectives. 
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INLEDNING 

Under mina femton år som lärare har jag många gånger känt mig frustrerad över att inte räcka till för 

eller kunna stödja elever i svårigheter som jag önskat. Det var därför med stor entusiasm som jag 

påbörjade speciallärarutbildning 2008 när den äntligen återinfördes. Där fick jag läsa en 15hp kurs 

om formativ bedömning som en åtgärd för att stödja elever i svårigheter.  Jag fick även lära mig att ta 

tillvara vad forskningen säger om olika metoder t.ex. skriftliga räknemetoder som ett redskap att 

stödja elever på. Diskussioner fördes under utbildningen om hur verkligheten ser ut i skolan genom 

olika dilemman som t.ex. grupperingar av elever i behov av stöd och för- nackdelar med nationella 

prov som bedömning.  Önskan att ta tillvara all ny kunskap om åtgärder för att stödja elever att nå 

mål är resultatet av denna uppsats. Åtgärder som använts över tid för att elever ska lära sig saker, nå 

mål, har sett olika ut. En självbiografi tre generationer tillbaka i tiden inspirerad av Davies m.fl. 

(2001) får ge en enkel tillbakablick över hur elever har haft det i skolan.  

1943 började min mamma i småskolan. – ”Det var en hisnande upplevelse att få åka bort från byn 

och träffa nya kamrater i samhället.” Hon fick en egen träbänk med bläckhorn och hade med sig 

mjölk och smörgås till lunch att äta i kapprummet. I skolan var det ordning och reda och hon kan inte 

minnas någon som inte skötte sig. De sjöng morgonpsalm varje morgon, läste i läseböcker och hade 

räkning med uppställning i rutiga böcker. De som inte skötte sig fick smaka på rottingen eller stå i 

skamvrån, undantaget de bättre bemedlade förstås. I tredje klass fick hon börja skriva med bläck och 

var då tvungen att lära om och skriva med höger hand.  Om man hade det svårt fick man ingen extra 

hjälp. De som inte kunde hänga med blev kvarsittare. Hon minns en pojke som blev skickad till 

uppfostringsanstalt i Linköping. Hon minns en annan som hon tror måste haft dyslexi och hankade 

sig fram i skolan utan att kunna läsa.  

1979 började jag äntligen skolan. Som jag längtat! Jag fick en egen bänk och mattebok. ”Hej 

matematik” hette den. Vi räknade uppställning och löste problem i grupp. Jag hade en snäll gammal 

fröken som sjöng mycket med oss. En flicka i klassen var väldigt duktig och fick jobba på framåt i 

matematikböckerna. Innan vi var färdiga på låg och mellanstadiet hade hon redan klarat av 

högstadiets matematik och väl det. Klasskamrater som hade det svårt fick gå till hjälpfröken i ett litet 

rum bredvid. Själv gick jag dit för att jag hade svårt att stava. Vi lekte stenåldern och lyssnade på 

berättelser om Gustav Vasa. Fri pedagogik var tidens melodi. När jag kom till högstadiet var det lite 

av en chock då vi inte haft några läxor på hela låg- och mellanstadiet. Nu blev det till att börja 

plugga.  

2006 började min dotter skolan, som hon hade längtat! Hon fick en egen låda och en plats vid ett 

bord. De räknade matte i små lådor och spelade spel, uppskattade mängd och storlek på saker och 

löste problem med sina faddrar. Några i klassen som hade det svårt fick följa med specialläraren ut 

vissa lektioner. Lösningsinriktad pedagogik var skolans profil, och hon tränades i att omformulera 

sig och hjälpa sina kamrater. Hennes generation blir de första att få nationella prov i trean och hon 

var orolig för om hon skulle klara dem. Hon lever i Harry Potters värld, och där finns det stora 

skrivningar som avgör om man får gå kvar eller inte. Nu arbetar de med en mattebok som heter 

”Safari”. Målen står tydligt utsatta och de introducerar fyra olika skriftliga räknemetoder med 

mellanled för att räkna minus, på några få sidor! ”– Men det där löser vi sen mamma, säger hon ” 

medan hon snällt räknar på utan att förstå vad hon gör, eller när hon ska använda vilken metod. 
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Flera kan nog känna igen sig i mina erfarenheter av hur elever haft det i skolan genom tiderna. I 

skollagen 4 kap. 1§ andra stycket sägs att: ”Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i 

skolarbetet.” Det här är skolans skyldighet och elevernas rättighet. En lärare såväl som en 

speciallärares uppgift är att stödja elever i svårigheter. I Skolverket (2004) kan man läsa att läraren är 

den enskilt viktigaste faktorn för en elevs lärande. Med hjälp av fler lärare, speciallärare, pedagoger 

kan ökad möjlighet ges till att elever når målen. En skola för alla kommer att behöva resurser i form 

av kvalificerad personal för att fungera bra enligt Engström (2003). 

Att satsa på de yngre barnen är något som politikerna verkar överrens om, som bl.a. LÄS-SKRIV 

och RÄKNA- satsningen ger uttryck för (Regeringskansliet, 2007,2008). Men att det skulle vara 

ännu effektivare med matematikstöd än svenskstöd är något som inte är lika vedertaget. 

”Sambandet mellan tidiga kunskaper och senare förmåga är större när det gäller 

matematik än när det gäller läsning.”(Lundberg & Sterner, 2009, s.15) 

Behovet av att stödja elever att nå mål är stort. Det har visat sig att matematikkunskaperna generellt 

blivit sämre och att kunskapsspridningen inte är så stor utan mer jämn enligt både TIMSS 2007- 

huvudrapport (Skolverket, 2008a) och Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (Skolverket, 

2004). Just aritmetiken och taluppfattningen är ett arbetsområde som visat sig vara extra svagt för 

svenska elever enligt TIMMS 2007.  

 

Svenska elever har gott självförtroende och känner sig trygga i skolan (Skolverket, 2008a). Men att 

endast ha gott självförtroende och inte ha större insikt i sitt lärande kan utgöra en fara. Vad, hur och 

varför man ska lära sig något är viktigt att bli medveten om.  Matematik är det ämne där eleverna 

upplever att de har minst inflytande över undervisningen (Skolverket, 2004). Med ett ökat inflytande 

ökar också medvetandegraden i lärandet. Metakognition är ett begrepp för fenomenet som du kan 

läsa mer om under rubriken formativ bedömning. 

Om vi ska uppfylla skollagens krav på att elever i svårigheter ska få extra stöd, kan det vara värt att 

fundera över hur vi kan stödja elever att nå målen i skolan. Kan lärare stödja eleverna genom att 

arbeta med formativ bedömning? Kan val av metod som t.ex. skriftlig räknemetod påverka elevernas 

möjlighet att nå mål? Det är frågor som jag önskar få svar på. Nedan under rubriken bakgrund visar 

jag hur jag valt att göra för att stödja elever att nå mål i matematik. 

 

 

 

 

 

 



sida 6 av 58 

 

BAKGRUND 

Bakgrunden består av olika åtgärder som jag tycker har stor inverkan på mitt uppdrag som 

speciallärare och därmed också i mitt undervisningsförsök för den här uppsatsen. Först kommer ett 

stycke om studiens teoretiska utgångspunkt- aktionsforskning sedan följer en litteratursökning om 

nationella prov skolår 3(NP år 3), grupperingar av elever i behov av stöd, skriftliga räknemetoder 

och formativ bedömning.  

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER - AKTIONSFORSKNING   

Aktionsforskning är en länk mellan praktiken (action) och forskningen. Ingrid Carlgren (2005) har i 

en rapport för vetenskapsrådet skrivit om hur viktig den här typen av forskning är för utvecklingen 

av skolan. Hon benämner det ”praxisnära forskning”. I en sådan typ av forskning ges röst åt de som 

är nära verksamheten och som dagligen lever med elever i skolan. Ett annat argument för praxisnära 

forskning är att ge legitimitet åt skolerfarenhet och understryka betydelsen av den praktiska 

kunskapen. I och med ett systematiskt kunskapsproducerande arbete professionaliseras lärarkåren. 

Problemet Carlgren beskriver är att vetenskapsrådet endast stödjer forskning som genomförs av 

disputerade forskare, medan just den här formen av forskning ofta genomförs av vanliga lärare i sin 

praktik. Mitt arbete kan betraktas som en praxisnära forskning där jag under arbetets gång haft 

tillgång till handledning. 

Aktionsforskningens teoretiska utgångspunkt är ofta förknippad med pragmatism, vilket innebär att 

praktiken är en del av sökandet efter ny kunskap. Kunskap definieras här som något som kan vara till 

nytta (Hansson, 2003). John Dewey som myntade begreppet ”learning by doing” är en välkänd 

pragmatiker (Wikipedia, 2009). Inom aktionsforskningen använder forskare ibland flera perspektiv, 

som t.ex. ett konstruktivistiskt perspektiv när man studerar läroprocesser. Kunskap definieras då som 

något man själv konstruerar och är delaktig i (Eriksson, 2007). Jean Piaget förknippas ofta med 

konstruktivism där eleven själv konstruerar sin kunskap i olika utvecklingsfaser (Wikipedia, 2009). 

Det finns många olika begrepp inom aktionsforskning eller praxisnära forskning. En populär form av 

aktionsforskning kallas ”self study”. Där ligger fokus på den egna verksamheten och dess innehåll 

(Rönnerman, 2004). I den här uppsatsen har jag valt att använda begreppet undervisningsförsök. Vad 

är då aktionsforskning respektive undervisningsförsök? 

Det som skiljer undervisningsförsöket från aktionsforskning är att eleverna inte är delaktiga i 

utformningen av lektionerna och att forskaren inte ändrar upplägget under försökets gång (Johansson 

& Svedner, 2006). I det här undervisningsförsöket är det jag ”forskaren” som planerar och eleverna 

som deltar är de ”utforskande”. 

”Undervisningsförsöket är närbesläktat med begreppet aktionsforskning, vilket innebär 

att forskaren vill förändra någonting och deltar i förändringsprocessen, men även att 

de “utforskande” deltar.”(Johansson & Svedner, 2006, s.74) 
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I bl.a. England och USA har aktionsforskningen varit ett återkommande inslag i lärarutbildningen 

under flera decennier. I Sverige är det först på senare tid som det har använts och det är därför 

svårare att hitta bra exempel på den typen av forskning (Rönnerman, 2004). 

“Aktionsforskningen som metod utgår från att någon i verksamheten är nyfiken, 

drivande och vill åstadkomma någon typ av förändring. Proceduren kännetecknas av 

att praktiken på något sätt förändras i syfte att lösa ett eller flera uppkomna 

problem.”(Rönnerman, 2004, s. 209) 

Enligt Rönnerman (2004) är den praktikerorienterade processens utgångspunkt att läraren själv 

formulerar vad som ska studeras och hur det ska ske. 

Att läraren själv agerar forskare och problematiserar sin situation, utför en aktion i sin verksamhet, 

samlar in data och deltar i analysen av det insamlade materialet har även Britt Marie Berge skrivit 

om i sitt sätt att se på aktionsforskning (Berge, 2000). 

Hur genomför man då t.ex. ett undervisningsförsök? Förfarandet inom aktionsforskning eller 

praxisnära forskning kan beskrivas som en cirkel där planera, agera, observera och reflektera är delar 

som ingår. Varje del ska vara en länk mellan praktiken och forskningen. Forskningsverktygen kan 

vara ljudupptagningar av intervjuer, handledning, dagboksanteckningar eller fotografier av 

verksamheten. Här nedan följer en översikt över hur det här undervisningsförsöket är upplagt utifrån 

aktionsforskningens tankesätt för att förtydliga förfarandet inom aktionsforskning.  

Planera –  Att utifrån vad forskningen säger planera och organisera upp lektioner för elever i 

behov av extra stöd.  

Agera –  Att på ett genomtänkt sätt genomföra planen i verksamheten. 

Observera –  Att spela in samtalet/ intervjun för att komma åt hur eleven tänker och resonerar kring 

momentet.  

Att dokumentera med foton för att bli medveten om vilka de kritiska punkterna är i 

lärandet och hur de kan synliggöras. 

Att analysera svaren från delprov i matematik. 

Reflektera -  Praktisk reflektion i form av att skriva ner det som faktiskt händer i 

dagboksanteckningar.  

 Teoretisk reflektion genom att anknyta till vad forskningen säger.  

Handledning för att upptäcka och få sina egna tankar prövade mot forskning och 

teorier. 

Frågorna kring validitet och generaliserbarhet är svåra att avgöra när det gäller aktionsforskning 

p.g.a. dess dubbla målsättning att både förstå och förbättra praktiken. Det är upp till mottagaren att 

bestämma om den kontext som försöket genomfördes i går att jämföra med den egna kontexten och 

på så vis avgöra om resultatet går att generalisera (Anderson, 1994).  

Det kan också vara irrelevant att använda akademiska kriterier när aktionsforskningsprocesser 

utvärderas (Dadds, 1995). I stället föreslår Eisenhart & Borko (1993) i sitt verk ”Designing 

classroom research: Themes issues and struggles” (refererad i Rönnerman s.118-119, 2004) fem 
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generella kriterier för forskning om undervisning. Det är dessa jag tänker förhålla mig till i 

uppsatsens undervisningsförsök för att bedöma frågorna kring validitet.  

1. Att avgöra hur väl forskningsfrågorna, datainsamlingsmetoder och analystekniker passar 

ihop. 

2. Att tillämpa datainsamlingsmetoder och analystekniker på ett tekniskt korrekt sätt. 

3. Att förhålla sig till tidigare forskning och teorier. 

4. Att ta upp viktiga frågor i praktiken avgör studiens ”external” och ”internal” validitet.  

5. Att samla ihop alla ovanstående punkter till en helhet och se hur allt hänger samman. 

LITTERATURSÖKNING 

I detta avsnitt redovisas en vetenskapligt motiverad litteratursökning som behandlar nationella prov 

(NP år 3), grupperingar av elever i behov av stöd, formativ bedömning och skriftliga räknemetoder. 

Alla delar motsvarar åtgärder på olika sätt i undervisningsförsöket. Den första delen om nationella 

prov utgör bakgrunden för urvalet av elever i behov av stöd. Den andra delen om grupperingar av 

elever i behov av stöd utgör bakgrunden för undervisningsförsökets gruppindelning. Den tredje och 

fjärde delen ger bakgrund i en genomgång om vad forskningen säger om formativ bedömning och 

skriftliga räknemetoder. 

Nationella prov skolår 3(NP år3) 

I ett nyhetsbrev ”Fler och tidigare prov” från skolverket 09-03-09 kan man läsa att resultatet i 

internationella undersökningar inte beror på om landet genomför nationella prov eller inte. Länder 

som genomför nationella prov hamnar både före och efter Sverige och det samma gäller länder som 

inte genomför nationella prov alls. Finland är ett land där man inte genomför nationella prov och 

ändå är de i topp när det gäller resultat i internationella undersökningar (Skolverket, 2009).  

