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Sammanfattning 
 
Det övergripande syftet med detta examensarbete är att undersöka yngre elevers taluppfattning i 
grundläggande aritmetik inom addition och subtraktion i lägre talområde. Detta för att en god 
taluppfattning är en grundläggande färdighet för det fortsatta matematikarbetet i skolan. Hur stor del av 
eleverna har svårigheter inom grundläggande aritmetik? Vilka specifika typer av svårigheter i den 
grundläggande aritmetiken visar eleverna samt i vilket avseende förbättras elevernas färdigheter efter 
träning? Metoden att få svar på detta var att använda befintliga data från skriftliga diagnoser som 
genomförts tidigare på året på en årskurs 1-6 skola. Resultatet visade att en stor del av eleverna på skolan 
troligen inte automatiserat den grundläggande aritmetiken så de kan räkna i huvudet med flyt. Efter 
träning visade uppföljningen att knappt hälften av de elever som tidigare visat svårigheter behövde vidare 
insatser. De specifika svårigheterna som visade sig var främst till tals uppdelning av termer och 
likhetstecknets betydelse för de yngre eleverna och talområdet 20-100 med tiotalsövergångar för de äldre.  
 
 
Nyckelord: didaktisk ämnesteori, kartläggning, matematiksvårigheter, årskurs 1-6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

Innehållsförteckning 

1  Inledning .................................................................................................................... 5 

1.1  Syfte och frågeställningar ............................................................................................... 7 

2  Bakgrund ................................................................................................................... 8 

2.1  Kunskapsuppföljning ...................................................................................................... 8 

2.2  Didaktisk ämnesteori ...................................................................................................... 9 

2.3  Matematiksvårigheter och specialpedagogiska konsekvenser ...................................... 10 

3  Metod ....................................................................................................................... 13 

3.1  Urval ............................................................................................................................. 13 

3.2  Material ......................................................................................................................... 14 

3.3  Etiska överväganden ..................................................................................................... 17 

3.4  Procedur ........................................................................................................................ 18 

3.5  Databearbetning ............................................................................................................ 18 

3.6  Tillförlitlighet, trovärdighet och generaliserbarhet ....................................................... 19 

4  Resultat och resultatanalys .................................................................................... 20 

4.1  Hur stor del av eleverna har svårigheter inom grundläggande aritmetik? .................... 20 

4.2  Vilka specifika typer av svårigheter i den grundläggande aritmetiken visar 
eleverna? ....................................................................................................................... 21 

4.3  I vilket avseende förbättras elevernas färdigheter efter träning? .................................. 22 

5  Diskussion ................................................................................................................ 24 

5.1  Resultatdiskussion ........................................................................................................ 24 
5.1.1 Hur stor del av eleverna har svårigheter inom grundläggande aritmetik? ................................ 24 
5.1.2 Vilka specifika typer av svårigheter i den grundläggande aritmetiken visar eleverna? ............. 25 
5.1.3 I vilket avseende förbättras elevernas färdigheter efter träning? ............................................... 25 

5.2  Metoddiskussion ........................................................................................................... 25 

5.3  Avslutande reflektioner ................................................................................................. 26 

6  Litteraturförteckning ............................................................................................. 28 

Bilagor ........................................................................................................................... 30 

 
 
 
 
 
 
 
 



5 

1 Inledning 
 
Att se till att elever utvecklar god taluppfattning och god problemlösningsförmåga 
tillsammans med goda kommunikativa förmågor är några av skolans viktigaste 
uppgifter. Vi möter alla matematik i vardagen och krav på ett matematiskt kunnande 
finns hela tiden, på ett eller annat sätt även om vi inte alltid tänker på det. För att kunna 
fatta välgrundade beslut och delta i samhällsprocessen krävs grundläggande färdigheter 
i matematik (Lgr 11, 2011b). Taluppfattning beskrivs som:  

En god taluppfattning ger en intuitiv känsla för tal och hur de tolkas och används. . Den 
underlättar värdering av noggrannhet vid beräkningar, ger förmåga att upptäcka räknefel vid 
uppskattning och sunt förnuft vid användning av tal.  (Nämnaren nr 1, 1995, s 28) 

. 

En viktig del av taluppfattningen är att eleverna behärskar de grundläggande additions 
och subtraktionsoperationerna med flyt. Läraren måste kunna avgöra vilka elever som 
behärskar detta område och vilka som troligen inte gör det. Läraren måste också 
identifiera vilka specifika svårigheter elever visar i addition och subtraktion i lägre 
talområde för att planera undervisningen. 
 
Flera forskare (Carpenter & Moser, 1984; Löwing, 2008; McIntosh, 2008), har visat att 
det är viktigt att eleven kan räkna med flyt, dvs. automatisera beräkningen, så att den 
går fort och utan större tankekraft. Det är viktigt att eleven kan generalisera 
grundläggande räkneoperationer till nya, högre talområden. Detta är en förutsättning för 
att kunna lösa matematiska problem där eleven måste analysera uppgiften för att hitta 
det enklaste och mest effektiva sättet att lösa problemet på.  De flesta lärare har vid 
problemlösning i klassen frågat eleven varför hen valde att räkna på just det sättet och 
fått till svar att ”det ser man bara”. Den eleven har utvecklat en god taluppfattning. 
Elever som inte behärskar talkombinationerna upp till 100 i mellanstadiet är i riskzonen 
för att utveckla matematiksvårigheter (Lunde, 2010). 
  
Kunskapsbedömning i matematik kan göras med hjälp av diagnoser och tester. Det är 
framför allt två instrument som är vanliga för screening av elevernas taluppfattning.  
Bedömningsstödet Diamant - ett diagnosmaterial i matematik (Skolverket, 2014). 
Diagnoserna bygger på väl kända och allmänt accepterade forskningsresultat om hur 
barn tillägnar sig matematik och ska användas för att kartlägga hur långt eleverna 
kommit i sin matematikutveckling. Diamant har utvecklats på Institutionen för didaktik 
och pedagogisk profession vid Göteborgs universitet.  Det andra 
kartläggningsmaterialet, Förstå och använda tal - en handbok (McIntosh, 2008) 
innehåller översikttester för klass/elevgrupp i taluppfattning samt råd för undervisning.  
Förstå och använda tal har getts ut av Nationellt centrum för matematik, NCM vid 
Göteborgs universitet. Gemensamt för dessa är att i de delar som testar grundläggande 
aritmetik syftar till att identifiera elever med svårigheter genom att studera 
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reaktionstiden. Elever som tar lång tid på sig för att komma fram till svaret behöver 
uppmärksammas genom att läraren följer upp vilka strategier de använder. (Lunde, 
2010; Löwing, 2008; Vanbinst, Ghesquière, & De Smedt, 2014).  
 
Forskning visar att ett medvetet och pedagogiskt arbete med att utveckla elevers 
matematiska förmågor och att tidigt upptäcka och sätta in pedagogiska insatser är 
framgångsfaktorer i förebyggandet av matematiksvårigheter. Välutvecklade 
matematiska förmågor samt en god läsförståelse/läsförmåga är en förutsättning för att 
klara kunskapskraven i skolan. Det är därför viktigt att undervisningen bidrar med att 
utveckla en god taluppfattning, förståelse för samband och relationer mellan tal. Det ska 
också i undervisningen finnas utrymme för att memorera viktiga fakta t.ex. 
tabellkunskap men då ska färdighetsträning bygga på en god taluppfattning. Denna 
träning måste bygga på en teori som ger struktur åt det som ska läras. Därifrån kan man 
sedan härleda strategier och metoder som dels leder till en optimal inlärning, dels ger 
det eleverna mål och mening i arbetet. En ofta använd strategi är att enskilt eller i grupp 
gå framåt i små, väl avvägda steg där både lärare och elev hela tiden vet vad eleven kan 
och vad som är kvar att lära (Löwing, 2002; Magne, 1998). 
  
En del elever möter svårigheter och skapar missuppfattningar när de lär sig 
grundläggande matematik vilket ibland blir djupt rotat och svåra att övervinna och 
ibland även kvarstå i vuxenålder. Vanliga svårigheter och missuppfattningar i den 
grundläggande matematiken är att känna igen och använda de fyra räknesätten samt 
förståelsen av likhetstecknet. Detta påverkar bland annat elevens förmåga att räkna med 
”flyt” så beräkningen går fort utan större tankekraft. En förutsättning för att få en god 
taluppfattning är att eleven behärskat talområdet 1-10, det vi kallar tiokamraterna. 
Eleverna behöver inte bara behärska att bilda summan, typ 4 + 1 = 5, utan de behöver 
dela upp i termer som 5 = 1 + _ och 5 – _ = 4 bl. a för att se sambandet mellan addition 
och subtraktion. På längre sikt måste även eleverna behärska huvudräkning med tal över 
20 vilket kräver att de behärskar även talområdet 10-20 med flyt. Talen 11-19 i vårt 
talsystem skapar problem då vi skriver t.ex. talen 13 som tio-tre, 14 som tio-fyra dvs. 
tiotalet först och entalen sist men säger entalen först och tiotalet sist. Talen 11-19 skiljer 
sig därmed från det mönster som övriga tiotal har, tre-(t)tio, fyr-tio, fem-tio osv. I dessa 
fall har vi samma princip för hur vi skriver och säger talen. Är inte detta automatiserat 
tar beräkningen längre tid och är energikrävande vilket kan påverka koncentrationen 
och motivationen. Elever kan också stöta på problem med tiotalsövergångar, t.ex. vid 
38, 39, 40 eftersom mönstret ”åtta, nio, tio” leder till ”trettioåtta, trettionio, trettiotio” 
(Löwing 2008; McIntosh 2008). 
 
Det är av stor vikt att elever som uppvisar svårigheter i mötet med den grundläggande 
matematiken erbjuds rätt hjälp och stöd i tid innan deras självkänsla påverkas negativt. 
Detta är en stor utmaning i mitt framtida yrke som speciallärare i matematik att ta tag i. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

En av skolans viktigaste uppgifter är att se till att elever utvecklar god taluppfattning 
som underlättar beräkningar, förmåga att upptäcka räknefel vid uppskattning och sunt 
förnuft vid användning av tal. Jag vill därför undersöka yngre elevers taluppfattning i 
grundläggande aritmetik inom addition och subtraktion i lägre talområde på en årskurs 
1-6 skola. 
 

 Hur stor del av eleverna har svårigheter inom grundläggande aritmetik? 
 

 Vilka specifika typer av svårigheter i den grundläggande aritmetiken visar 
eleverna? 
 

 I vilket avseende förbättras elevernas färdigheter efter träning? 
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2 Bakgrund 
Jag kommer att diskutera resultatet av min undersökning utifrån skolans uppdrag, 
styrdokument och didaktisk ämnesteori. Styrdokumenten beskrivs därför översiktligt 
nedan medan det i den didaktiska ämnesteorin beskrivs de kritiska punkter/steg och 
missuppfattningar som är av stor betydelse för elevens matematiska utveckling. Därefter 
belyses olika typer av matematiksvårigheter och de specialpedagogiska konsekvenserna 
i den grundläggande matematiken.  
 

2.1 Kunskapsuppföljning 

Skolan har enligt våra styrdokument (Skolverket 2011a) ett kunskapsuppdrag som 
också innebär en kunskapsbedömning. Bedömningens syfte är att: 
 
• kartlägga kunskaper, 
• värdera kunskaper, 
• återkoppla för lärande, 
• synliggöra praktiska kunskaper och 
• utvärdera undervisning. 
 
Bedömning i skolan handlar om: 

Att samla in och tolka resultat och arbetsprestationer. För att detta ska ske på ett 

likvärdigt, rättssäkert och professionellt sätt behöver bedömningarna hålla god kvalitet 

på flera sätt (Skolverket 2011a s. 27). 

För att kunna utföra kunskapsbedömning måste läraren ha målen klart för sig för att 
kunna avgöra om alla elever nått det aktuella målet. En sådan utvärdering kan göras 
succesivt med hjälp av kunskapsdiagnoser. I Lgr 11 (Skolverket, 2011b) beskrivs 
centralt innehåll och kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 när det 
gäller taluppfattning så här: 

Centralt innehåll i årskurs 1-3  

 Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan 
användas för att ange antal och ordning. 

 De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer 
(Skolverket, 2011b s.48). 

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 

 Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att 
beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal (Skolverket, 2011b s. 67). 

Bedömningen kan vara summativ eller formativ. Om den beskrivs sammanfattande t.ex. 
i omdöme eller betyg har den en summativ funktion. En formativ bedömning används 
för att hjälpa eleven vidare i sin kunskapsutveckling. Bedömning kan även ske formellt 
eller informellt. Formella bedömningssituationer sker oftast för hela 
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undervisningsgruppen, t.ex. skriftliga prov eller muntliga redovisningar. Den informella 
bedömningen sker i samband med olika klassrumsaktiviteter då läraren observerar och 
ställer frågor till eleven. Vilken typ av bedömning som läraren än använder, formell 
eller informell, så bör läraren i förväg ha bestämt hur den ska användas och hur den 
eventuellt ska återkopplas till eleven (Skolverket, 2011a). 

 

2.2 Didaktisk ämnesteori 

Inom området grundläggande tal och räkning finns ett antal kritiska punkter/steg vilka 
är av stor betydelse för elevens fortsatta matematiska utveckling. Det är viktigt att 
pedagoger är medvetna om dessa för att kunna hjälpa elever i matematiksvårigheter. 
Om eleven t.ex. inte ser sambandet mellan addition och subtraktion utan tror att man 
alltid börjar räkna på talet ett kan det leda till svårigheter. T.ex. kan 42−39 lösas lättast 
genom addition vilket många yngre elever inte ser. Genom att vara uppmärksam på 
kända svårigheter och vanliga missuppfattningar kan undervisningen planeras så att 
sådana svårigheter förebyggs och så att missuppfattningar kan diskuteras och redas ut 
(McIntosh, 2008). 
 