I England gör man nu ett tvåårigt försök att avskaffa nationella prov i tio olika skolområden och i 

stället införa ett annat system av test enligt följande (BBC NEWS, 07-03-24): 

 Testa elever när de är redo, inte vid en visst bestämd ålder. Testen blir kortare, mer 

fokuserade och mer passande/lämpliga för eleven 

 Avläsa varje elevs framsteg år från år. 

 Förebygga med en till en- undervisning för elever som halkar efter. 

 Bedöma skolor efter hur eleverna presterar. 

 Betala 10 % i bonus till skolor som lyckats förbättra sitt resultat. 

Förespråkarna för försöken ovan anser att det räcker med att genomföra nationella prov på en utvald 

grupp elever som får representera Englands skolelever. På detta vis ska man även i fortsättningen 

kunna göra nationella mätningar på elevers kunskaper. 

I Sverige provar vi att införa nationella prov redan i skolår 3. England däremot provar att vara utan 

nationella prov i vissa skolområden. Under 2006 arbetade skolverket i ett uppdrag av regeringen med 

att formulera mål att uppnå i matematik för att öka möjligheten för elever att bli bättre på matematik. 

För att kunna kontrollera och mäta hur väl målen uppfylldes skapades även nationella prov för skolår 
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3. Proven bedömde kunskaper i relation till målen för skolår 3 (Skolverket, 2009a) 

(Skolverket2009b) (Skolverket 2009c). Kunskapssynen i bedömningen är den samma som står att 

läsa om i LPO94. Det är FÖRMÅGOR vi vill mäta och uppnå (Skolverket, 1994). 2009 genomfördes 

för första gången de nationella proven för skolår 3 i matematik (svenska och svenska som andra 

språk genomfördes också). Det var en utprovningsgång som reglerades enligt 4§ förordningen 

2008:849. Elever kan ha fått extra hjälp för att klara proven i form av mer tid, läshjälp eller liknade 

(Skolverket 2009b). I resultatet av de nationella proven för skolår 3 matematik 2009 visade det sig 

att det målet som var svårast att nå var ”Förståelsen för de fyra räknesätten”. Hela 27 % av Sveriges 

elever behöver mer träning i det. ”Skriftliga räknemetoder” var det näst svåraste målet där ca: 20 % 

av Sveriges elever behöver mer träning. På tredje plats kom målet om ”Jämförelse & mätning av 

längd” där ca:16 % inte uppnått kravnivån (Skolverket 2009d).  

Syftet med de nationella proven var både en summativ funktion d.v.s. att säga något om elevens 

kunskap här och nu samt en formativ funktion d.v.s. vara vägledande för skola och lärare i vad 

eleverna behöver kunna. Alla mål provas inte i ämnesproven, utan det är lärarens sammanlagda 

bedömning som räknas i kunskapsprofilen d.v.s. både resultatet av delproven och bedömningen av 

elevens arbetsätt, användandet av eventuella hjälpmedel samt lärarens kunskap om elevens förmåga 

till ämnet (Skolverket 2009c). Dessa kunskapsprofiler från NP år 3 har jag tänkt använda som grund 

för urvalet av elever i behov av stöd i uppsatsens undervisningsförsök (Bilaga 1, Kunskapsprofil). 

Jag utgår från samma kunskapssyn som beskrivs i LPO94.  

Att använda nationella prov för att urskilja elever som inte klarar målen är en vanlig metod ute på 

skolorna. 

“Den vanligaste avgränsningen av inlärningsproblem har varit att man konstaterar att 

ett barn presterar under en viss gräns på ett standardiserat prov… de barn som hamnat 

under gränsen har svårare än de flesta att klara kraven.” (Lundberg & Sterner, 2009, 

s.16) 

Grupperingar av elever i behov av stöd   

Hur lärare ska dela in elever i grupper är forskningen långt ifrån eniga om. Slavin (1990) menar i sin 

slutsats att forskningen inte kunnat visa tillräckligt starka skäl för nivågrupperingar av elever. 

I ”Dyscalculia guidance” har Butterworth och Yeo (2004) skrivit om hur elever med svårigheter bör 

grupperas. De har kommit fram till att en till en- undervisning i huvudsak ger bäst resultat, men att 

det kan finnas moment av spel och liknande aktiviteter som förutsätter att en mindre grupp elever 

arbetar tillsammans. Department for children, schools and families (DCSF, 2008) har kommit fram 

till en liknande slutsats genom en pågående undersökning i England. Deras slutsats är att en till en 

undervisning under en begränsad tid är mycket effektivt för elever i behov av stöd. Här har man 

dessutom kommit fram till att elever mellan 7-11år får goda resultat av sådan stödundervisning i 

läsning, skrivning och matematik medan äldre elever 11-14 år inte får lika goda resultat i matematik 

av stödundervisningen. När åtgärderna i liten grupp kombineras med arbetet i klassen blir resultatet 

bättre. Det har visat sig i en annan studie gjord av Fuchs m.fl. (2008) som bygger på 119 

slumpmässigt valda elever från skolår 3. Dessa elever har antingen fått specialpedagogiskt stöd i en 
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liten grupp (2-4 elever) i kombination med att liknande arbetsuppgifter också bearbetats i den 

ordinarie klassen, eller de har enbart fått specialpedagogiskt stöd i den lilla gruppen. Arbetsområdet 

handlade i det här fallet om att kunna lösa textuppgifter i matematik.  

Att inte ha fasta elevgrupperingar är viktigt, för det kan stigmatisera undervisningen. De elever som 

hamnat i den svaga gruppen tenderar att bli fast även om ett annat område inom matematiken 

fungerar bättre (Skolverket, 2001). Jag väljer att följa ett citat ur skolverkets rapport om 

elevgrupperingar med fokus på matematikutveckling, när jag i uppsatsens undervisningsförsök gör 

grupperingar av elever i behov av stöd.  

“En kombination av helklass och gruppering, där grupperingar sker efter behov inom 

aktuellt område skulle kunna vara en arbetsform att pröva. Positiva exempel på 

undervisning i olika former av grupperingar behöver utvecklas, dokumentras och 

spridas.” (Skolverket, 2001, s.169) 

Med små tillfälliga undervisningsgrupper som endast kommer vara knutna till det aktuella målet, i 

kombination med att eleven deltar i den ordinarie klassrumsundervisningen, hoppas jag kunna stödja 

eleverna som deltar i undervisningsförsöket. 

Att målet är viktigt och tydligt är en av de avgörande faktorerna för ett lyckat studieresultat. Detta 

enligt vad som kallas formativ bedömning, som jag nu ska gå närmare in på. 

Formativ bedömning 

På National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) hemsida kan man i en forskningsöversikt 

läsa vad formativ bedömning innebär. Här kan du läsa en kort sammanfattning (NCTM, 2007): 

 För formativ bedömning har man tre utgångspunkter.  

1. Ta reda på var eleven befinner sig i sitt lärande. 

2. Kunskap om målet.  

3. Hur man kommer till målet. 

Dessa utgångspunkter leder till fem strategier: 

1. Kunskap om målet. Tydliggör målet och kriterierna för att uppfylla målet. 

2. Effektiva klassrumsdiskussioner, frågor och uppgifter. 

3. Feedback som leder lärandet framåt. Specifik och kunskapsinriktad, inte på person eller 

prestation. 

4. Aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande. 

5. Aktivera eleverna som undervisningsresurser för varandra genom t.ex. feedback i par. 

 

I mitt undervisningsförsök har jag lagt fokus på att genomföra två av de fem strategierna, kunskap 

om målet och att aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande.  
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Vad säger forskningen om formativ bedömning? 

Tidigare har endast begränsad forskning funnits om hur lärare kan hjälpa elever att förbättra sitt 

lärande i t.ex. matematik. Nu har man kunnat visa på flera olika strategier som ger dubbelt så bra 

resultat av lärandet mot om man inte använder sig av strategierna.  

 ”… the rate of learning in classrooms where teachers were using short- and medium- 

 cycle formative assesment was approximately double that found in other classrooms.” 

 (Wiliam, 2008, s. 2) 

Man kan säga att det är en metod för lärare att ta reda på om det som lärts ut också har lärts in. 

Formativ bedömning ger information om vad man kan göra åt situationen. Den innehåller ett recept 

för kommande åtgärder (Wiliam, 2008).  

Det har visat sig att formativ bedömning är mycket effektivare än betyg och leder till mer lärande. 

Effekterna av formativ bedömning är starkare än t.ex. socioekonomisk bakgrund. Speciellt de 

svagpresterade eleverna får bättre resultat med formativ bedömning (Wiliam, 2007) 

Vad säger forskningen om att få kunskap om målet? 

Det är meningslöst att samla in en massa data kring en elev om man inte kan göra några åtgärder. I 

stället är det då bättre att fokusera kring ett arbetsområde. Vad kan eleven? Var står den nu i sin 

kunskap? Vad ska den lära för att nå målet? Konkretisera målet tillsammans med eleven. Använd 

gärna elevexempel för att göra det hela extra tydligt. Vad betyder det här målet? Vad kan man 

missförstå? Vad behöver man kunna för att uppfylla målet bra? Hur ska eleven arbeta för att uppnå 

målet? När vet man att man uppfyllt målet? Det är viktigt att läraren förstår hur eleven tänker och att 

både lärare och elev har samma bild av målet. Det är större fara att anta att en elev inte förstår än 

tvärtom. Målet måste specificeras och skrivas med ett tydligt språk (Wiliam, 2007). 

Sadler (1989) har i sin forskning om formativ bedömning och feedback b.la. kommit fram till att om 

eleven är ägare av sitt mål kan den också genomföra vad som behöver göras för att uppnå det. 

Genom tydliga kriterier kring ett mål ökar också deras chanser att uppnå målet. 

Ett annat undervisningsförsök i stort format är dokumenterat i boken ”Putting it into practice” (Black 

m.fl., 2003) Här har man testat formativ bedömning i praktiken, där vanliga lärare har provat 

modellen i vanliga klasser. Resultatet av boken och undervisningsförsöket har givit många goda 

erfarenheter. Ett citat från boken får förtydliga syftet med den här punkten. 

”It is very difficult for students to achieve a learning goal unless they understand that 

goal and can assess what they need to do to reach it.” (Black m.fl., 2003, s. 49) 

Vad säger forskningen om att aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande? 

Det finns en mängd begrepp som alla på något sätt tangerar området att aktivera eleverna som ägare 

av sitt eget lärande. I svenskan finns t.ex. begreppen metakognition, självvärdering, självreflektion 

och självkännedom och i engelskan self assessment, self evaluation och self efficacy. Mitt mål med 

den här uppsatsen är inte att gå in på varje begrepp för sig och försöka reda ut vad som är vad, utan 

jag är mer intresserad av fenoment i stort och väljer att i uppsatsen använda begreppet metakognition 

i stället. 
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I Nationalencyklopedin (1994) kan man läsa följande definition på begreppet metakognition: 

  Att vara medveten om den kunskap man har och att kunna visa det genom att använda sig 

effektivt av kunskapen eller att kunna beskriva den i tal. Utan metokognitiv förmåga skulle 

man inte kunna välja rätt inlärningsstrategi eller kunna förklara vad, hur eller varför man gör 

det man gör. Att uppskatta sin egen förmåga hör också till begreppet metakognition och 

brukar överenstämma väl med den faktiska förmågan. 

I föjande stycken beskrivs vad forskningen säger om effekten av användandet att aktivera eleverna 

som ägare av sitt eget lärande och ger också exempel på hur man kan arbeta för att öka en elevs 

metakognition.  

Ett undervisningsförsök som har gjorts i Portugal (Fontana & Fernandes, 1994) på 25 lärare som 

undervisar i ”primary school” visar att stora förbättringar har skett som en konsekvens av att aktivera 

eleverna som ägare av sitt eget lärande. Eleverna följde ett utarbetat program vecka för vecka av 20 

lektioner i två timmars pass. En del av innehållet i programmet var att eleverna konstruerade egna 

uppgifter på problemet. 

Är det möjligt att använda denna metod på elever i alla åldrar? Blatchford (1997) menar att det är ett 

för litet samband mellan användandet av metoden och ökningen av lärandet för elever i åldrarna 7-

11år. Något bättre blir sambandet om metoden används under en kortare period då det är lättare att 

minnas vad man gjort.  

Ett citat från John A Ross (2006) berör samma problem. 

”Young children may over-estimate becuase they lack the cognitive skills to integrate 

information about their abilities and are more vulnerable to wishful thinking.” 

(Ross,2006, s. 3) 

Han menar att yngre barn ofta överskattar sin förmåga och att de saknar kognitiv mognad för att ha 

nytta av metoden, t.ex att uppskatta sin egen insats eller hur väl man lärt sig något på en skala.  

När ska man använda metoden? Flera forskare har bevisat positiva effekter av att aktivera elever som 

ägare av sitt eget lärande. Metoden är speciellt lyckad vid svårare uppgifter/arbetsområden och för 

elever som har behov av extra stöd (Rolheiser & Ross, 2009). 

Gunstone (1994) har i en studie med högstadielever problematiserat effekten av metakognition i ett 

konstruktivistisk perspektiv. Han menar att just vid elevers missuppfattningar blir förmågan till 

metakognition extra tydlig. Att överge en felaktig idé om hur något ska tolkas är svårt inte bara för 

högstadielever utan även för gemene man. Enligt Gunstone (1994) konstruerar eleven sin egen 

förståelse utifrån relevanta erfarenheter. Att då överge den när en ny modell presenteras över hur 

verkligheten ska tolkas sätter den kognitiva förmågan på sin spets. Det gäller att få eleverna att se 

poängen med den nya modellen eller idén. 

I mitt undervisningsförsök har jag därför tagit hänsyn till svårigheterna men ändå velat dra nytta av 

fördelarna av vad forskningen säger om att aktivera eleverna i sitt lärande. Wiliam (2007) skriver att 
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varje lärare måste göra sin egen modell och prova sig fram för att lära sig att använda formativ 

bedömning. Jag har valt att prova en egen modell i det här undervisningsförsöket som går ut på att 

eleverna får repetera och reflektera över sina kunskaper kring de olika kritiska momenten i 

undervisningen med hjälp av fotografier. Genom att eleverna själva får sätta ord på vad de lärt sig 

hoppas jag även gör yngre elever till ägare av sitt eget lärande och få möjlighet att utveckla sin 

metakognitiva förmåga.  Att få bilderna konkret i handen med deras egna nedskrivna förklaringar gör 

det möjligt att ytterligare förstärka deras förmåga att berätta vad de lärt sig för andra t.ex. föräldrar 

och klasslärare. Detta anser jag är en modell för att aktivera eleverna att bli ägare av sitt eget lärande 

både under och efter genomförandet av undervisningen.  