Räkning är inte en färdighet som man lärt sig en gång för alla utan det är en process där 
elevens räknestrategier kontinuerligt utvärderas och finslipas (Carpenter & Moser, 
1984; Löwing, 2008; McIntosh, 2008; Reys & Reys 1995). Räkningen blir så 
småningom en automatiserad förmåga, då eleven behärskar de grundläggande additions- 
och subtraktionsoperationerna med flyt. Det kallar Ljungblad (2001) matematisk 
medvetenhet vilket innebär att se inre bilder. Elever uttrycker det som ”nu behöver jag 
inte räkna längre utan jag bara ser svaret direkt” (Ljungblad, 2001 s. 31). Detta är i 
linje med Löwings definition av begreppet taluppfattning, vilket jag kommer att 
använda mig av i denna rapport: 

att ha en sådan känsla för hur talen är uppbyggda att man direkt, utan att reflektera över detta, 
kan operera med talen. (Löwing, 2008 s. 40) 

 Detta är för vissa elever enkelt men för en del svårt att förstå. Det kan jämföras med att 
läsa. Den som ännu inte kan läsa med flyt måste lägga så stor uppmärksamhet på 
ordavkodning att de inte samtidigt förmår tolka innehållet i det lästa (Löwing, 2008). 
Carpenter och Moser (1984); Löwing (2008) och McIntosh (2008), betonar vikten av att 
elever lär sig behärska olika tekniker för huvudräkning under de första skolåren. Dessa 
tekniker kommer inte av sig själva utan måste ingå i en medveten 
matematikundervisning. Det är viktigt att eleverna får en förståelse för den matematik 
som lärs ut för att begripa vad den ska användas till men också därefter träna för att få 
en mekanisk färdighet/automatisering.  

 

Löwing (2008), understryker att det är viktigt att lärare känner till hur elever i olika 
åldrar bygger upp sina grundläggande matematikkunskaper. Detta för att kunna lära 
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eleverna matematiska strategier uppbyggda på räknelagar och räkneregler. 
Grundläggande strategier för olika aspekter av addition och subtraktion kan beskrivas så 
här, enligt Löwing (2008). 
 

 att behärska talens ordning och dess grannar: 
6 + 1 = 7 eftersom 7 är talet efter 6  
8 – 1 = 7 eftersom 7 är talet före 8   
8 – 7 = 1 eftersom talen 7 och 8 är grannar 
 

 att behärska positionssystemet med basen 10 samt 10-tals- och 100-tals-
övergångar:  
18 betyder 10 + 8  
35 betyder 3 · 10 + 5   
98 + 3 = 101 (tänk 98 + 2 + 1 = 100 + 1) 
101 – 2 = 99 (tänk 101 – 1 – 1 = 100 – 1) 
 

 att kunna tillämpa de grundläggande räknelagarna för addition: 
de kommutativa räknelagarna, a + b = b + a 
2 + 15 = 15 + 2 
de associativa räknelagarna (a + b) + c = a + (b + c) 
(8 + 7) + 3 = 8 + (7 + 3) = 8 + 10  
 

 att behärska tals uppdelning i termer och faktorer: 
10 = 8 + 2 och 7 = 5 + 2  
vilket i sin tur ger en förklaring till tiotalsövergången  
8 + 7 = 8 + (2 + 5) = (8 + 2) + 5 = 10 + 5  
 

 att behärska tals uppdelning i termer och differens: 
15 – 7 = 15 – 5 – 2 = 10 -2 = 8 
 

 att behärska subtraktionsstrategier: 
1.   Ta bort: 7 − 2 = 5 
2.   Komplettera (lägga till): 51 − 49 = 2 (tänk 49 + 2 = 51) 
3.   Jämföra: 78 − 58 = 20 (tänk 70 − 50 = 20) 

 

2.3 Matematiksvårigheter och specialpedagogiska konsekvenser 

Att kunna komma ihåg de mest enkla talkombinationer som 9 + 3 = 12 och 12− 9 = 3 
har länge varit ett centralt mål i matematiken (Lunde, 2010). Forskare och pedagoger är 
eniga om att alla barn måste behärska sådana grundläggande färdigheter för att de 
behövs i vardagen och är grundläggande för den mer avancerade skolmatematiken. 
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Trots att all undervisning ägnar mycket tid åt dessa grundläggande färdigheter, menar 
Lunde (2010) att många elever har svårigheter med dessa. 
 
Orsaker till att vissa barn har så stora svårigheter med enkla talkombinationer kan vara 
många och olikartade (Adler, 2007; Engström, 2000; Lunde, 2010; Magne, 1998). 
Orsaker kan vara bristande undervisning, känslomässiga blockeringar, svagt 
arbetsminne, bristande koncentration och uthållighet men också av 
medicinska/neurologiska orsaker. Lunde (2010) menar att det ofta är vid övergången 
från årskurs tre till fyra som svårigheterna visar sig. Han anser att ett av skälen kan vara, 
att då blir matematiken betydligt mer komplicerad än tidigare och missuppfattningar 
visar sig när det gäller förståelsen av matematiska principer. 
 
Av tradition skiljer man mellan generella och specifika matematiksvårigheter. De 
generella matematiksvårigheterna beskrivs som allmänna svårigheter då eleven är 
ganska jämn i sina prestationer från dag till dag och har bekymmer på ett flertal 
områden. Bekymret är ofta att kunna tänka snabbt, effektivt och flexibelt. Enligt 
Ljungblad (2003) är dessa elever ”jämna i sina svårigheter, och man kan planera deras 
undervisning i förväg därför att man förstår hur de tänker. Det man planerat fungerar 
både på måndagen och på tisdagen” (s. 22). Vid specifika matematiksvårigheter visar 
ofta eleven en ojämnhet som känns obegriplig. Adler (2007) beskriver det med ”de kan 
slå en med häpnad och ibland prestera briljant för att en stund senare dyka ner till en 
mycket grundläggande nivå där finerräkning måste användas för att klara av även de 
enklaste räkneoperationerna” (s. 66). Elever med specifika matematiksvårigheter tycks 
bland annat sakna en intuitiv förståelse av tal och har problem med att lära sig talfakta 
och procedurer. Det som innefattar begreppet taluppfattning (Butterworth & Yeo, 2004; 
Lundberg & Sterner, 2009; Wong m fl. 2014) 
 
Östergren (2013) har i sin avhandling undersökt varför barn får specifika 
inlärningssvårigheter i matematik. Han menar att två vanliga hypoteser är att 
inlärningssvårigheter beror på olika störningar i barns sifferuppfattning respektive 
nedsättningar i arbetsminnet vilket kan göra att barnet får svårt att automatisera enkla 
uträkningar. Slutsatsen i Rickard Östergrens avhandling är att flera störningar samtidigt 
kan ge upphov till inlärningssvårigheten. Det kan vara svårigheter med såväl 
grundläggande siffer- eller antalsuppfattning, som mer generella svårigheter med 
arbetsminnet. Östergren betonar att det är viktigt att kartlägga vad eleven har 
svårigheter i för att anpassa undervisningen på rätt sätt. Det handlar om att kompensera 
och att träna rätt saker. Samtidigt understryker han att vara försiktiga med 
medicinska/neurologiska diagnoser på mindre barn och att istället uppmärksamma 
elever med risk att utveckla matematiksvårigheter.  
 