Målet för eleverna i det här undervisningsförsöket var – ”att kunna addera och subtrahera tal med 

hjälp av skriftliga räknemetoder när talen och svaren ligger inom talområdet 0-200.”(Skolverket, 

2008b, s.8) Mer om skriftliga räknemetoder kan du läsa under nästa rubrik. 

 

Skriftliga räknemetoder 

Den mänskliga hjärnan har begränsad kapacitet att hålla flera operationer i minnet samtidigt och 

behöver hjälp för att minnas (Miller, 1969). Det är därför vi behöver skriftliga räknemetoder. 

Vad betyder skriftliga räknemetoder?  

Löwing menar att många lärare har missuppfattat begreppet (däribland jag själv) att skriftliga 

räknemetoder bara skulle betyda räkning med mellanled, även kallad skriftlig huvudräkning, och inte 

att ställa upp talen, även kallat algoritmer (Löwing, 2008).  

En definition av algoritm från Wahlströms & Widstrands matematiklexikon är på sin plats här. 

”En algortim är en entydig beskrivning av handlingsregler som arbetar stegvis och 

ofta upprepar samma procedur.” (Martinsson, 1991, s. 19)  

En algoritm kan således betyda alla sorts skriftliga räknemetoder, men begreppet används av många 

synonymt med det vi kallar ställa upp tal eller uppställning. I uppsatsen kommer båda begreppen 

användas och då betyda att man skriver talen under varandra och gör en beräkning. 

En förklaring av räkning med mellanled, även kallad skriftlig huvudräkning, gjord av Birgitta 

Rockström som är en frontfigur i fortbildning av metoden för lärare och läromedel, följer nedan. 

”Skriftlig huvudräkning är ett sätt att förenkla numeriska uttryck genom att utnyttja 

räknelagarna och sambanden mellan räknesätten. Ett mellanled som visar tankegången 

skrivs ner.”(Rockström, 2000, från baksidan av boken) 

Rolf Hedrén (2001) har forskat kring de båda begreppen ovan och menar att ren huvudräkning kräver 

mest av elevernas minnesförmåga medan traditionell algoritm kräver minst. Däremellan finns det 

flera varianter av skriftliga räknemetoder från enbart lite stödanteckningar till mer utpräglade 

mellanled. Han talar även om vikten att lägga ner tid på att träna överslagsräkning, 

rimlighetsbedömning, tabellkunskaper och generaliserade tabellkunskaper. 
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Löwing (2008) skriver att lärare är rädda för att hamna tillbaka i det eviga tragglandet av algoritmer 

utan att eleverna har förståelse för vad de räknar. I stället använder lärare och läromedel nu alla 

möjliga varianter av mellanled i avsikt att öka elevernas förståelse. Tyvärr verkar förståelsen minska 

och elever som har svårigheter gissar ofta om det ska vara ett + eller – och vilken metod de ska 

använda (Bentely, 2009a). 

Vilken skriftlig räknemetod ska vi använda? 

I USA har man tillsatt en grupp matematikdidaktiker och matematiker som en följd av resultaten på 

TIMSS - undersökningen (Ball m.fl., 2005). Syftet med gruppens arbete var att ta reda på skillnader i 

matematikundervisningens mål och genomförande mellan länder som lyckats väl som Japan och 

Singapore mot USA som lyckats mindre bra. USA hade ett liknande resultat som Sverige och därför 

kan undersökningens resultat vara intressant att ta del av. Resultatet blev en grundsyn på skolans 

matematikundervisning redovisat i punkter. Två av dessa punkter handlar om skriftliga 

räknemetoder. Jag har valt att använda Madeleine Löwings översättning till svenska av nedanstående 

punkter från undersökningen. 

“Automatical recall of basic facts. Man menade att vissa procedurer och algoritmer 

inom matematiken är så grundläggande och är så generellt tillämpbara att de måste 

behärskas med automatik… 

Learning algorithms. Eleverna skall med säkerhet kunna använda algoritmerna för de 

fyra räknesätten. Samtidigt är det viktigt att de förstår hur algoritmerna är uppbyggda 

och fungerar. Ett skäl för detta är att algoritmerna bygger på strukturen i vårt 

talsystem med basen 10 och därmed förstärker elevens taluppfattning.”  (Löwing, 

2008, s. 18) 

Kilborn (1992) talar om olika typer av algoritmer. Han kallar det algoritmdialekter. Den dialekt som 

fungerar bäst trots en svag minnesförmåga och bristande tabellkunskaper kan du se i exemplet nedan. 

I denna algoritmdialekt bokförs hela resultatet av lån och växling för bespara minnet och en 

överstuken siffra räknas som noll. 

 
1 11  

 2 1 3 

-  6 2 

 1 5 1 

 

Även i Sverige har skolverket gjort ett försök att svara på vilken skriftlig räknemetod vi ska använda 

genom en förundersökning till TIMSS 2006. Det är Per–Olof Bently som har varit vetenskaplig 

ledare i en studie av 300 elever från Lilla Edets kommun. Han har kommit fram till att elever inte gör 

slumpmässiga fel utan att misstagen är betydligt mer genomtänkta och det beror på att förståelse och 

begrepp inte utvecklats tillräckligt hos eleverna. Eleverna har svårt att lära sig i vilket sammanhang 
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olika beräkningsprocedurer ska användas. Eleverna behöver förstå vilka lösningar som används i 

olika sammanhang (Bentely, 2009a). Här har vi en tydlig tendens som visar vad som gått fel i den 

svenska skolan, då lärare och läromedel lagt fokus på olika utformningar av skriftliga mellanled.  

Vilka olika skriftliga räknemetoder finns det med mellanled? 

Bently presenterar fem beräkningsstrategier  med mellanled som förekommer frekvent i olika 

läromedel. Kompensationsberäkning är den metod som eleverna lyckas få störst andel rätt svar med 

(Bentley, 2009b). 

1. ”I stegvis beräkning sker stegen eller hoppen entalsvis och tiotalsvis.”… 

2. ” I kompensationsberäkning är den grundläggande iden att förändra det första talet, 

så att det avrundas till närmaste tiotal.”… 

3. ” I transformationsberäkning transformeras även uppgiften till en beräkning, som 

lättare kan utföras. Beräkningsstrategin finns i två versioner, en för addition och en 

för subtraktion.”… 

4. ” I talsortsvis beräkning så delas beräkningarna upp i tiotal för sig och ental för sig. 

Därefter kombineras delresultaten. Beräkningsstrategin finns i två versioner, dels en 

avsedd för addition och för subtraktion utan växling, dels en för subtraktion, som 

kräver växling”… 

5. ” Mixad beräkning är en kombination av talsortsvis beräkning och 

kompensationsberäkning.” (Bentley, 2009b, s.1) 

Även för en insatt matematiklärare kan dessa metoder kännas förvirrande många. Det är meningen 

att eleverna ska kunna välja när de ska använda vilken metod och det är nu bevisat att det är just på 

den punkten det brister. Ska vi då lära ut alla dessa metoder undrar jag? Det har även Ann-Louse 

Ljungbland undrat och hon skriver i sin bok ”Matematisk medvetenhet” att vi lärare måste tänka om 

och våga släppa våra traditioner. Hon valde att enbart undervisa uppställning till elever som haft 

svårigheter. (Ljungblad, 2003) 

I England har Oxforduniversitet gjort en stor undersökning på hur barn lär sig matematik. Resultatet 

presenteras i åtta delar av nyckelmoment för förståelse av matematik. Ett av nyckelmomenten de 

kommit fram till är att förstå sambanden mellan kvantitet och nummer. Barnen förstår att om man tar 

tre karameller och sedan lägger tillbaka tre karameller så är det lika många som från början, men om 

det blir med siffror är det inte lika självklart. Det här steget i abstraktion är nödvändigt att ta för att i 

fortsättningen kunna förenkla tal och förstå sambanden mellan de olika räknesätten (Nunes & 

Bryant, 2009). 

Att förenkla tal (se likheten med kompensationsberäkning) har även Löwing & Kilborn (2008) varit 

inne på. De kallar metoden ”lika tilläggs -metoden” som går ut på att man efter lika tillägg av t.ex. 1 

kan se att 34-19 är lika mycket värt som 35-20. Med denna metod slipper man växling över tiotal och 

hundratal. 
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Som lärare vill man inte att eleverna ska förlora känslan för talens värde och samband om man 

enbart räknar algoritmer. Det är därför viktigt att vara medveten om de vanligaste problemen som 

eleverna brukar ha med additions- och subtraktions- algoritmer. McIntosh (2009) har i sin bok 

”Förstå och använda tal - en handbok” behandlat problemet. Han skriver bl.a. om hur viktigt det är 

att eleverna har grundläggande tabellkunskaper och förståelse för positionssystemet för att kunna 

hantera algoritmerna. Han skriver också att subtraktionsalgoritmen är mindre tydlig än 

additionsalgoritmen och svårigheterna blir än större om de saknar dessa förmågor. 

Vidare skriver han om vikten att konkretisera talen med ett tiobasmaterial och att undvika att 

använda pengar som representation då det inte lika tydligt visar antalet. Steget från att utföra det 

konkret till att enbart skriva är ett moment, där eleverna lätt tappar kontakten med betydelsen av 

talet. Att välja tal slumpvis så att eleverna redan från början behöver använda minnessiffra eller låna 

är också viktigt, för att förståelsen för hur algoritmerna fungerar generellt ska öka. Att öva med 

konkret material samt att göra en rimlig uppskattning av talets svar, är steg han förespråkar för att 

undvika de vanligaste felen. Två citat får tydligöra vilka de vanligaste felen är vid additons 

respektive subtraktionsalgoritmer. 

 ” De fel de gör, bortsett från tabellfel, är ofta en följd av att de inte förstår meningen 

 med additionsuppställningen och procedurerna, eller att de inte förstår alla stegen och 

 att de inte har en taluppfattning som räcker till för att bedöma svarens rimlighet.” 

 (McIntosh, 2009,s. 124) 

”Med subtraktionsalgoritmen gör elever huvudsakligen fyra fel: 

 de blandar ihop reglerna för subtraktion med reglerna för addition 

 de ställer upp talen så att positionerna inte hamnar på rätt ställe under varandra 

 de subtraherar den minsta från den största under alla omständigheter 

 de märker inte när de kommer fram till orimliga svar” (McIntosh, 2009. s.125) 

Butterworth och Yeo (2004) föreslår bl.a. en varierad undervisning med spel, att visualisera antal 

genom prickmönster och träna på olika räknestrategier som ”dubblor” m.m. för att stödja elever som 

har svårigheter. 

I litteraturgenomgången har olika faktorer som ligger till grund för skriftliga räknemetoder 

identifierats som positionssystemet, kategorisera- generalisera- talfakta, hållbara räknestrategier, 

visualisera tal, uppskatta och rimlighetsbedömning. Det är dessa faktorer som kommer att utgöra de 

kritiska momenten av lärandet i undervisningsförsöket. I skolan råder det stor osäkerhet om 

vilken/vilka skriftliga räknemetoder som ska läras ut (Löwing, 2008) (Bentley, 2009). 

Undervisningsförsöket kommer därför omfatta två olika skriftliga räknemetoder, en med mellanled 

och en med uppställning. Metoden för mellanled är kompensationsberäkning som Bentley (2009) 

kommit fram till gav flest antal rätt och Löwing och Kilborn (2008) kallar lika tilläggs- metoden. 

Som metod för uppställning väljer jag Kilborns (1992) algoritmdialekt som anses spara minnet bäst. 
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SYFTE 

 

Syftet med det här arbetet är att undersöka hur man kan stödja elever som ännu inte nått målen för 

skolår 3 matematik i ett undervisningsförsök med elever i skolår 4.  

 

FORSKNINGSFRÅGOR: 

 

1. Kan formativ bedömning med strategierna - kunskap om målet samt aktivera eleverna som 

ägare av sitt eget lärande - underlätta lärandet för eleverna som deltar i 

undervisningsförsöket? 

2. Vilka skriftliga räknemetoder väljer eleverna före och efter åtgärderna i 

undervisningsförsöket? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sida 18 av 58 

 

NP år 3 - matematik - 2009

82%

82%

78%

73%

86%

84%

18%

18%

22%

27%

14%

16%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Skolan

Sverige

Skolan

Sverige

Skolan

Sverige

D
el

pr
ov

 G

"S
kr

ift
lig

a

rä
kn

em
et

od
er

"

D
el

pr
ov

 H

"F
ör

st
åe

ls
e 

fö
r d

e

fy
ra

 rä
kn

es
ät

te
n"

D
el

pr
ov

 I 
"

Jä
m

fö
re

ls
e 

oc
h

m
ät

ni
ng

 a
v 

lä
ng

d"

Uppnått

Ej uppnått

METOD 

 

Att välja hur man ska genomföra en uppgift kan ibland vara svårt, det finns så många vägar att gå. 

Ett ordspråk får ge tröst för den som inte kan bestämma sig. ”Den som aldrig går vilse finner inga 

nya vägar”. Här kan du först läsa om metoden för urvalet av elever och sedan om erfarenheter från 

pilotstudien. Slutligen kan du läsa om metoden för att finna svar på de två forskningsfrågorna, där 

forskningsfråga 1 delas upp under två rubriker, kunskap om målet och aktivera elever som ägare av 

sitt eget lärande.  

URVAL  

Undervisningsförsöket gjordes på en 1-7 skola utanför en större stad i Sverige. Först samlade jag in 

skolans kunskapsprofiler för matematik skolår 3 och därefter gjorde jag en sammanställning av 

behovet av extra stöd. Jag valde att ta med alla delmål som skolan inte uppnått i matematik som 

fanns med i de nationella proven för skolår 3. På den undersökta skolan genomförde alla elever NP 

år 3 matematik. Av skolans 49 elever i skolår 3 var det 17st som behövde få extra stöd i ett eller fler 

delmål enligt NP år 3. Resultatet för den aktuella skolan var att det fanns totalt tre delprov/delmål 

som elever inte uppnått godkänt på. Fördelningen på de tre delproven/delmålen av de 17 eleverna i 

behov av stöd var följande:  

7 elever hade inte uppnått godkänt på delprov/delmål I ”Jämförelse och mätning av längd”.  

11 elever hade inte uppnått godkänt på delprov/delmål H ” Förståelse för de fyra räknesätten”.  

9 elever hade inte uppnått godkänt på delprov/delmål G ”Skriftliga räknemetoder”. 

 

I den här uppsatsen valde jag att redovisa arbetet med delmål G ”Skriftliga räknemetoder” där alla 

de 9 berörda eleverna deltog. Fördelningen av hur många av skolans elever som hade delmål kvar att 

uppnå räknat i procent liknande fördelningen i riket (Skolverket 2009d). Se diagram 1, en jämförelse 

mellan skolans och Sveriges resultat av de tre aktuella delmålen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1. En jämförelse av resultatet av delprov G, H och I mellan skolan och Sverige 
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De eleverna som var berörda fick ta med ett brev hem med ett erbjudande om extra stödundervisning 

i en liten grupp (bilaga 1, Föräldrabrev). Alla var positiva till att delta och tackade ja till erbjudandet. 

Klasslärare, föräldrar samt rektor informerades om undervisningsförsökets syfte (bilaga 2, 

Missivbrev). 

PILOTSTUDIE  

För att undersökningen skulle hålla god kvalité genomfördes en pilotstudie med alla de sju elever 

som inte uppnått godkänt på delprov I ”Jämförelse och mätning av längd” (bilaga 3, Pilotstudie). I 

den övades och analyserades samtliga metoder för den här uppsatsen, och resultatet föll väl ut då alla 

elever klarade målet efter pilotstudien. Det jag lärde mig av pilotstudien var att i förväg bestämma 

vilka kritiska moment i matematiken som jag ville studera för att kunna ha nytta av 

matematiksamtalet i efterhand. Jag blev även uppmärksam på att komma ihåg att skriva ner små 

kommentarer m.m. i dagboken. Det var även lärorikt att börja med målet att mäta och uppskatta 

längder, som är enklare att göra konkret och åskådliggöra innan målet om skriftliga räknemetoder 

skulle genomföras, både när det gäller fotograferingen och lektionsplaneringen. 

FORSKNINGSFRÅGA 1. 

Kan formativ bedömning med strategierna - kunskap om målet samt aktivera eleverna som ägare 

av sitt eget lärande - underlätta lärandet för eleverna som deltar i undervisningsförsöket? 

I min roll som speciallärare på skolan blir studien en form av ”self study”. Jag delade in de 9 

eleverna i två grupper om 4-5elever. Eleverna fick sedan extra stöd i dessa grupper vid 15st lektioner 

á 30min.  

Ett foto togs från varje lektion som innehöll ett nytt kritiskt moment. De olika kritiska momenten i 

undervisningen var följande: positionssystemet, kategorisera och generalisera talfakta, 

räknestrategier, visualisera antal, skriftlig räknemetod med mellanled, skriftlig räknemetod med 

uppställning, uppskatta och rimlighetsbedömning. Vissa moment övades vid flera lektioner med 

liknande övningar och då togs inget nytt foto. Att fånga de kritiska momenten i matematiken genom 

fotografering av lärandet är inte enkelt då det är ett skeende.  

“Att fotografera en process innebär att försöka fånga de problem som uppstår, 

idébehandling och förändringar i skeendena.” (Wehner-Godeé, 2001, s.74)  

Lektionstillfällena planerades noga med forskningen i bakgrunden samt utifrån egna erfarenheter. 

Lektionsplaneringen ventilerades med handledaren. Resultatet av lektionsplaneringen kan du läsa 

under varje fotografi från lektionerna i resultatdelen där även hänvisningar till forskning finns. 

”… stödinsatser bör vara evidensbaserade, d.v.s. ordentligt utprövade med 

vetenskaplig metodik och beprövad erfarenhet.”  (Lundberg & Sterner, 2009, s.39) 

Alla lektionerna i undervisningsförsöket dokumenterades i dagboken.  

Vad som skrivs ner eller fotograferas är enbart ett urval och kan därför se olika ut beroende på 

person och situation. 
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”Dokumentationen är partisk, selektiv och kontextuell. Vad vi dokumenterar 

representerar ett val, ett val bland många andra val, ett val i vilket pedagogen själv är 

partisk.” (Wehner-Godeé, 2001, s.19)  

Bedömningen av eleverna i undervisningsförsöket gjordes med hjälp av en kvantitativ mätning då 

eleverna fick göra om den delen av NP år 3 som mäter önskat mål. Att göra mätningar både före och 

efter kallas en longitudinell studie. Medelvärdet på delprovet före och efter undervisningsförsöket 

redovisas i resultatdelen med ett diagram. 

En kvalitativ mätning av elevernas kunskaper genomfördes också med hjälp av ett matematiksamtal 

som spelades in med en digital röstbandspelare och fördes över till en CD via datorn. Elevernas svar 

redovisas med hjälp av citat och hänvisas till den folder och tid som den sparats under på CD- 

skivan. CD- skivan i sin tur förvaras hos författaren för att säkerhetsställa elevernas anonymitet.  

Vad som kom fram i matematiksamtalet bokfördes i ett krysschema för att kunna analysera hur 

många elever som svarat eller tänkt på ett visst sätt. Genom att räkna hur många elever som kunde 

använda sig av t.ex. orden/begreppen ental, tiotal och hundratal eller förmågan att kunna avläsa ett 

tal, ville jag kunna mäta om eleverna förstått det kritiska momentet om positionssystemet. Vilka fler 

ord/begrepp eller vilka förmågor som räknades och bokfördes kan du läsa mer ingående i bilaga 5, 

Krysschema. Att i förväg bestämma vilka ord/begrepp eller förmågor man är ute efter underlättar 

analysen av matematiksamtalet. Matematiksamtalet redovisas i resultatet under respektive fotografi 

från varje nytt moment i undervisningsförsöket.  

Matematiksamtalet genomfördes som en intervju där jag försökte ha ett öppet fenomenolgiskt 

förhållningssätt, vilket innebär att man ska vara fri från egna värderingar och åsikter (Kvale, 2009). 

Syftet med matematiksamtalet var både att bedöma elevernas kunskaper samt att det skulle vara ett 

repetitions- reflektionstillfälle för eleven. Elevernas eventuella missförstånd skulle redas ut och 

klargöras. Samma intervjufråga ställdes till varje foto. ”- Kan du berätta vad vi gjorde på den här 

lektionen?” Vissa följdfrågor var nödvändiga för att komma åt de kritiska momenten i 

undervisningen som t.ex. ”- Vilken sorts tal färgade vi röda?” 
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Kunskap om målet 

En av strategierna i formativ bedömning var att tydliggöra målet. För att förtydliga målet med 

undervisningen för eleverna och mig själv konkretiserades det i största möjliga mån med hjälp av 

material, se foto 1.  

 

Foto 1. Under lektionen diskuterades frågorna: VAD ska vi lära oss? HUR ska vi lära oss det? NÄR 

har vi användning utav det? Olika begrepp som skriftliga räknemetoder, uppställning, uppskatta, 

rimligt och talfakta användes och förklarades.  

Målet förenklades också till ett mer vardagsnära språk från att … 

”- kunna addera och subtrahera tal med hjälp av skriftliga räknemetoder när talen och 

svaren ligger inom talområdet 0-200”(Skolverket, 2008b, s.8)  

till ”- att räkna + och – med skriftliga räknemetoder, 0-200.” 

Aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande  

En annan strategi från formativ bedömning var att aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande. 

För att göra eleverna till ägare av sitt eget lärande, användes fotografierna från varje lektion som 

innehöll ett nytt kritiskt moment som repetition och reflektion i ett matematiksamtal.  

Matematiksamtalet genomfördes efter att alla lektionstillfällen var avslutade och före genomförandet 

av NP år 3 delprov G ”Skriftliga räknemetoder”. 

Eleverna fick en egen kopia av matematiksamtalet med fotona, där deras egna hållbara tankar och 

strategier redovisades, som de även kunde visa hemma och för sina klasslärare. Elevernas kopia av 

matematiksamtalet liknade bilaga 3, Pilotstudie. 
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FORSKNINGSFRÅGA 2. 

Vilka skriftliga räknemetoder väljer eleverna före och efter åtgärderna i undervisningsförsöket? 

Här analyserades elevernas svar från delprov G ”Skriftliga räknemetoder” före och efter åtgärderna i 

undervisningsförsöket. Svaren delades in i fyra kategorier, se exempel nedan. 

 

 Räkna i huvudet    213-62 = 151 

 

 Mellanled av olika slag   213-62 = 200-50+1 = 151 

 

 Uppställning    

 

 

 

  

  

 Helt/ delvis felaktigt svar  213-62 = 251 

 

Kommentarer och reaktioner från undervisningen skrevs ner i dagboken.  

Matematiksamtalet från forskningsfråga 1 användes också för att få ytterligare information kring hur 

eleverna tänkte och vad de gjorde för misstag när de räknade med skriftliga räknemetoder. 
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Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur man kan stödja elever som ännu inte nått målen 

för skolår 3 i matematik i ett undervisningsförsök med elever i skolår 4. Här redovisas resultatet av 

arbetet med delprov G vilket motsvarar målet ”Skriftliga räknemetoder”. Enligt kunskapsprofilerna 

var det 9 elever som inte uppnått det målet, och det var dessa som fick stöd i undervisningsförsöket. 

Klasslärarna ansåg dock att det fanns fler elever som var i behov av stöd, fast de klarat alla delproven 

i NP år 3 matematik. Alla de 9 eleverna i undervisningsförsöket klarade nivån för godkänt efter 

åtgärderna i undervisningsförsöket och ökade medelvärdet på sitt resultat från 5 till 12 rätt av 14 

möjliga, se diagram 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 2. Medelvärdet av resultaten på delprov G ”Skriftliga räknemetoder” före och efter åtgärder. 

En förklaring till att eleverna förbättrat sitt resultat i delprov G kan vara arbetet med formativ 

bedömning, se forskningsfråga 1 som delas upp under två rubriker: Kunskap om målet och aktivera 

elever som ägare av sitt eget lärande. En annan förklaring till att eleverna har förbättrat sitt resultat 

kan vara elevernas val av skriftlig räknemetod, se forskningsfråga 2. 
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FORSKNINGSFRÅGA 1. 

Kan formativ bedömning med strategierna - kunskap om målet samt aktivera eleverna som ägare 

av sitt eget lärande - underlätta lärandet för eleverna som deltar i undervisningsförsöket? 

Kunskap om målet 

Att klargöra målet var den första punkten av formativ bedömning som skulle undersökas, och som 

fler forskare har bevisat den positiva effekten av för lärandet (Black m.fl., 2003) (Sadler, 1989) 

(Wiliam, 2007).  

 

 

Foto 1. Målet för undervisningen  

Vid första lektionen konkretiserades det övergripande målet för alla kommande lektioner i 

undervisningsförsöket med hjälp av material, diskussioner, exempel och ordförklaringar. Begrepp 

som exemplifierades och diskuterades var: uppställning, förenkla tal, talfakta, positionssystemet, 

uppskatta och rimlighet. Som Wiliam (2007) skriver är det viktigt att både lärare och elever har 

samma bild av målet. I det här undervisningsförsöket skrevs målet om med ett enklare språk från … 

”- att kunna addera och subtrahera tal med hjälp av skriftliga räknemetoder när talen 

och svaren ligger inom talområdet 0-200”(Skolverket, 2008b, s. 8)  

till ”- att räkna + och – med skriftliga räknemetoder, 0-200.” 

Eleverna var inte så vana vid att ta en hel lektion till att diskutera vad de skulle lära sig. 

(Dagboksanteckningar) Första tillfället upplevdes olika av eleverna, från ”Det här var väl ingen 

lektion... ” (Folder B43, 6s) till ”Det var första lektionen, då berättade du vad vi skulle göra.” 

(Folder D45, 6s)  

Alla eleverna deltog på första lektionen och vad eleverna skulle lära sig kunde 8 av 9 elever svara på 

i intervjun. Några svarade ordagrant och medan andra svarade mer beskrivande ”Du förklarade hur 

man skulle räkna, uppskatta tal och sådant.” (Folder C40, 6s)  

På frågan hur vi skulle lära oss målet kunde 9 av 9 elever nämna ett eller flera av begreppen, 

metoderna eller materialet från lektionen i intervjun. Som till exempel begreppen uppställning ”Vi 
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gjorde uppställning… hur man ställer upp ett tal.” (Folder A42, 8s) och talsorter ”En talruta typ 

med ental, tiotal och hundratal.” (Folder C44, 23s). Begreppet uppskatta diskuterades noga då fler 

elever gick från att tro att det enbart betydde tycka om till att förstå att ”Uppskatta är som att 

chansa.” (Folder D46, 49s) Vilka material vi använde kunde eleverna också nämna som t.ex. tiobas- 

material ”Genom klossar och olika sätt.” (Folder A34, 1min33s) och tallinjen ”Vi kollade tallinjen… 

vi kollade hur mycket vi skulle hoppa” (Folder B37, 44s) 

 

På frågan när eleverna kunde ha nytta av detta kunde 8 av 9 elever ge ett svar. Vid en jämförelse med 

dagboksanteckningarna från första lektionen var det stor skillnad på medvetandet kring frågan när 

man skulle ha nytta av att kunna göra en uträkning mot vid sista lektionen. Störst skillnad blev det på 

några elever som inte alls förstod vad de skulle ha för nytta av detta.  Från att svara ”Jag behöver 

inte kunna det där, jag ska bli fotbollsproffs.” (Dagboksanteckningar) till att svara ”När man har 

räkningar när man blir stor… när man ska räkna sina pengar.” (Folder A42, 1min27s). En annan 

elev gick från att svara ”Jag vet inte, kan inte komma på något.” (Dagboksanteckningar) till att svara 

”Nästan varje minut… om jag ska köpa något måste jag veta vad det kostar.” (Folder D45, 1min 8s)  

 

Eleverna i det här undervisningsförsöket var positiva till att gå i väg och få extra hjälp i en liten 

grupp enligt dagboksanteckningarna. En förklaring till det kan vara att de var medvetna om målet 

med undervisningen och att arbetet kändes överkomligt.  

 

Aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande 

Att aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande var den andra delen av formativ bedömning som 

skulle undersökas. Att detta skulle vara speciellt lyckat vid svårare uppgifter/arbetsområden och att 

just elever som har behov av extra stöd skulle vara särskilt hjälpta av metoden har flera forskare 

kommit fram till (Rolheiser & Ross, 2009).  

Alla elever klarade att göra om NP år 3 delprov G och få godkänt resultat även om de visat sig 

osäkra på något eller några av de kritiska momenten från undervisningen under 

matematiksamtalet/intervjun. Resultatet av alla lektionerna i undervisningsförsöket visar att 

elevernas metakognitiva förmåga har förstärkts genom arbetet med fotografierna och 

matematiksamtalet. Detta har fungerat som en stötta för minnet och som en hjälp för att kunna 

reflektera och repetera de kritiska momenten från undervisningen. Läs mer utförligt vad vi gjorde på 

lektionerna samt hur eleverna svarat i matematiksamtalet/intervjun under respektive foto 2 till 9, 

vilket motsvarar de kritiska momenten från undervisningen.  