Den specialpedagogiska konsekvensen blir ett fokus på hur skolan kan hjälpa elever i 
matematiksvårigheter, oavsett om de är generella eller specifika. Lundberg och Sterner 
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(2009); Lunde (2010) och Östergren (2013) är överens om att tidig kartläggning för att 
identifiera elevens olika svårigheter är viktigt för att kunna utforma anpassningar i 
undervisningen på rätt sätt. 
 
Skolan kan kartlägga elevernas kunskaper i grundläggande aritmetik genom en väl 
uppbyggd skriftlig diagnos vilket kan ge information om vilka elever som redan 
behärskar en viss kunskap. Det kan också ge information om vilka elever som sannolikt 
saknar denna kunskap, anser Lunde (2010); Löwing (2008) och Vanbist m fl. (2014). . 
Å andra sidan kan elever reagera med provångest i testsituationer som kan påverka 
deras resultat negativt. Speciellt för elever som är svaga i matematik kan tester vara till 
mer skada än nytta. (Bagger, 2015; Magne, 1998; Sjöberg, 2006; Sjöberg & Nyroos, 
2009; ). Detta är viktigt att tänka på vid diagnoser och tester. För att ta reda på vilka 
begrepp och strategier eleven använder behöver man enligt Lunde (2010), Löwing 
(2008) och Östergren (2013) följa upp en skriftlig diagnos med muntlig diagnos/samtal 
då eleven talar om för läraren hur hen resonerar.  
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3 Metod 
Denna del redovisar vilken metod som har använts för den empiriska undersökningen, 
och hur urvalet av informanter har gjorts. Här redovisas också hur planerandet och 
genomförandet av undersökningen har gått till, uppskattningar av hur tillförlitlig 
undersökningen är och vilka forskningsetiska hänsyn som tagits.  
 

 Klassdiagnoser genomfördes i januari 2015 av klassläraren. Därefter 
färdighetstränade alla elever 10 minuter/dag i en vecka.  

 I maj 2015 genomförde jag som resurslärare uppföljning av de elever som efter 
analys av resultaten av klassdiagnoserna i januari använt orimligt lång tid för att 
lösa uppgifterna eller i övrigt saknar flyt i sitt räknande. Detta genomfördes 
enskilt med eleven. 

 
Studien är en kvantitativ, kartläggande undersökning med hjälp av befintliga data från 
diagnoser i aritmetik som genomförts tidigare på året. Användandet av befintliga data 
beskrivs av Lantz (2014) som sekundärdata. Vilket är motsatsen till primärdata, sådan 
data som samlas in första gången och för den aktuella undersökningen. Fördelen att 
använda sekundärdata i min studie var att jag inte hade hunnit genomföra 
undersökningen i tre steg vilket de data jag kunde få ta del av från vårterminen hade. 
Nackdelen var att jag var helt beroende av de data jag fick och kunde inte påverka 
genomförandet i efterskott. Detta stöds av Bryman (2011) som också menar att fördelen 
med att använda sekundärdata är flera bl.a. är tidsbesparing ett argument då mer tid kan 
läggas till analys och tolkning av informationen. Vidare anser Bryman också att 
sekundärdatas begränsningar är bl.a. att jag inte har kontroll över kvaliteten av 
datamängden eller att det saknas variabler jag skulle behöva. Bortfall på grund av ej 
inlämnade data eller frånvaro hade jag kunnat påverka vid ett eget genomförande genom 
att be om dessa en gång till och låta frånvarande elever göra diagnosen vid återkomst till 
skolan. 

3.1 Urval 

Det finns i huvudsak två typer av urvalstekniker (Denscombe (2009) Det ena kallas 
sannolikhetsurval och den andra icke-sannolikhetsurval. Sannolikhetsurvalet baseras på 
att de som ingår i urvalet har valts ut därför att forskaren har en uppfattning om att dessa 
data sannolikt utgör ett representativt tvärsnitt av hela populationen. Den här studien var 
ett bekvämlighetsurval - beskrivet av Denscombe (2009) som ”det som finns till hands” 
(s. 39) - då jag valde den skola jag arbetade och hade tillgång till all data från de 
diagnostiska tester som genomförts tidigare under året. Resultaten från ett sådant urval 
utgör sannolikt inte ett representativt tvärsnitt av populationen. Vidare kan den inte 
generaliseras (Bryman, 2011) ”men kan fungera som en språngbräda för fortsatt 
forskning eller kan leda till att man kan göra kopplingar mellan existerande resultat på 
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ett eller annat område” (s.195). John Hattie har i sin metastudie (2009) redovisat, att 
skillnaden mellan skolor är mindre än skillnaden mellan olika klasser på en skola, vilket 
stärker betydelsen av att jag kan använda resultatet i min undersökning för att jämföra 
liknande diagnosresultat på andra skolor. 
 
Skolan där diagnoserna genomfördes är en liten landsortsskola med övervägande del 
barn som har svenska som modersmål. Det var 95 elever som genomförde diagnoserna 
fördelade på årskurs 1-6 (Tabell 1). Jag arbetade då som resurslärare på skolan och 
sammanställde resultaten som lärarna redovisat från diagnoserna, organiserade 
träningsveckorna och genomförde uppföljningen med eleverna. 
 
Tabell 1. Klassfördelning av elever 
 
Årskurs  Antal elever 

1  13 

2  15 

3  15 

4  16 

5  20 

6  16 

Totalt  95 

 

3.2 Material 

Diagnoser som användes var Diamant - ett diagnosmaterial i matematik, Skolverket 
(2014). Materialet finns att hämta på skolverkets hemsida (www.skolverket.se). 
Avsnittet Grundläggande aritmetik (AG) med diagnoserna, AG 1, AG 2, AG 3 och AG 
4, prövar elevens kunskaper i addition, subtraktion och öppna utsagor (Tabell 2) som 
även kan kopplas till Löwings grundläggande strategier. Talområdet: 
 

 0-9 i diagnos AG 1, genomfördes i årskurs 1. 

 10-19 utan tiotalsövergång i diagnos AG 2, genomfördes i årskurs 2. 

 10-19 med tiotalsövergång i diagnos AG 3, genomfördes i årskurs 3.  

 20-99 med tiotalsövergång i diagnos AG 4, genomfördes i årskurs 4,5 och 6. 
 