 

 

 

 

 



sida 26 av 58 

 

Positionssystemet 

 

Foto 2. Positionssystemet 

Vid andra lektionstillfället övades talsorterna och positionssystemet genom ett tärningsspel. Slå tre 

tärningar och placera ut dem på en plastad talsortsbricka. Skriv därefter upp talet med en whiteboard 

marker och placera ut tiobasmaterial för att ytterligare synligöra talets värde. Eleverna fick skriva ner 

hur mycket pengar de vunnit på en bankcheck med både bokstäver och siffror. Som tidigare 

forskning visat är det en framkomlig väg att konkretisera talen med tiobasmaterial och att det är 

viktigt att ha förstått positionssystemet (McIntosh, 2009).  

En elev deltog inte på lektionen p.g.a. sjukdom men klarade samma sak som de övriga i gruppen. 9 

av 9 elever kunde använda begreppen hundratal, tiotal och ental samt läsa ut talet på bilden. Elev- 

exempel ”… den här personen vann 253 kr.” (Folder A42, 2min03s) och ”Vi skulle först kolla hur 

mycket hundratalet var och sedan tiotalet och entalet.” (Folder B37, 2min10s)  

Enligt dagboksanteckningar gick lektionen lätt att genomföra och det kritiska momentet om 

positionssystemet blev tydligt för eleverna. Eleverna kunde även koppla kunskapen till det verkliga 

livet genom att de fyllde i en bankpostväxel med siffror och bokstäver. Det var något de sett andra 

göra och kunde förstå nyttan av att kunna.  

En del av den metakognitiva förmågan var att kunna visa att man kan använda sig effektivt av 

kunskapen (Nationalencyklopedin, 1994). Detta var något som eleverna med stor entusiasm gjorde 

under lektionen enligt dagboksanteckningarna och som också visade sig i matematiksamtalet. ”Vi 

gjorde sådant här aktiebolag eller vad det var… bankkort.” (Folder C44, 2min11s) ”Vi fick skriva 

med bokstäver och siffror.” (Folder D45, 2min21s) 
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Kategorisera och generalisera talfakta 

 

Foto 3. Kategorisera och generalisera talfakta 

På den tredje lektionen gjorde eleverna en tankekarta över viktiga talfakta. Talen delades in i olika 

kategorier från lätt till svårare. Begreppen dubblor, nästan dubblor, öka ett och öka två användes. 

Eleverna förhörde varandra och tränade även på att generalisera talfakta som 8-5=3 o.s.v. Hedrén 

(2001) nämner vikten av att kunna kategorisera och generalisera talfakta, vilket visade sig vara 

ganska svårt för eleverna i undervisningsförsöket. 2 av 9 elever hade dessutom svårt att minnas vad 

vi gjort som Blatchford (1997) påvisat kunde vara ett problem för elever i åldrarna 7-11 år. Här 

räckte inte fotografierna som stöttor för minnet utan ytterligare förtstärkning behövdes i form av 

berättelser om konkreta händelser från lektionen. T.ex för att påminna om hur eleverna förhörde 

varandra med hjälp av tankekartan. ”Då fick ni sitta en och en på en stol.” (Folder D41, 6min56s) 

Två elever deltog inte på lektionen p.g.a. sjukdom. 7 av 7 elever kunde nämna något om de olika 

kategorierna som talen delades in i. ”Vi skrev upp talen 1,2,3 o.s.v. till 10. De lätta gjorde vi gröna 

och de lite mer svårare blå och de svåraste svarta. Dubblorna gjorde vi röda.” (Folder B43, 

3min25s) 

3 av 7 elever kunde generalisera talfakta till subtraktion. ”Man kan göra minus också… 8-3=5.” 

(Folder A42, 2min37s) 

4 av 7 elever hade svårigheter med att generalisera talfakta till subtraktion, de vände dessutom på 

talen ”2-7… nej 7-2.” (Folder A34, 4min42s) Enligt Gunstone (1994) var den metakognitiva 

förmågan extra tydligt vid elevers missuppfattningar. Här synliggjordes en vanlig missuppfattning 

som eleverna genom reflektion/repetition av det kritiska momentet blev mer medveten om. 
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Räknestrategier 

 

Foto 4. Räknestrategier  

Vid fjärde lektionen spelades ett tärningsspel där det gäller att slå 3 tärningar 20 gånger och addera 

summan. Vilken summa blir vanligast? I exemplet ovan vann tal 13! Räknestrategier övades som 

t.ex. nästan dubblor 4+5 och öka två. Butterworth och Yeo (2004) har skrivit om hur viktigt det är att 

variera undervisningen med spel och synliggöra räknestrategier som dubblor m.m.  

Två elever deltog inte på lektionen p.g.a. sjukdom. Alla elever kunde ändå förklara hur de tänkte när 

de räknade vilket var ett av kriterierna för metakognitiv förmåga (Nationalencyklopedin, 1994). 4 av 

9 elever använde strategin nästan dubbla. ”Jag tar närmaste tiotal. 5+4 det är 9 och sedan en från 

2:an, det blir 10 och sen en till det blir 11.” (Folder A34, 5min30s) 

2 av 9 elever använde strategin störst först. ”Jag tog det största talet… först 5 sen 4 sen 2.” (Folder 

D41, 8min18s) 

2 av 9 elever kunde se viss talfakta och sedan addera ”5+6=11 (ser 4+2=6).” (Folder C40, 3min1s) 

1 elev av 9 använder fortfarande en i längden ohållbar räknestrategi genom att räkna upp alla talen 

från det största. ”Jag räknade 5+4 och sen 2 och då räknade jag så här 5,6,7,8,9,10 och 11.” 

(Folder B37, 5min36s)  

Eleverna uppskattade spelet enligt dagboksanteckningarna och spelade det flera gånger med olika 

resultat av det vinnande talet som följd. Det hade varit lätt att leda lektionen vidare till andra delar av 

matematiken men jag valde att fokusera på de olika räknestrategierna och uppmuntra eleverna till att 

använda sig utav dem i stället för att t.ex. enbart räkna upp alla talen från det största. 
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Viualisera antal m.m. 

 

Foto 5. Visualisera antal m.m.  

Under femte lektionen arbetade vi med talkedjor för att få ytterligare en övning på talfakta och 

variera undervisningen som Butterworth och Yeo (2004) förespråkar. Övningen går till på följande 

sätt: Välj två siffror och addera. Ta bort tiotalet och skriv ner entalet. Se fotografiet ovan och räkna 

5+7 = 12, tänk bort tiotalet och skriv endast 2. Addera sedan de två nya talen 7+2= 9, skriv 9 o.s.v. 

Så småningom bildas en talkedja och en sifferkombination upprepas. Eleverna provade med olika tal 

och genomförde även övningen i sin klass.  

Det visade sig att 2 av 7elever hade svårt att skilja tiotalet från entalet.”Vi gjorde det i klassen… det 

var lite svårt… vi skrev alltid fel med det där tecknet (komma) blandade ihop det med plus… och 

tiotalet med entalet.” (Folder B37, 6min5s) Här tränades den metakognititva förmågan att förklara 

för andra, i det här fallet klasskamrater. Enligt definitionen av metakognition var det en del av 

begreppet (Nationalencyklopedin, 1994). I dagboken kan man läsa att eleverna först tyckte det var 

läskigt att förklara en övning för sina kamrater men att de efteråt var mycket stolta över sig själva. 

Både klasskamrater och lärare uppskattade övningen som resulterade i en rad olika mönster till följd 

av vilka tal som valdes i ursprungstalen. 

Butterworth och Yeo (2004) har även skrivit om att visualisera talen med hjälp av prickar. Här 

arbetar vi med att synliggöra talens hemliga punkter på en pappersremsa. Vi jämförde prickarna med 

tärningens och diskuterade när det kunde vara bra att se antalet. Om minnet sviker och fingrarna inte 

heller fungerar som hjälp var ett alternativt att ”picka” med pennan på siffrorna. 

2 elever deltog inte på lektionen p.g.a. sjukdom men kunde ändå förklara hur de använde talens 

hemliga punkter. 5 av 9 elever hade ingen större nytta av talens hemliga punkter utan klarade att 

räkna ändå. En elev upplevde det så här: ”Det är rörigt jag vet inte var alla ska vara. Trean, ettan 

och tvåan är ganska enkla men sexan är svår.” (Folder C44, 6min6s)  
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Trots allt blev 4 av 9 elever hjälpta av att använda talens hemliga punkter på olika sätt ”Jag brukar 

använda prickarna, jag pickar med pennan.” ( Folder D45, 6min57s) eller ”Jag tänker prickarna i 

huvudet.” (Folder A42, 3min30s). 

Skriftlig räknemetod med mellanled 

 

Foto 6. Skriftlig räknemetod med mellanled - Förenkla tal. Även kallad kompensationsberäkning 

eller lika tilläggs- metoden, se s. 13-14.  

Vid sjätte och sjunde lektionen tränades en skriftlig räknemetod med mellanled, att förenkla tal. 

Uppgifter i både addition och subtraktion övades. Två högar med geléhallon fick konkretisera att 

summan är lika stor om man flyttar ett till den andra högen. Alternativt vid subtraktion blir 

skillnaden lika stor om man tar ett geléhallon från båda högarna. Att förstå denna förenkling av talen 

med hjälp av karameller var enklare än att skriva det med siffror enligt Nunes och Bryant (2009). För 

att överbrygga svårigheten till det abstrakta användes en ”likamedsvåg” för att visa att de båda 

uttrycken t.ex. 21-7 och 20-6 var lika mycket värda. Talet ritades även in på en tallinje för att visa att 

t.ex. skillnaden blev lika stor.  

Det här var svårt, behöver träna mer står det att läsa i dagboken fast denna beräkningsstrategi ansågs 

vara säkrast av de fem olika med mellanled i Bentlys (2009b) undersökning. Även Löwing och 

Kilborn (2008) var inne på att den här metoden var att föredra för att slippa växling över tiotal och 

hundratal. 

Två elever deltog inte på någon av de båda lektionerna p.g.a. sjukdom. 4 av 7 elever blandade ihop 

vilken metod de skulle använda vid addition respektive subtraktion ”21-7, då flyttar man ettan till 

sjuan.” (Folder D41, 10min41s) eller förstod inte hur de skulle göra talen enklare utan förändrade 

bara talet som ”21+7, jag tar en från sjuan och lägger på det andra talet.” (Folder B43, 10min9s).  

 

Enbart 3 av 7 elever kunde med säkerhet förklara hur de förenklade tal med addition ”Då kan man 

lägga till på den ena och ta bort från den andra.” (Folder A42, 4min37s) och med subtraktion ”Om 

man skulle ha två stycken på en så skulle det vara två på den andra.” (Folder C44, 7min51s). Enligt 

Rolheiser & Ross (2009) skulle metoden att aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande vara 
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speciellt lyckat vid svårare arbetsområden. Den här skriftliga räknemetoden var enligt 

dagboksanteckningarna ett sådant område och fler reflektioner/repetioner skulle vara eleverna till 

nytta. Eleverna var osäkra trots att de hade erfarenheter sedan tidigare undervisning i klassen av just 

den här metoden och många fler varianter av metoder för skriftliga räknemetoder med mellanled. 

 

Skriftlig räknemetod med uppställning – addition 

 

 

Foto 7. Skriftlig räknemetod med uppställning – addition 

På åttonde lektionen berättades sagan om den elaka hyresvärden. Hyresvärden är elak och envisas 

med att det inte får bo fler än 9st hyresgäster i varje lägenhet. Varje talsort är en lägenhet. Eleverna 

fick remsor med adresser som de fick leka att de var hyresvärd för och plocka med tiobasmaterialet 

för att visa hur de räknade. Eleverna fick skriva resultatet med en whiteboard marker. I exemplet bor 

52st på övervåningen och 63st på undervåningen. Hur många bor i hyreshuset? Att träna in 

uppställning så att den behärskas med automatik är nödvändigt enligt Ball m.fl.(2005), att det 

dessutom förstärker elevernas taluppfattning för att det bygger på vårt talsystem med basen 10 blev 

synligt under lektionen. I dagboken kan man läsa att eleverna inte lärt sig metoden innan eller inte 

fått använda sig av den tidigare. Eleverna levde sig in rollen som elak hyresvärd när de visade hur de 

räknade.  

Alla elever deltog på lektionen. 7 av 9 elever kunde förklara hur de räknade uppställning med 

addition ”Jag började räkna entalen… då trycker jag ihop dem. Sen tog man tiotalen… 2+3=5 och 

5+6=11.” (Folder D45, 8min26s) 

2 av 9 elever började med tiotalet ”Först tiotalen… 50+60=110…” (Folder C44, 8min54s) men fick 

sedan en förklaring som gjorde att de kom på varför det kunde vara bra att börja med entalen. Att 

inte förstå ordningen på procedurerna vid genomförandet av additionsuppställning var ett av de 

vanligaste felen som elever gjorde enligt McIntosh (2009).” – Om det skulle vara så att entalen blev 

för många.   – Ja… – Då kan du sätta upp en minnessiffra. – Ah!” (Folder C44, 9min34s) Vid 

elevers missuppfattningar blir den metakognitiva förmågan extra tydlig enligt Gunstone (1994) som 

det här kritiska momentet från undervisningen gav exempel på. 
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Under den nionde lektionen övades uppställning mer abstrakt på stenciler. Att detta var ett svårt steg 

att ta, från konkret till abstrakt var bl.a. McIntosh (2009) inne på. Därför fanns tiobasmaterialet som 

han också förespråkar tillgängligt om det behövdes. I dagboken kan man läsa att det behövs mer 

träning för att eleverna ska känna sig säkra på den är metoden med uppställning, speciellt vid tal där 

fler minnesiffror används.  Alla elever deltog på lektionen. Eleverna fick träna på den 

algoritmdialekten som Kilborn (1992) menar fungerar bäst, trots svag minnesförmåga och bristande 

tabellkunskaper, där hela resultatet bokförs efter lån och växling.  

Skriftlig räknemetod med uppställning – subtraktion 

 

 

Foto 8. Skriftlig räknemetod med uppställning - subtraktion 

På den tionde lektionen berättades åter sagan om den elaka hyresvärden. I exemplet bor 52st och en 

dag flyttar 8st. Hur många bor i hyreshuset? 2 - 8 går inte så ett tiotal fick knacka på hos 

entalslägenheten för att göra upp om vilka som skulle bo kvar. Eleverna fick remsor med adresser 

som de fick leka att de var hyresvärd för och plocka med tiobasmaterialet för att visa hur de räknade.  

Alla elever deltog på lektionen. 6 av 9 elever kunde berätta hur de räknade t.ex. ”Då behövde man ta 

ett tiotal från tiotalsraden… då blev det 12 – 8 = 4 sen räknar man 4 – 0 = 4… då blev svaret 44. ” 

(Folder C40, 6min25s) 

3 av 9 elever var osäkra på olika sätt t.ex. kastade om ordningen på talen. ”Då tar man först 8 - 2…” 

(Folder C44, 10min6s) eller gjorde räknefel ”då blir det 12 – 8 = 2… nej, 10 – 8 = 2… á 4!” (Folder 

B43, 12min22s). Att subtrahera det minsta talet från det största var ett av de vanligaste felen enligt 

McIntosh (2009) vid beräkningar i subtraktionsalgoritmen. Att eleverna dessutom blandar ihop 

reglerna för addition med subtraktion var ett annat vanligt fel enligt McIntosh (2009). Detta var 

något jag märkte stämde med elevernas svårigheter under lektionerna, enligt dagboksanteckningar. 

Här redovisades två tydliga moment som var svåra för eleverna där reflektionen/repetition förstärkt 

elevernas metakognitiva förmåga och resulterat i en ökad förståelse för momentet (Gunstone, 1994) 

(Rolheiser & Ross, 2009).  
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En elev uttryckte sin frustration över att vi arbetade med andra saker än i klassen när vi räknade tal 

som 200 - 36. ”Så här svåra tal räknar vi inte! Vi håller på med division just nu.” 

(Dagboksanteckningar). Enligt Fuchs m.fl. (2008) skulle arbetet kunnat bli effektivare om det 

kombinerats med arbetet i den vanliga klassrumsundervisningen. 

Vid den elfte lektionen fick eleverna öva samma algoritmdialekt (Kilborn, 1992) med uppställningar 

som vid addition men mer abstrakt, genom att skriva själva på stenciler m.m. Alla elever deltog på 

lektionen. Tiobasmaterialet som McIntosh (2009) förespråkar fanns tillgängligt om det behövdes. 

Eleverna behöver mer träning för att det ska känna sig säkra på metoden står det att läsa i dagboken. 

Uppskatta och rimlighetsbedömning 

 

Foto 9. Uppskatta och rimlighetsbedömning 

På den tolfte lektionen monterades ett reklamblad från en lokal djuraffär till en plansch. Eleverna 

fick välja vad de skulle köpa, uppskatta svaret på hur mycket det kostade, beräkna svaret och sedan 

kontrollera om svaret var rimligt. Eleverna fick även räkna ut hur mycket pengar de hade kvar om de 

betalade med 100kr alternativt 200kr. Att öva uppskattning och rimlighetsbedömning för att bli 

säkrare på skriftliga räknemetoder är något som flera forskare rekommenderar, bl.a. Hedrén (2001) 

och McIntosh (2009). Att eleverna dessutom själva fick konstruera uppgifter var effektivt för att öka 

medvetandet om sitt eget lärande enligt Fontana och Fernandes (1994). Här var eleverna först osäkra 

enligt dagboksanteckningarna, för att senare bli säkrare på bl.a. användandet av att uppskatta och 

göra rimlighetsbedömningar av tal, vilket visade sig i matematiksamtalen.  

En elev deltog inte på lektionen p.g.a. sjukdom. 8 av 8 elever kunde förklara vad vi gjorde på 

lektionen på olika sätt t.ex. ”Vi tog saker från djurmagasinet som vi ville köpa (jämförde vad de 

kostade)… så skrev vi 35-19 och då gissade man på ett ungefär vad man tror att svaret är… då 

uppskattade vi svaret, sen räknade man det rätta svaret. Var det rimligt? Nära att vara det svaret?” 

(Folder A34, 9min29s)  

Under den trettonde lektionen övades samma som ovan fast den här gången handlade vi hamburgare 

m.m. Alla elever deltog på lektionen så den elev som var sjuk föregående lektion kunde berätta på ett 
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liknande sätt. ”Då valde vi tre saker som vi skulle köpa och så skulle vi se hur mycket det blev 

tillsammans. Vi hade 200kr… Vi skulle först gissa vad vi trodde att det blev sen skulle vi kolla om det 

var rimligt.” (Folder A42, 6min34s)  

Kvalitativ mätning - Matematiksamtal 

På den fjortonde lektionen genomförde alla eleverna ett matematiksamtal till bilderna enskilt, vilket 

redovisats i den föregående texten. Eleverna kände sig utvalda och speciella av att spelas in med en 

röstbandspelare. De var även nyfikna på att få se fotografierna från lektionerna som de sett mig ta 

(Dagboksanteckningar). 

Kvantitativ mätning - Nationella prov  

Vid femtonde och sista lektionen gjorde alla elever om delprov G ”Skriftliga räknemetoder” från NP 

år 3 enskilt. Några elever kände igen layouten på delprovet men ingen visade tecken på att de kunde 

ha memorerat uppgifterna från det tidigare provtillfället för ett halvår sedan (Dagboksanteckningar). 

Den kvantitativa mätningen och analysen av den beskrivs mer i nästa avsnitt som följer. 
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Fördelning av skriftlig räknemetod 

Delprov G- NP år 3- matematik - 2009
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FORSKNINGSFRÅGA 2. 

Vilka skriftliga räknemetoder väljer eleverna före och efter åtgärderna i undervisningsförsöket? 

För att få svar på forskningsfråga 2 genomfördes en analys av elevernas svar i delprov G ”Skriftliga 

räknemetoder”. Analysen sammanfattas i nedanstående diagram.  

 

Diagram 3. Fördelning av skriftlig räknemetod före och efter åtgärder i undervisningsförsöket 

I diagram 3 kan vi utläsa att eleverna utvidgat sin repertoar av skriftliga räknemetoder. I det 

inledande provet använde ingen av eleverna uppställning. Efter undervisningsförsöket har eleverna i 

olika utsträckning använt uppställning och en avsevärd förbättring har skett vad det gäller att få ett 

korrekt svar. Efter undervisningsförsöket uppvisas felaktiga svar endast i uppgift 3a och 3b. 

I analysen av provsvaren kan man se att den skriftliga räknemetoden uppställning använts. Att vi 

behöver skriftliga räknemetoder för att avlasta minnet var Miller (1969) medveten om sedan länge, 

och att olika skriftliga räknemetoder avlastar minnet olika mycket kom Hedrén (2001) fram till 

senare. Kilborn (1992) i sin tur visar på att just en viss typ av skriftlig räknemetod, algoritmdialekt, 

skulle avlasta minnet bäst. Eleverna hade inte lärt sig någon metod för uppställning innan 
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undervisningsförsöket. ”Innan kunde vi inte den här metoden uppställning som du lärt oss, eller fick 

inte använda den” (Dagboksanteckningar) Det visar hur stor osäkerheten är i skolan angående 

begreppet skriftliga räknemetoder och implementeringen av de olika metoder som finns (Löwing, 

2008).  

Resultat/Analys över olika elevsvar från frågorna i delprov G - NP år 3 - 2009 (Diagram 3) 

I undervisningsförsöket fick eleverna också lära sig en strategi för skriftliga räknemetoder med 

mellan led. Det var kompensationsberäkning som Bentley (2009b) ansåg gav störst andel rätt svar 

och som liknar den Kilborn (2008) kallar lika tilläggs- metoden, se s. 13-14. Trots detta valde ingen 

av eleverna i undervisningsförsöket den strategin vid beräkningarna med mellanled utan alla valde 

talsortsvis beräkning t.ex. 24 + 24 =  40 + 8 =  48. Ingen av eleverna skrev ner några anteckningar 

som tyder på att de använt sig av att uppskatta svaret på uppgiften eller kontrollerat att svaret är 

rimligt, som bl.a. Hedrén (2001) och McIntosh (2009) rekommenderat. Detta är något som jag inte 

med säkerhet kan utesluta att eleverna kan ha gjort i huvudet ändå, då faktiskt fler elever valt att 

räkna uppgifter i huvudet, sett svaret, efter undervisningsförsöket mot innan. 

De fel eleverna gjorde före och efter undervisningsföröket var av olika käraktär och gav olika antal 

poäng som resultat, 0 till 1 poäng. Max 2 poäng/uppgift kunde ges för ett korrekt svar och lösning. 

Detta gäller för samtliga uppgifter som redovisas nedan i analysen av provsvaren. 

Uppgift 1 var en enklare additionsuppgift utan tiotalövergång t.ex. 24+24. Två elever fick helt/delvis 

felaktig svar före undervisningsförsöket p.g.a att de inte visste hur de skulle teckna uppgiften med 

matematikspråket. En av de två eleverna försökte rita svaret genom att rita prickar vilket ledde fram 

till fel svar då prickarna blev för många. Den andra eleven försökte teckna talet men lyckades inte 

fullt ut med att få det matematiskt korrekt, utan skrev att 24+24+20+20+4+4 = 48. Efter 

undervisningsförsöket var det ingen elev som fick helt/delvis felaktig svar. En elev valde att beräkna 

uppgiften med hjälp av uppställning, fyra elever valde att lösa uppgiften genom att räkna i huvudet 

och fyra elever valde mellanled med talsortsvis beräkning efter undervisningsförsöket. 

Uppgift 2 var en enklare subtraktionuppgift utan lån och växling t.ex. 96-73. Sex elever gick från att 

inte ha klarat uppgiften helt/delvis före undervisningsförsöket till att klara den efter. De fel eleverna 

gjorde före undervisningsföröket var att en av de sex eleverna räknade addition  i stället för 

subtraktion.  Två av de sex eleverna försökte uttrycka sig med skrift och bild för att lösa uppgiften då 

de återigen var osäkra på hur de skulle skriva med matematikspråket. Tre av de sex eleverna försökte 

skriva med matematikspåket genom olika former av mellanled men lyckades inte fullt ut för att det 

skulle vara matematiskt korrekt, utan skrev t.ex. att 96+73+90-70-6-3 =  23. Efter 

undervisningsfösöket valde fem av de sex eleverna uppställning som metod och en av de sex 

eleverna att räkna talet i huvudet och fick rätt svar som resultat.  

Uppgift 3a var en svårare additionsuppgift med flera tiotalsövergångar t.ex. 28+17+37. Sex elever 

fick helt/delvis felaktigt svar som resultat före undervisningsförsöket. Alla de sex eleverna visade 

stor osäkerhet i hur de skulle uttrycka sig matematiskt och blandade skrift,bild och ofullständiga 

mellanled vilket Bently (2009a) också påvisat. Fyra av de sex eleverna som fick helt/delvis felaktigt 

svar före undervisningsfösöket valde uppställning som metod efter och fick då ett korrekt svar.  
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Två av de sex eleverna fick dock fortfarande helt/delvis felaktigt svar efter undervisningsförsöket 

och försökte lösa uppgiften med uppställning. De fel eleverna gjorde med den skriftliga 

räknemetoden uppställning var, att de blandade ihop procedurerna för minnessiffran vid addition och 

subtraktion vilket stämde väl med McIntosh (2009) undersökning.   

Uppgift 3b var en svårare subtraktionsuppgift med flera lån och växlingar som t.ex. 200-64. Åtta 

elever fick helt/delvis felaktigt svar före undervisningsförsöket. De fel eleverna gjorde före 

undervisningsföröket var att fem av de åtta eleverna försökte uttrycka sig med skrift och bild då de 

saknade redskap för att utrycka sig med matematikspråket. Som Bently (2009a) skriver att eleverna 

är osäkra på hur de ska skriva och vilken metod de ska välja. Tre av de åtta eleverna gjorde vanliga 

räknefel som t.ex. 200-75 = 138.  

Av de fyra eleverna som fortfarande inte klarat uppgiften efter undervisningsförsöket var det två som 

valde mellanled och två som valde uppställning som räknemetod. De fel eleverna gjorde med 

beräkningarna med mellanled var att de inte visste om det skulle vara + eller – i mellanledet vilket 

också Bentley (2009a) påvisat. De fel eleverna gjorde med den skriftliga räknemetoden uppställning 

var, att de blandade ihop procedurerna för minnessiffran vid addition och subtraktion vilket stämde 

väl med McIntosh (2009) undersökning. 

Uppgift 4a var additionsuppgifter av varierande svårighetsgrad beroende på vilka tal eleverna valde 

t.ex. 24+17 med tiotalsövergång. Alla de sju eleverna som fick helt/delvis felaktigt svar före 

åtgärderna i undervisingsförsöket valde uppställning efter och lyckades då få rätt svar. De fel 

eleverna gjorde före undervisningsförsöket var följande. Två av de sju eleverna kunde inte visa hur 

de räknade ut uppgiften. Fem av de sju eleverna försökte utrycka sig med en blandning av skrift, bild 

och olika ofullständiga varianter av mellanled. 

Uppgift 4b var också additionsuppgifter av varierande svårighetsgrad beroende på vilka tal eleverna 

valde t.ex. 28+58 med flera tiotalsövergångar. Alla nio eleverna i studien fick helt/delvis felaktigt 

svar före undervisningsförsöket. En av de nio eleverna gjorde ett vanligt räknefel som 37+73 = 100. 

Tre av de nio eleverna gav bara ett exempel på en lösning när det i uppgiften stod att det skulle vara 

två och uttryckte sig desutom endast i skrift utan att visa någon beräkning. Fem av de nio eleverna 

försökte formulera sig med en blandning av skrift, bild och olika ofullständiga varianter av 

mellanled. Efter undervisningsförsöket valde åtta elever att räkna uppställning och en elev valde 

mellanled och fick rätt svar som resultat. 
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SLUTSATS 

Den ökade måluppfyllelsen kan tas som intervention på att eleverna förbättrat sina kunskaper men 

om detta framsteg beror på skriftlig räknemetod, att de blivit ägare av sitt lärande eller fått kunskaper 

om målet är oklart.  

 

Undervisningsförsöket innehöll olika moment som ansågs främja lärandet av skriftliga 

räknemetoder. Under och efter undervisningsförsöket i det uppföljande matematiksamtalet har 

elevernas metakognitiva förmåga aktiverats genom arbetet med formativ bedömning. I den 

kvalitativa delen, som utgjordes av ett matematiksamtal, framkom att eleverna behöver få träna 

vidare för att automatisera sina kunskaper. 

 

I den kvantitativa delen genomfördes delprov G ”Skriftliga räknemetoder” från NP år 3 matematik. I 

resultatet kan man utläsa att eleverna nått en större måluppfyllelse och att de utökat sin repertoar av 

skriftliga räknemetoder. Eleverna valde uppställning som skriftlig räknemetod framför räkning med 

mellanled. 
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DISKUSSION 

Utifrån den inledande texten om situationen i skolan och behovet av specialundervisning samt min 

släkts erfarenheter av den samma, kan jag med erfarenheter av detta undervisningsförsök konstatera 

att det går att stödja elever i svårigheter i dagens skola. Med hjälp av kunskap om vad forskningen 

säger angående formativ bedömning och matematiklärande kring skriftliga räknemetoder har en 

mindre grupp elever i en tillfällig gruppering kunnat utveckla sitt lärande med stöd av en 

speciallärare. Jag tycker Engströms ord stämmer överens med mina erfarenheter. 