Varje diagnos är indelad i delområden 1ab, 2ab, 3ab och 4ab (AG 1 har tre delområden) 
där a testar addition och b testar subtraktion. Varje delområde har 12 uppgifter. Totalt 
36 uppgifter på AG 1 och 48 uppgifter på AG 2, AG 3 och AG 4. 
 
I delområde ett är det matematiska innehållet för respektive diagnos: 
 

 AG 1, talens grannar till höger och vänster och deras kommutativa varianter. 
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 AG 2, addition och subtraktion av 10 samt öppna utsagor. 
 AG 3, tiokamraterna, tals uppdelning i termer och likhetstecknets innebörd. 
 AG 4, generalisering av uppgifterna i AG 1 från ental till tiotal. 

 
I delområde två är det matematiska innehållet för respektive diagnos: 

 AG 1, dubblorna och dubblorna±1, hälften och hälften ±1. 
 AG 2, generalisering av talens grannar till höger och vänster och deras 

kommutativa varianter. 
 AG 3, additioner och subtraktioner med 9 och då differensen blir 9. 
 AG 4, additioner av tiotal och ental, subtraktioner med ental samt öppna utsagor.  

 
I delområde tre är det matematiska innehållet för respektive diagnos: 
 

 AG 1, tals uppdelning i termer och likhetstecknets innebörd. 
 AG 2, generalisering av dubblorna och dubblorna±1, hälften och hälften ±1. 
 AG 3, additioner och subtraktioner med 8 och då differensen blir 8. 
 AG 4, generalisering av uppgifterna i AG2, utan tiotalsövergångar, till ett större 

talområde. 
I delområde fyra är det matematiska innehållet för respektive diagnos: 
 

 AG 2, tals uppdelning i termer, likhetstecknets innebörd.  
 AG 3, dubbelt och dubbelt ±1, Hälften och hälften ±1.  
 AG 4, generalisering av uppgifterna i AG3, med tiotalsövergångar, till ett större 

talområde 
 
Nedan redovisas det matematiska innehåll som testas inom varje delområde i 
grundläggande aritmetik 
 
Tabell 2. Matematiskt innehåll i de fyra diagnoserna AG 1, AG 2, AG 3 och AG 4. 
 

   Delområde  Matematiskt innehåll                

AG 1  1a 
Talens grannar till höger. Uppgifter av typen 8 + 1 och 6 + 2 och deras kommutativa varianter 1 + 8 och 
2 + 6. 

Årskurs 1 

1b 
Talens grannar till vänster.  Uppgifter av typen 7 − 1 och 9 − 2 och avståndet till grannarna, typen 7 − 6 
och 9 − 7.   

2a  Dubblorna och dubblorna ± 1. Typen 4 + 4, 4 + 5 och 3 + 5.  

2b  Hälften och hälften ± 1. Typen 8 − 4 och 9 − 4. 

3a och 3b   Tals uppdelning i termer. Uppgifter av typerna 4 + __ = 9 och 8 = 3 + __.  Likhetstecknets innebörd. 

AG 2  1a  Addition av 10 och ett ental, typ 10 + 7 och 7 + 10 samt motsvarande öppna utsagor.  

Årskurs 2  1b 
Subtraktion av ett tal mellan 11 och 19 och talet 10 eller ett ental. Uppgifter av typen 18 – 10 och 18 – 
8, samt motsvarande öppna utsagor.  
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2a och 2b  Generalisering av uppgifterna i 1a respektive 1b i diagnos AG1.   

3a och 3b  Generalisering av uppgifterna i 2a respektive 2b i diagnos AG1.  

4a och 4b  Generalisering av uppgifterna i 3a respektive 3b i diagnos AG1. 

AG 3  1a och 1b  Tiokamraterna. De uppgifter vars summa är 10.  

Årskurs 3  2a  Addition med 9. Typerna 9 + 3 och 4 + 9.  

2b  Subtraktion med 9 och då differensen blir 9. Typ 14 – 9 och 15 – 6.  

3a  Additioner med 8. Typerna 8 + 5 och 6 + 8.   

3b  Subtraktion med 8 och då differensen blir 8, typ 13 – 8 och 15 – 7.  

4a  Dubblorna 6 + 6, 7 + 7 och 8 + 8 samt dubbelt ± 1 såsom 6 + 7 och 5 + 7.  

4b  Hälften och hälften ±1.  Typerna 14 – 7, 13 – 7, 13 – 6.    

AG 4  1a och 1b   Generalisering av uppgifterna i diagnos AG1 från ental till tiotal.  
Årskurs 4, 
5 och 6  2a  Additioner av tiotal och ental och motsvarande öppna utsagor.  

2b  Subtraktioner med ett ental, sådana att svaret blir ett tiotal och motsvarande öppna utsagor  

3a och 2b  Generalisering av uppgifterna i AG2, utan tiotalsövergångar, till ett större talområde.  

   4a och 4b   Generalisering av uppgifterna i AG3, med tiotalsövergångar, till ett större talområde.  

     

 
Diagnoserna innehåller uppgifter som kan användas för att säkerställa om eleven 
behärskar det aktuella innehållet, förutsatt att diagnosen är genomförd på angiven tid. 
Tiden är till för att försäkra sig om att kunskapen är automatiserad (Skolverket, 2014): 

Eftersom eleverna bör behärska de här uppgifterna i huvudet och på rimlig tid, är det viktigt att 
notera vilka elever som använder orimligt lång tid för att lösa uppgifterna, använder fingrarna 
eller i övrigt saknar flyt i sitt räknande. Dessa elever bör följas upp (s. 14). 

 

 Den rekommenderade tiden då eleven behärskar/har automatiserat innehållet är för: 

 

 AG 1, 2-3 minuter (180 sekunder) 

 AG 2, 3-4 minuter (240 sekunder) 

 AG 3, 3-4 minuter (240 sekunder) 

 AG 4, 4-5 minuter (300 sekunder) 
 

35 elever (38 %) genomförde diagnosen inom den rekommenderade tiden.  Enligt 
Skolverket (2014) bör de elever, som använder orimligt lång tid eller i övrigt saknar flyt 
i sitt räknande, följas upp. Termen, ”orimligt lång tid”, preciserades inte i 
handledningen men enligt översikttester för klass/elevgrupp i taluppfattning (McIntosh, 
2008) bör de elever som har svårt att lösa grundläggande aritmetiska tal, genom 
huvudräkning, på 10 till 15 sekunder följas upp. Termen ”i övrigt saknar flyt” ansågs i 
min studie vara felsvar, fingerräkning samt om eleven inte lyckades slutföra diagnosen. 
Orimlig tid för de olika diagnoserna ansågs i min studie därför vara: 
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 AG 1, 6 min (360 sekunder) 

 AG 2, 8 minuter (480 sekunder) 

 AG 3, 8 minuter (480 sekunder) 

 AG 4, 8 minuter (480 sekunder) 
 
De elever som överskred dessa tider eller i övrigt saknade flyt i sin räkning följdes upp.  
Dessa var 38 stycken elever av de 45 (bortfall av 7 elever) (Tabell 3). 
 
Tabell 3. Tidsberoende resultat 
  Antal elever   Bortfall 

Inom rekommenderad tid  35 (38 %)   

Inom rimlig tid på alla delar  15 (16 %)  3 

Orimligt  lång  tid  eller  i  övrigt  saknar  flyt  i  sitt 

räknande 

45 (47 %)  7 

Totalt  95 (100 %)   

 
Antalet korrekta svar redovisades på diagnosen i januari. Endast sex elever hade alla 
svar korrekta (Tabell 4) 
 
Tabell 4. Korrekt lösta svar 

         Alla rätt  1‐4 fel  5‐9 fel    

Antal elever  6  45  28  79 

Bortfall                 16 

 

3.3 Etiska överväganden 

Föräldrarna till eleverna som genomfört diagnosen informerades om, via missivbrev, att 
resultaten på diagnoserna i grundläggande aritmetik som genomfördes under 
vårterminen 2015, skulle användas i ett examensarbete på speciallärarutbildningen. Då 
studien inte innefattade frågor av privat eller etisk känslig natur samt skedde inom 
ramen för mina arbetsuppgifter och arbetstid beskrivs det i Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) att samtycke kan inhämtas från t.ex. 
skolledning eller lärare. Detta samtycke skedde redan i juni 2015 genom att jag muntligt 
tillfrågade rektor om samtycke för att använda resultatet av diagnoserna i mitt 
examensarbete, vilket jag fick. I september 2015 bad jag Barn och 
utbildningsförvaltningens chef, utvecklingsledaren samt skolans rektor om 
godkännande av ett missivbrev till föräldrar på skolan. Efter godkännandet lades 
missivbrevet ut på skolans lär-och informationsplattform (bil. 1). 
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3.4 Procedur 

Undersökningen genomfördes i tre steg.  

 Klassdiagnoserna genomfördes i januari 2015 av klassläraren och eleverna 
arbetade enskilt med papper och penna. Diagnosen genomfördes på tid och 
klassläraren registrerade resultatet, tid och antal korrekta svar, digitalt i ett 
dokument. Totalt 95 elever deltog.  

 

 Resultatet sammanställdes av mig som resurslärare och då resultatet på 
diagnosen visade att många elever tog längre tid på sig än rekommenderat eller i 
övrigt saknade flyt i sitt räknande genomfördes en träningsperiod då samtliga 
elever i de aktuella klasserna tränade grundläggande aritmetik. Detta för att få en 
snabb igenkänning och automatisera talområdet 0-10 i addition och subtraktion. 
Under mars och april tränade varje klass 10 minuter/dag i 5 dagar på talområdet 
0-10 i addition och subtraktion. Detta genomfördes i klassrummet tillsammans 
med klassläraren med hjälp av mig som resurslärare. Till det användes Ipad i en 
klassuppsättning och dessa användes av alla klasser vilket gjorde att det tog 
några veckor att genomföra träningen. Träningen genomfördes med Nomp – 
färdighetsträning i matematik, (http://nomp.se/) med tillhörande lärarlicens där 
läraren genom grafer och rapporter följer klassens/elevens utveckling.  

 

 Under maj 2015 genomfördes en uppföljning av de elever som på diagnosen i 
januari tog orimligt längre tid på sig än rekommenderat eller i övrigt saknade 
flyt i sitt räknande. Dessa elever följdes upp med samma test som i januari. 
Detta genomförde jag som resurslärare enskilt med eleven. Diagnosen 
genomfördes på tid och mellan delområdena gavs tid till samtal om elevens 
räknestrategier och tankar om huvudräkning. Resultatet sammanställdes i Excel. 
Totalt 38 elever genomförde uppföljningen.  

 

3.5 Databearbetning  

Resultatet från diagnoserna fördes in i ett Exceldokument och presenterades statistiskt i 
tabeller. För varje individ fördes data in i dokumentet, tid på delområde, tid på hela 
diagnosen och antal rätt på hela diagnosen. Tider angavs i antal sekunder. Resultatet 
från uppföljningen i maj fördes in på samma sätt.  
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3.6 Tillförlitlighet, trovärdighet och generaliserbarhet 

Graden av tillförlitlighet i en studie brukar kallas för studiens reliabilitet. 
Diamantdiagnoserna är utvecklade utifrån didaktisk ämnesteori och uppgifternas typ 
och antal är valda på ett sådant sätt att man ska få ett tillförlitligt resultat så detta bör 
vara fallet även i denna studie.  
Diagnosresultatet gav också besked om vilka områden i grundläggande aritmetik som 
eleverna möjligen inte behärskade och även specifika typer av svårigheter kunde utläsas 
vilket tyder på god validitet.  
Resultatet gäller endast för elever i denna undersökning och gör inte anspråk på att ge 
en generell bild av yngre grundskoleelevers kunskaper i grundläggande aritmetik. Ett 
belägg för att det som framkommit vid studien på denna skola troligtvis också skulle 
kunna förekomma på andra grundskolor är de resultat som Hattie (2009) redovisat. 
Hatties resultat visar att skillnaden mellan skolor är mindre än skillnaden mellan olika 
klasser på en skola när det gäller elevers studieresultat. 
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4 Resultat och resultatanalys 
Resultatet och resultatanalysen redovisas utifrån problemfrågorna.  
 

4.1 Hur stor del av eleverna har svårigheter inom grundläggande 
aritmetik? 

I januari genomförde totalt 95 elever en diagnos i grundläggande addition och 
subtraktion. Det kan utläsas från tabell 3 att 45 elever (47 %) genomförde diagnosen på 
orimligt lång tid eller i övrigt saknar flyt i sitt räknande för att lösa uppgifterna och 
medan 15 elever (16 %) inte genomförde diagnosen på rekommenderad tid men inom 
rimlig tid. Tabell 4 visar att sex elever hade alla rätt på diagnosen. 45 elever hade 1-4 fel 
och 28 elever hade 5-9 fel.  
 
Resultatanalysen visar att drygt hälften av eleverna i studien troligen inte behärskar 
grundläggande färdigheter i addition och subtraktion. 15 elever visar tveksamhet inom 
ett eller flera områden då de tog längre tid på sig än rekommenderat. Resultatet stöds av 
Lunde (2010) som erfarit att många elever har svårigheter med grundläggande 
färdigheter trots att mycket tid ägnas åt detta i undervisningen. Endast sex elever av 
totalt 95 hade alla rätt på diagnosen vilket är anmärkningsvärt då uppgifterna var inom 
ett så lågt talområde. En klass redovisade inte antalet korrekt rätta svar därav bortfallet 
på 16 elever vilket kan ha påverkat resultatet. 
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4.2 Vilka specifika typer av svårigheter i den grundläggande 
aritmetiken visar eleverna? 