 ”En skola som inkluderar alla kommer behöva resurser och professionellt stöd för att 

 fungera” (Engström, 2003, s. 27) 

Vissa svårigheter uppstår genom att arbeta med ett undervisningsförsök. En av svårigheterna är att 

studien genomförts av en vanlig lärare och inte en disputerad forskare, som Carlgren (2005) varit 

inne på. En annan svaghet är att studien är begränsad och genomförd av en person på en skola. Detta 

skulle kunnat bli bättre om samma undervisningsförsök genomförts på flera skolor och av flera 

lärare. En fördel är dock att ny kunskap har konstruerats. För mig som lärare har kunskapen ökat om 

hur elever faktiskt tänker och vad de kan. Dessa kunskaper kan direkt utnyttjas i arbetet med att 

skriva åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner. Dessutom har jag utökat min kunskap om 

hur jag kan undervisa genom att tänka igenom vilka foton som kan belysa vissa moment i 

matematikundervisningen. För elevernas del utgjorde lektionerna och det avslutande 

matematiksamtalet till fotografierna tillfällen när de fick sätta ord på sin kunskap och bli medvetna 

om det egna tänkandet, metakognition. Dessutom kunde vissa missförstånd klargöras. Gruppens 

resultat hade förbättrats när en jämförelse gjordes före och efter undervisningsförsöket. 

Aktionsforskningens teoretiska utgångspunkter pragmatism och konstruktivism (Hansson, 2003) 

(Eriksson, 2007) har varit vägledande i detta examensarbete. Fokusen har varit på den egna 

verksamheten där kunskap har konstruerats hos läraren. Denna kunskap har kommit verksamheten 

till del i och med att undervisningen har utvecklats. Kunskapen har man också kunnat nyttja i en 

lärares arbete med bedömning av olika slag. Om denna kunskap i sin tur kan tas till vara av andra i 

samma praktik återstår att se. Här kan du själv läsa en metoddiskussion och sedan en allmän del av 

diskussionen under respektive åtgärd/rubrik nämnda under bakgrund.  

METODDEL 

Undersökning får ses som rent illustrativ, som ett av många exempel på hur man kan göra för att 

elever ska nå målen. Läsaren får själv avgöra om undervisningsförsöket genomförts i en liknande 

kontext som går att jämföra med läsarens egen skola (Anderson, 1994).  Att använda akademiska 

kriterier för aktionsforskning kan vara irrelevant enligt Dadds (1995), och därför används i stället 

Eisenharts och Borkos (refererad i Rönnerman s. 118-119, 2004) fem generella kriterier för att 

bedöma uppsatsens validitet.  

Ett av kriterierna var att avgöra hur väl forskningsfrågorna, datainsamlingsmetoder och 

analystekniker passar ihop. Här tycker jag att jag med hjälp av flera datainsamlingsmetoder som 

matematiksamtal/intervju, dagboksanteckningar, teoretisk reflektion från litteratursökning, 

handledning för att få tankar prövade mot forskning/teorier och en analys av elevsvaren från 
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delprovet fått en bra möjlighet att svara på forskningsfrågorna och det övergripande syftet med 

uppsatsen.  

En annan del av kriterierna handlade om att tillämpa datainsamlingsmetoder och analystekniker på 

ett tekniskt korrekt sätt. Först och främst togs hänsyn till de etikregler för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning som finns (Vetenskapsrådet, ISBN: 91-7307-008-4), se bilaga 2 

Missivbrev. Sedan genomfördes en pilotstudie för att öka kvalitén på genomförandet av uppsatsens 

undervisningsförsök och analysen av den. Trots pilotstudien kvarstår brister som kan betecknas som 

felkällor, t.ex. när jag lyssnade på intervjuerna blev jag starkt påmind om nödvändigheten att vänta 

på elevens svar och inte ha så bråttom. Jag kan ha missat en tanke eller förklaring. Att vänta och 

omformulera elevernas svar tills de själva kommer på vad som blivit galet, är något som jag önskar 

bli bättre på. Andra felkällor som kan ha påverkat undervisningsförsöket är, att eleverna kan ha 

klarat att göra om NP år 3 utan stödundervisningen. De kan ha lärt sig mer och mognat över 

sommarlovet, alternativt bara haft en dålig dag, när de genomförde provet första gången. Att 

eleverna redan genomfört samma delprov ett halvår tidigare kan också ha påverkat resultatet. Urvalet 

av elever i behov av stöd kan ha påverkats av att det var första gången som Sverige genomförde NP 

år 3 (Skolverket, 2009a). Lärarkårens rättning av delproven och bedömning i kunskapsprofilen kan 

ha varit av varierande kvalité (Skolverket, 2009c). Elever kan också ha fått för mycket extra hjälp i 

form av läsning m.m. (Skolverket, 2009b). Detta kan ha bidragit till att det funnits ännu fler elever i 

klasserna som behövt extra stöd och utgör en av förklaringarna till, att klasslärarna i undersökningen 

ansåg att det fanns fler elever som de bedömde ännu inte nått målen i år 3 (Dagboksanteckningar). 

Att förhålla sig till tidigare forskning och teorier var ett annat av de kriterier som fanns för att 

bedöma validitet. Här anser jag att litteratursökningen tar upp viktiga aspekter för det här 

undervisningsförsöket. Verkligheten är dock komplex och består av många delar som kan tolkas på 

flera sätt och kan således enbart redovisas i begränsad omfattning.  

Att ta upp viktiga frågor i praktiken avgör studiens ”external” och ”internal” validitet och är det näst 

sista av kriterierna. Skollagen 4 kap. 1§ andra stycket sägs att: ”Särskilt stöd skall ges till elever som 

har svårigheter i skolarbetet.” Denna lag uppfylls inte till den grad som vi önskat, då det visat sig att 

svenska elevers matematikkunskaper blivit sämre (Skolverket, 2008a) (Skolverket, 2004) och att just 

aritmetiken är ett av de svaga områdena (Skolverket, 2008a), vilket måste bevisa studiens ”external” 

validitet. Att läraren är den enskilt viktigaste faktorn för elevers lärande (Skolverket 2004) och 

därmed behöver lära sig mer om sin egen praktik genom aktionsforskning (Carlgren, 2005) (Berge, 

2000) (Johansson & Svedner, 2006) (Rönnerman, 2004) borde bevisa studiens ”internal” validitet.  

Att samla ihop alla ovanstående punkter till en helhet och se hur allt hänger samman är det sista av 

kriterierna för bedömningen av studiens validitet. Jag anser att det är svårt att göra en del utan att 

genomföra den andra, t.ex. när det gäller bra litteratursökning kring skriftliga räknemetoder till 

genomtänkta lektioner i undervisningsförsöket.  

Ett dilemma som kvarstår är att en kontrollgrupp saknas till undervisningsförsöket. Det skulle varit 

både oetiskt och mot skollagen att inte erbjuda alla elever som var i behov av det, extra stöd.  
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”Frånvaro av jämförelsegrupp går dock att kompensera genom att man försöker 

urskilja olika undergrupper i klassen för att sedan analysera hur de utvecklats 

kunskapsmässigt.” (Johansson & Svedner, 2006, s. 76) 

Att istället ta reda på hur mottaglig en elev är för en pedagogisk insats skulle kunna vara intressant 

för det här undervisningsförsöket. Vad menas då med en mottaglig elev samt en mindre mottaglig 

elev? Lundberg och Sterner (2009) menar att en mottaglig elev kan ha missat undervisning p.g.a. 

sjukdom eller för att undervisningen gått för fort, varit för abstrakt m.m. En mindre mottaglig elev 

enligt samma författare skulle kunna ha stora svårigheter med arbetsminnet, taluppfattningen m.m. 

Alla elever i det här undervisningsförsöket var mottagliga för undervisningen och blev därmed 

hjälpta av den. Om en elev inte ökat sin förmåga skulle det kunna vara befogat att genomföra en 

större kartläggning av elevens styrkor och svagheter och ge enskild undervisning som fler 

undersökningar visat vara en framkomlig väg (Butterworth & Yeo, 2004) (DCSF, 2008). 

ALLMÄN DEL 

Läraren har en oerhört viktig roll i elevers lärande (Skolverket, 2004). Att se tillbaka på egna 

erfarenheter kan vara en start för läraren att öka medvetandet kring problem och hinder som uppstår 

(Davies m.fl., 2001). Att dessutom få möjlighet att genomföra aktionsforskning (Rönnerman, 2004) i 

den egna verksamheten är en stor fördel, för att tillsammans kunna hitta nya lösningar och alternativ 

på skolans olika uppdrag och göra läraren mer professionell i sitt yrke. Jag tror att lärare i dag i 

stället känner stor press och stress. I förlängningen drabbas svaga elever. Om matematikkunskaperna 

ska förbättras internationellt sett (Skolverket, 2008a) (Skolverket, 2004) blir specialundervisningen 

viktigare än någonsin för att möta upp de många elever som trots allt behöver extra stöd på olika sätt. 

Om skolan ska lyckas ta hand om alla behöver den resurser och professionellt stöd (Engström, 2003). 

Känslan av att äntligen få möjlighet och tid att möta dessa elever i rollen som speciallärare är 

fantastisk. Tyvärr märker jag att frustrationen fortfarande är stor bland många lärare som kämpar 

med att räcka till för allas olika behov i klassen. Då sambandet är ännu tydligare till fördel för tidiga 

åtgärder vad det gäller matematik än vid läsning (Lundberg & Sterner, 2009) gör det extra viktigt att 

politikerna faktiskt håller vad de lovar och säger i LÄS-SKRIV och RÄKNA- satsningen på de yngre 

åldrarna (Regeringskansliet, 2007,2008). Då kanske vi i framtiden kan konkurera med Finland och 

liknande länder.  

Nationella prov skolår3 (NP år 3) 

Införandet av NP år 3 var och är fortfarande en het fråga, där jag själv gått från en negativ till mer 

positiv uppfattning. Jag anser att fördelarna överväger. Att prestationerna på lågstadiet får större 

status och vikt är oerhört viktigt då forskningen pekar på att insatserna där gör störst nytta (Lundberg 

& Sterner, 2009). Rent generellt skulle det räcka med att göra NP år 3 på ett mindre urval elever 

(BBC NEWS, 07-03-24), då det visat sig att det inte finns något samband mellan genomförandet av 

NP och resultatet på internationella undersökningar (Skolverket 2009). Men då skulle vi missa 

effekten ute på skolorna av ökad medvetenhet bland lärare, föräldrar, rektorer och elever. Att ta hjälp 

av NP år 3 kan vara ett sätt att påtala behovet av stöd till skolan för alla parter. Det är dock en fara att 

enbart följa dessa då det fortfarande kan finnas elever som har ett stort behov av stöd trots ett 

godkänt resultat. Nackdelen med att genomföra NP år 3 skulle kunna vara den psykiska 
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påfrestningen ett prov utgör. Jag tror dock att eleverna vänjer sig och anpassar sig till att genomföra 

prov, och med några få undantag kommer det inte att orsaka några stora psykiska konsekvenser. Här 

är det återigen lärarna som måste avgöra om en elev bör genomföra provet eller inte, och om eleven 

ska få extra hjälp i form av läsning m.m. (Skolverket 2009b). Lärarens roll i olika avgörande 

situationer som genomförs vid nationella prov skulle kunna vara ett område att studera närmare med 

hjälp av aktionsforskning/praxisnära forskning. 

Grupperingar av elever i behov av stöd 

Att plocka ut elever från den ordinarie klassen kan vara känsligt, och synen på om det är rätt eller fel 

har förändrats genom generationerna. Från att som på min mammas tid på 40-talet exkludera elever 

till uppfostringsanstalt till att idag 2009 inkludera alla i undervisningen. Jag menar av egen 

erfarenhet att elever kan känna sig exkluderade i en vanlig klass om de inte får rätt stöd och hjälp. 

Slavin (1990) som kom fram till att det inte fanns tillräckligt starka skäl för elevgrupperingar 

behöver tänka om tycker jag. En framkomlig väg i stället för fasta grupperingar av elever i behov av 

stöd är att använda tillfälliga grupper knutna till det aktuella målet enligt Skolverkets (2001) rapport 

om elevgrupperingar med fokus på matematikutveckling. Denna lösning visade sig fungera bra i 

undervisningsförsöket, och då arbetet i gruppen kändes begränsat och spännande så blev det en 

efterfrågan på att få delta. Något som jag önskar kunde bli bättre till en annan gång med 

stödundervisningen, som kan vara ett framtida forskningsuppdrag, är att samordna arbetsområdet 

med arbetet i klassen för få en större effekt på lärandet enligt Fuchs m.fl. (2008). Utmaningen blir att 

få flera andra lärare att samsas om vad de ska arbeta med för moment. I det här 

undervisningsförsöket var alla elever mottagliga för undervisningen i en liten grupp. Om det skulle 

visa sig att en elev inte skulle vara det kan enskild undervisning passa bättre (Butterworth & Yeo, 

2004) (DCSF, 2008).  

Formativ bedömning 

Att eleverna ökade sitt medvetande kring vad de ska lära sig var spännande. Jag har aldrig tidigare 

varit så tydlig med vad, hur och varför vi ska lära oss någonting och inte heller har repetition och 

reflektion fått ta så mycket tid i anspråk som det fick göra den här gången. Jag tror jag lärde mig 

minst lika mycket som eleverna av det här arbetssättet. Bara av att ta en bild på varje kritiskt moment 

fick mig att tänka både en och två gånger på vad det var jag skulle lära ut och på vilket sätt som det 

kunde åskådliggöras. Man kan säga att både elevens och lärarens förmåga till metakognition 

(Nationalencyklopedin, 1994) ökade genom arbetet med formativ bedömning. Att utveckla de andra 

punkterna kring formativ bedömning blir nästa utmaning och eventuellt ett uppslag för framtida 

forskning. Förmågan att kunna ge bra konstruktiv feedback står högt på önskelistan (NCTM, 2007).  

Genom matematiksamtalet fick jag som lärare mycket information om vad eleverna kunde och vad 

de behövde träna mer på. Eleverna själva fick tänka till och sätta ord på sin kunskap och där de hade 

missförstått klargjordes deras tankar under intervjun. Det går inte att bevisa, men känslan var att det 

gick upp ett ”aha” för flera elever vid detta tillfälle. Som Gunstone (1994) påvisat som en indikation 

för kognitiv förmåga, det gäller att få eleverna att se poängen med den nya modellen eller idén.  
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” – Om det skulle vara så att entalen blev för många. 

   – Ja…  

   – Då kan du sätta upp en minnessiffra.  

   – Ah!” (Folder C44, 9min34s) 

Att genomföra matematiksamtal med elever en och en tar tid och känns för många som en 

omöjlighet. Men att i specialundervisningen lägga tid på detta upplever jag som mycket värdefullt. 