Tabell 5 visar att det matematiska innehållet i delområde 4 var svårast då 37 elever löste 
diagnosen på orimligt lång tid eller i övrigt saknade flyt i sitt räknande. Även det 
matematiska innehållet i delområde 3 var svårt för 34 elever. I delområde 2 respektive 
ett visade 26 respektive 12 elever svårigheter. Orimligt lång tid sattes till 2 minuter (120 
sekunder) och över per delområde. Det matematiska innehållet i respektive delområde 
finns beskrivet i tabell 2. 
 
Tabell 5. Tidsberoende resultat per delområde och årskurs. Antal elever med orimligt lång tid per 
delområde (2 minuter och över per delområde).  
 

     
Delområde 

1 
Delområde 

2 
Delområde 

3 
Delområde 

4 

AG 1, årskurs 1 7  7  12  ‐ 

AG 2, årskurs 2 1  7  6  8 

AG 3, årskurs 3         - 12  12  11 

AG 4, årskurs 4 4  4  5 

AG 4, årskurs 5          9 

AG 4, årskurs 6 4 

Antal elever med 
orimligt lång tid eller i 
övrigt saknar flyt i sitt 
räknande 

12  26  34  37 

Bortfall  15  13 

Totalt antal elever  80  95  95  82 

 
 
Resultatanalysen visar att en stor del av de yngre eleverna, årskurs 1-2, visar svårigheter 
med innehållet i delområde 3 och 4, tals uppdelning av termer och likhetstecknets 
betydelse. Likaså talens grannar till höger och vänster i samt dubblorna och 
dubblorna±1, hälften och hälften±1 i delområde 1 och 2 var typer av tal som flera elever 
hade svårigheter med. Eleverna i årskurs 3 gjorde av misstag inte delområde 1 som 
innehåller tiokamraterna och tals uppdelning i termer samt likhetstecknets innebörd 
vilket hade varit intressant att få veta responsen på då det visat sig vara svårt för övriga 
elever.  De äldre elevernas resultat visar att delområde 4, talområdet 20-100 med 
tiotalsövergångar var svårast då 9 elever i årskurs 5 visade svårigheter med detta. 
Resultatet för årskurs 5 och 6 på delområde 1, 2 och 3 visar att eleverna förmodligen 
behärskar denna kunskap. Elever i årskurs 4 visade även på svårighet i talområdet 20-
100 i utan tiotalsövergång i delområde 3 samt addition och subtraktion av tiotal samt 
tals uppdelning i termer i delområde 1. 
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4.3 I vilket avseende förbättras elevernas färdigheter efter 
träning? 

I maj följdes de 38 elever upp som genomförde diagnosen i januari med orimligt lång 
tid eller i övrigt saknade flyt i sitt räknande Tabell 6 visar att antalet elever med 
svårigheter minskat från 12 elever till 3 inom delområde 1 och från 26 elever till 6 inom 
delområde 2. Delområde tre har minskat från 34 elever med svårigheter till 12 och 
delområde fyra från 37 elever till 15. Tabell 7 visar resultaten klassvis.  
Bortfallet vid uppföljningen var sju elever (tabell 3). Två årskurs 6 elever som inte 
ansågs hinna med uppföljning på grund av nationella prov vilka tog mycket tid och kraft 
från eleverna. Fem elever, fördelade på årskurs 1-4, var frånvarande vid uppföljningen 
och på grund av tidsbrist vid slutet av terminen följdes dessa elever inte upp. 
 
Tabell 6. Resultat för uppföljda elever per delområde efter träning. Inom parentes antal elever med 
svårigheter i januari. 
 

Delområde          1   2   3   4 

Inom rekommenderad tid  20  13  6  5 

Inom rimlig tid  15  19  20  9 
Inom orimligt lång tid eller i 
övrigt saknar flyt i sitt 
räknande  3 (12)  6 (26)  12 (34)  15 (37) 

Totalt antal elever     38  38  38  29 

 
Tabell 7. Resultat klassvis på delområde efter träning 
 

Delområde        1            2            3            4     

Årskurs      1  2  3  4  5     1  2  3  4  5     1  2  3  4  5     1  2  3  4  5 

Antal elever: 
 
Inom rekommenderad 
tid  1  6  9  1  3  1  1  4  1  6  1  1  4  5 

Inom rimlig tid  5  1  1  2  6  5  3  6  2  3  3  2  8  2  5  2  5  1  1 
Orimligt lång tid eller i 
övrigt saknar flyt i sitt 
räknande  3                 3  3              6  5  1              5     2  8 

 
I analysen av resultaten efter uppföljningen (Tabell 6 och 7) visar flera elever på 
förbättringar av färdigheter i grundläggande aritmetik. Elever i årskurs 3 visat den 
största förbättringen inom de delområden som genomfördes (delområde 1 missade 
klassen att göra i januari). Alla elever utom en behärskar troligtvis alla delområden i 
diagnosen men behöver träna på mer hållbara strategier.  Alla elever i årskurs 4 
behärskar förmodligen alla uppgifter som genomförts i diagnosen utom talområdet 20-
100 med tiotalsövergångar typ 58 + 6 och 54 – 6 samt 51 – 49 vilket även var området 
som kvarstår för årskurs 5 att behärska. 
I tabell 8 redovisas resultatet på hela diagnosen efter träningen. 16 elever av de 38 som 
följdes upp behärskar troligen grundläggande aritmetik i addition och subtraktion. 
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Tabell 8. Antal elever med orimlig tid eller i övrigt saknar flyt i sitt räknande på hela diagnosen före och 
efter träning. 
                        

Årskurs 

Antal 
elever i 
maj 

Antal 
elever i 
januari 

Förbättring 
totalt per 
diagnos 

1  6  9  3 

2  5  7  2 

3  1  10  9 

4  2  3  1 

5  8  9  1 

                       22                    38                   16 
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5 Diskussion 
Det övergripande syftet med detta examensarbete är att undersöka yngre 
grundskoleelevers kunskaper i grundläggande aritmetik inom addition och subtraktion.  
För att söka svar på studiens frågeställningar har jag analyserat befintliga diagnoser i 
grundläggande addition och subtraktion som genomförts på en årskurs 1-6 skola. 
Resultatet gäller endast för eleverna på den skolan och gör inte anspråk på att ge en 
generell bild av yngre grundskoleelevers kunskaper i grundläggande aritmetik. Ett 
argument för att det som framkommit vid studien på denna skola troligtvis också skulle 
kunna förekomma på andra grundskolor är de resultat som Hattie (2009) redovisat att 
skillnaden mellan skolor är mindre än skillnaden mellan olika klasser på en skola när 
det gäller studieresultat.  
Jag tror att en del yngre elevers matematiska färdigheter är en färskvara och resultaten 
gäller för den tidpunkt då diagnoserna genomfördes. Dessa färdigheter måste sedan 
underhållas för att generaliseras till högre talområden. Min förhoppning är dock att 
slutsatserna i denna studie ska vara till vägledning för lärare och speciallärare i arbetet 
med att utforma en matematikundervisning med hög måluppfyllelse för alla 
grundskoleelever.  Nedan diskuteras resultaten utifrån studiens frågeställningar där de 
ställs i relation till tidigare forskning. Första delen är resultatdiskussion sedan följer 
metoddiskussion om vilka metoder som använts vid undersökningen. Diskussionen 
avslutas med avslutande reflektioner.  
  