Tiden som används kommer både lärare och elev till stor nytta. Det blir extra tydligt för eleven att få 

reflektera över hur den tänker när den både får se fotografierna, höra och läsa sina egna förklaringar 

till de kritiska momenten från undervisningen. Det blir lättare att veta vad eleven ska arbeta vidare 

med och därmed att skriva åtgärdsprogram eller individuella utvecklingsplaner.  

Skriftliga räknemetoder 

Här pågår en het debatt både på skolan och bland forskarna om vilken skriftlig räknemetod som 

elever kan bli hjälpta av att använda. För att svara på den frågan, om det ens är möjligt, behövs mer 

forskning. Själv har jag länge trott att det var talsortsvis beräkning som var den enklaste skriftliga 

räknemetoden men samtidigt sett en stor osäkerhet bland mina elever och min egen dotters 

erfarenheter från inledningen. Nu efter arbetet med uppsatsen anser jag att uppställning enligt 

Kilborn (1992) är enklast.  

När jag själv gick lärarutbildningen -95 fick jag lära mig att uppställning var ”dåligt” för eleverna då 

de kunde räkna ut tal utan att förstå vad de gjorde. Vi skulle således undvika att lära ut uppställning 

till de yngre åldrarna, skolår 1-3. Läromedel som används för skolår 1-3 visar många gånger på 

samma tankesätt (Rockström, 1996).  

Bland kollegorna byter några snabbt skriftlig räknemetod till uppställning medan andra är mer 

försiktiga. Att alla måste lära sig fler metoder och sedan välja, kan vara en åsikt. Här tror jag inte att 

de allra svagaste eleverna har den matematiska medvetenheten att kunna välja. Detta har även 

Ljungblad (2003) varit inne på. Vi måste välja åt dem, en metod som fungerar även inom ett svårare 

talområde. Elever med svag metakognitiv förmåga har svårt att själva välja inlärningsstrategi 

(Nationalencyklopedin, 1994). 

Jag kommer i fortsättningen inte vara så restriktiv med att lära ut uppställning utan i stället 

rekommendera den till elever som känner sig förvirrade eller t.o.m. förtvivlade över alla metoder 

(Bentley, 2009a). Det betyder inte att vi helt ska sluta att lära ut fler skriftliga räknemetoder att lösa 

tal i fortsättningen, vilket fortfarande kan vara bra för de allra flesta elever. Däremot tycker jag att 

det är viktigt att automatisera en strategi för skriftliga beräkningar så att den kan utföras med 

säkerhet, som Ball m.fl. (2005) kom fram till. Att detta är viktigt bevisas av de fel som eleverna trots 

allt gjorde, både när de räknade med uppställning och räkning med mellanled (McIntosh, 2009) 

(Bentley, 2009a). I analysen av provsvaren blev det dessutom tydligt att eleverna saknade förmåga 

att kunna uttrycka sig med matematikspråket före undervisningsförsöket vilket förstärker vikten av 

att automatisera en strategi som fungerar även vid svårare uppgifter. 

Självklart är det viktigt att i större utsträckning också träna på att uppskatta svaret och att kunna göra 

rimlighetsbedömningar. Detta är egenskaper som förstärker elevernas matematiska förmåga och gör 
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att de klarar av situationer i vardagliga livet lättare (Hedrén, 2001) (Kilborn, 1992) (Ljungblad, 

2003) (Löwing, 2008) (McIntosh, 2009). Här råder det ingen tvekan om att både forskare och 

kollegor är eniga. Det handlar mer om att inte glömma bort denna bit, som är den viktigaste för att 

veta vad man gör.  

Slutligen tycker jag att lärare ska vara mer kritiska till sin praktik och få större möjlighet att genom 

aktionsforskning/praxisnära forskning kunna vara med och förbättra den. Det tror jag leder till högre 

kvalité på undervisningen och att fler elever får ökad måluppfyllelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sida 45 av 58 

 

SLUTORD 

Jag vill tacka Umeå universitet och min handledare för att ha hjälpt mig utvecklas från att enbart vara 

en praktiker till att bli en praktisk teoretiker som kan vara med i en kritisk diskussion om 

undervisningsförsök m.m. Jag vill också tacka min arbetsplats med elever och kollegor för deras 

tankar och åsikter samt för tips och råd angående språket i uppsatsen. Den engelska delen av språket 

har fått en översyn av en god bekant bosatt i USA.  

Ett särskilt tack till min chef (rektor) som gjort det möjligt för mig att färdigställa den här uppsatsen 

med hjälp av extra studiedagar när det kändes tungt. Till sist vill jag tacka min familj som stått ut 

med mig och varit ett ovärderligt stöd samt min far och kollega som varit teknisk support.  
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BILAGA 1.  KUNSKAPSPROFIL  

(Skolverket 2009b, s. 49-50) 
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BILAGA 2.  FÖRÄLDRABREV 

 

Till målsman för ______________________________ 

Hej, 

Eleverna i skolår 3 gjorde nationella prov i svenska och matematik under våren -09. Även om 

eleven har uppnått målen i svenska respektive matematik så erbjuder nu XXX-skolan extra 

stöd för elever i skolår 4 som en uppföljning av delmål som återstår att nå från nationella prov 

skolår 3. (Det finns fler mål i matematik som inte har testats i de nationella proven skolår 3.) 

De delmål som har ett kryss gäller för dig.  

Mål i matematik: 

□ Kunna addition och subtraktion med hjälp av skriftliga räknemetoder inom talområdet 0-200. 

□ Kunna förklara vad de olika räknesätten står för och deras samband med hjälp av konkret 

material/bilder. 

□ Kunna göra enkla jämförelser av olika längder. Kunna uppskatta och mäta längder. 

Mål i svenska: 

□ Läsa och återberätta skönlitterära texter och faktatexter. 

□ Skriva med tydlig handling, stor bokstav, punkt och frågetecken.  

Eleven kommer att arbeta i mindre grupper tillsammans med YYY eller ZZZ som arbetar som 

speciallärare på skolan.  

 

Lämna följande lapp till klassföreståndaren senast fredagen 4sept. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

◊ Jag tackar ja till extra stöd för de delmål som återstår att nå (se ovan). 

◊ Jag tackar nej till extra stöd för de delmål som återstår att nå (se ovan). 

 

Vårdnadshavares namnteckning:___________________________ 

 

Elevens namnteckning___________________________________ 



sida 52 av 58 

 

BILAGA 3.  MISSIVBREV 

 

Till målsman för___________________ 

 

Hej,  

Nu är arbetet med grupperna i matematik för skolår 4 i full gång. Jag skriver vid sidan av mitt 

arbete här på XXX-skolan en uppsats på Umeå universitet speciallärarutbildningen ht 09 

med inriktning matematik.  Min uppsats handlar om hur man kan hjälpa elever att nå målen i 

matematik och en del av den innefattar elevernas tankar om lärandet. Jag arbetar under 

handledning av lärare från Umeå universitet. Uppsatsen kommer att skrivas så att eleven 

och skolans namn inte kommer att finnas med d.v.s. vara helt anonym. Jag följer 

etikreglerna för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning(Vetenskapsrådet, ISBN: 91-

7307-008-4). 

Jag kommer att dokumentera lektionerna med en bild från varje tillfälle. Inga elever kommer 

vara med på bild. 

Efter att arbetsområdet är klart kommer jag att intervjua eleverna med hjälp av bilderna från 

lektionerna. Det blir då ett repetitions- reflektionstillfälle för eleven samt eventuellt ett bidrag 

till min uppsats om elevers tankar om lärandet. Eleverna kommer att få frågan ”Vad lärde du 

dig på den här lektionen?” Och som hjälp för minnet får eleven samtidigt se bilden från 

lektionstillfället. 

Har du frågor eller synpunkter går det bra att ta kontakt med mig. Om du inte vill att din 

sons/dotters tankar ska finnas med i uppsatsen måste jag få veta detta senast 20/11-09. 

 

Med vänliga hälsningar/ Malin Albinsson 

Mobil: XXX 

Mail: XXX 
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BILAGA 4.  PILOTSTUDIE 

 

Alla se sju elever som inte uppnått godkänt på delprov I ” Jämförelse och mätning av längd” deltog i 

pilotstudien. Eleverna ökade medelvärdet på resultatet från 4 till 8 antal rätt av 8 möjliga på delprov I 

från NP år 3 matematik, 2009. I den kvalitativa delen av mätningen kan eleverna blivit hjälpta av att 

repetera och reflektera över momenten från undervisningen t.ex. momentet att mäta med en trasig 

linjal då de sedan klarade delprov I.  

 

                Att mäta och uppskatta längder. 

 

Foto 1.  Målet fanns på lappar som eleverna fick placera ut till en mening. Målet konkretiserades 

med material, ordförklaringar och exempel. Vi använde rundstavar som var sågade i en meter, en 

decimeter och en centimeter. Vi använde också meterhjul, linjal och måttband. 

 

Elevsvar från intervjun: 

 

VAD?  ”Vi kan börja med ordet mäta, att man kan mäta långa saker och sådant. Uppskatta 

är när man ska tänka först innan man säger, gissar hur långt det är. Vi skulle lära oss 

vad förkortningen på meter (m), decimeter (dm) och centimeter (cm) var.” 

HUR? ”Man kan mäta med måttband, meterhjul och linjal. Med mätpinnar som var en meter 

(m), en decimeter (dm) och en centimeter (cm). Vi har en vanlig linjal och ett långt 

rep, måttband.” 

NÄR? ”Om man ska bygga ett något kan mäta hur långt det ska vara. Man kan mäta 

avståndet mellan en lyktstolpe och ett träd. Man kan t.ex. mäta ett skåp. Man kan 

mäta hur lång man är. Om man ska bygga en hylla behöver man mäta.” 

 



sida 54 av 58 

 

 

 

Foto 2. Vi tränade på att mäta med fot, handbredd och tum. Diskuterade hur det var förr när man 

mätte, och hur orättvist det kunde bli. Sedan hade vi en tävling där eleverna skulle uppskatta hur 

många steg lång fotbollsplanen var. 

 

Elev svar från intervjun: 

”Vi fick först uppskatta så här: Hur många steg kunde det vara över fotbollsplanen? Sedan skulle vi 

gå och se hur stor skillnaden var. Vi tävlade om kakor den som kom närmast vann en kaka. Vi kom 

på hur lång en bänk var, då tog man med tummen. Man skulle ha ögonmått, vi uppskattade. Det är 

när man gissar fast man tänker efter lite.”  

”Jag vann en kaka.” 

”Jag var sjuk.”  
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Foto 3. Här mätte vi med meterhjul, måttband eller meterstav hur långt olika djur hoppade. Eleverna 

ritade med krita på asfalten. Sedan fick eleverna uppskatta hur långt de kunde hoppa själva och sedan 

mäta hur långt det blev. 

 

Elevsvar från intervjun:  

”Vi skulle gissa hur många meter (m) djuren hoppade. Så fick vi varsin krita, så skulle vi rita hur 

långt de hoppade. Hästen hoppade längst! En katt kunde hoppa 2meter (m), en loppa en halv meter 

(m), en gräshoppa 1meter (m), en häst 8meter (m) och en groda 5meter (m).” 

”Vi använde en meterlång pinne. Vi använde måttband. Här skulle vi se hur långt djur kunde hoppa. 

Först uppskattade vi hur långt de kunde hoppa. Vi ritade i och mätte med måttband. Sedan fick vi 

hoppa själva. Jag hoppade längre än jag trodde. Jag kunde hoppa längre än katten.”  
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Foto 4. Här har vi först klippt en meter långt rep i tio lika stora bitar. Sedan letade eleverna pinnar 

och la dem i storleksordning från den längsta till den kortaste. Därefter uppskattade vi hur långa 

pinnarna var och mätte med meterlinjal och decimeterlånga snörbitar. 

 

Elevsvar från intervjun: 

”Vi klippte decimeter (dm). Vi klippte en tråd som var en meter (m) i tio bitar. Sedan skulle vi 

uppskatta hur långa pinnarna var och mäta med bitarna. Den här pinnen är 1 meter (m) det är 10 

decimeter (dm). Vi mätte vilken som var längst och vi uppskattade också.” 

”Jag var sjuk på den här lektionen.”  
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Foto 5. Här mäter vi olika föremål med först en trasig linjal och sedan en hel linjal. Vi pratar om hur 

man kan bli lurad när man mäter med trasig linjal. 

 

Elevsvar från intervjun: 

”Det fanns siffror på ”grejor”. Man skulle mäta och så fick man använda en trasig linjal och skriva 

på ett papper. Vi var tvungna att tänka lite konstigt, tänka bort de andra siffrorna. När man mäter 

med en trasig linjal kan man börja vid 10:an, sedan räknade vi mellanrummen. Jag tänkte att 10:an 

var noll och 11:an var ett.” 

”När man mäter med en vanlig linjal ska man börja från hela början, från noll. Om man mäter med 

en hel linjal ska man lägga den exakt vid noll. Då kan man se direkt hur lång den är. Den här biten 

är 7centimeter (cm).”  
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BILAGA 5.  KRYSSCHEMA 

Nedan redovisas vad som räknades i analysen av matematiksamtalet från respektive kritiskt 

moment/fotografi i undervisningen: 

Foto 1. Minst ett av begreppen/orden räknades i varje del.  

 Vad som skulle läras, målet med undervisningen.  

 Hur det skulle läras, positionssystemet talfakta, räknestrategier, visualisera antal, 

skriftlig räknemetod med mellanled, skriftlig räknemetod med uppställning, 

uppskatta, rimlighetsbedömning.  

 När man har användning av det. 

Foto 2. Talsorterna - ental, tiotal och hundratal. Förmåga att benämna talet på fotografiet. 

Foto 3. Olika kategorier som talen delades in i – öka ett, öka två, dubblor och nästan dubblor. 

Förmåga att kunna generalisera talfakta t.ex. 2+7 = 9 då måste 9-7 = 2. 

Foto 4. Förmåga att använda räknestrategier. 

Foto 5. Förmåga att dela på tiotalet från entalet. Vilken nytta de haft av förmågan att kunna 

visualisera prickarna i siffrorna. 

Foto 6. Förmågan att förklara hur de räknade med den skriftliga räknemetoden förenkla tal. 

Foto 7. Förmågan att förklara den skriftliga räknemetoden med uppställning för addition. 

Foto 8. Förmågan att förklara den skriftliga räknemetoden med uppställning för subtraktion. 

Foto 9. Förmågan att förklara hur de använde sig av att uppskatta och rimlighetsbedöma tal. 

Nedan följer en förminskning av krysschemat som användes: 

 

Elev: Foto 1. Foto 2. Foto 3. Foto 4. Foto 5. Foto 6. Foto 7. Foto 8. Foto 9. 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          