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Hur stor del av eleverna har svårigheter inom grundläggande aritmetik? 

Resultatet visade att en stor del av eleverna, 45 elever (47 %), visade svårigheter inom 
grundläggande aritmetik, addition och subtraktion i lägre talområde. Resultatet på 
diagnoserna i januari vet jag ju inte om de verkligen beskrev hur många elever som på 
riktigt har svårigheter inom grundläggande aritmetik. Ett sämre resultat kan förklaras av 
elevens dagsform eller yttre störningar vid provtillfället. Eleven kan vara oförberedd på 
diagnosen, att det var viktigt att räkna effektivt och så snabbt de kunde för läraren tog 
tid. Barn gör ju inte alltid som vi säger och har de inte syftet eller målet klart för sig kan 
de fastna i andra tankar eller göra något annat. Elever kan också reagera med nervositet 
och till och med ångest vid provsituationer vilket kan försämra resultatet (Bagger, 2015; 
Magne, 1998; Sjöberg, 2006; Sjöberg & Nyroos, 2009; ). För mig som speciallärare blir 
den specialpedagogiska konsekvensen av ett sådant resultat att dessa elever måste följas 
upp på något sätt vilket även litteraturen rekommenderar (Lunde (2010), Löwing (2008) 
och Östergren (2013). 
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5.1.2 Vilka specifika typer av svårigheter i den grundläggande aritmetiken visar 
eleverna? 

Ett antal av de yngre eleverna, årskurs 1 och 2, visade att de ännu inte automatiserat och 
befäst färdigheterna i grundläggande aritmetik vilket tabell 5 visar. Analysen beskriver 
att särskilt tre områden är svåra för dessa elever. Dessa är, tals uppdelning av termer och 
likhetstecknets betydelse, talens grannar till höger och vänster samt dubblorna och 
dubblorna±1 samt hälften och hälften±1. Området, tals uppdelning av termer, visade sig 
även vara svårt för elever i årskurs 4. Konsekvensen för mig som speciallärare kan för 
ett sådant resultat bli, att skapa situationer i undervisningen där eleverna ges möjlighet 
att utveckla förståelsen för samband och relationer mellan tal (McIntosh, 2008; Löwing, 
2008). Den stora stötestenen för flera av de äldre eleverna, årskurs 4,5 och 6 var 
talområdet 20-100 med tiotalsövergångar.   
 

5.1.3 I vilket avseende förbättras elevernas färdigheter efter träning? 

 
Uppföljningen av de 38 eleverna i maj visade att färdigheten i grundläggande aritmetik i 
årskurs 3 förbättrats avsevärt efter träning. Alla utom en, av de tio elever som följdes 
upp, behärskar troligtvis hela diagnosen i grundläggande aritmetik. För årskurs 4 och 5 
är det talområdet 20-100 med tiotalsövergångar typ 58 + 6 och 54 – 6 samt 51 – 49 som 
kvarstår som ett område att utveckla. Övriga uppgifter är det troligt att eleverna 
behärskar. När det gäller förbättringen på varje diagnos behärskar troligen 16 elever, av 
de 38, alla delområden dvs. hela diagnosen (Tabell 8). Den specialpedagogiska 
konsekvensen är att 22 elever troligen behöver insatser både i klasserna och i 
träningsgrupp. Om förbättringen helt kan hänföras till träning kan dock diskuteras. När 
diagnosresultatet i januari blev så nedslående blev det stort fokus på huvudräkning i 
undervisningen speciellt addition och subtraktion inom talområdet 1-10. Eleverna 
informerades klassvis om vikten av att automatisera detta med jämförelsen med behovet 
av automatisering av avkodningen av bokstäver för att kunna läsa med flyt. Lärarna blev 
kanske inspirerade och planerade sina matematiklektioner utifrån taluppfattning. 
Eleverna tyckte det var roligt att träna på Ipad då deras egna resultat, tiden och antalet 
rätta svar, visades på skärmen. Allt detta sammantaget kan ha resulterat i ett större 
engagemang då både lärare och elever hela tiden visste vad som skulle läras och vad 
som var kvar att lära. Belägg för att så kan ha varit fallet finns i Löwing (2002) och 
Magne (1998). 
 

5.2 Metoddiskussion 

 
Att använda befintliga, sekundär data gjorde att jag kunde genomföra min studie genom 
att studera diagnoser från en hel skola samt följa upp elevernas färdigheter efter träning.  
Tidsmässigt hade jag inte hunnit genomföra diagnoserna, tränat samt följt upp så många 
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elever. Fördelen med diagnosmaterialet Diamant, anser jag, är att det testar bara en 
förmåga, de matematiska begreppen. I min undersökning testar diagnosen 
grundläggande aritmetik, addition och subtraktion. Resultatet gav mig klara besked om 
vilka områden i den grundläggande aritmetiken som eleven troligen behärskar och vilka 
som troligen behöver utvecklas. Materialet är beprövat och konstruerat utifrån didaktisk 
ämnesteori vilket gjorde att beslutet att använda materialet i min uppsats inte var svårt. 
Nackdelen, som jag erfarit, med metoden att använda data från en diagnos, var att det 
blev en massa siffror som skulle hanteras. Jag hade inledningsvis mycket liten kunskap 
och vana av Excel så det blev en stor utmaning att lära sig detta. Att konstruera tabeller 
hade jag heller inte gjort tidigare så det tog en stor del av min tid att få till dessa men det 
var mödan värt eftersom tabellerna bidrog till att göra innehållet mer överskådligt. 
 

5.3 Avslutande reflektioner 

En del lärare har ifrågasatt varför det är så viktig att eleverna snabbt kan lösa enkla 
aritmetiska uppgifter. Det viktigaste är väl ändå att eleverna kan lösa uppgiften? Jag tror 
att dessa läraren är oroliga för att elever kan reagera negativt med oro och stress i den 
ovana situationen. Läraren som genomför diagnoser på tid måste vara lyhörd för 
elevernas reaktioner och hantera dessa. Det är viktigt att läraren utarbetar ett arbetssätt i 
undervisningen då tidtagningen inte stressar eleverna. Läraren behöver ge eleverna 
erfarenheter av tidtagning, kanske för att förbättra sin egen färdighet, att tävla mot sig 
själv. Läraren måste förstå hur viktigt det är att eleverna kan räkna med flyt för att det 
underlättar då de ska bygga upp ett generaliserbart matematiskt tänkande vilket jag 
försökt beskriva i mitt examensarbete.  
Det som slog mig var att så många elever i årskurs 5 uttryckte att ”det går inte” att lösa 
vissa uppgifter med tiotalsövergång, hur kan det bli så? Det måste gå att hitta dessa 
elever tidigare vilket styrdokumenten beskriver som kunskapsuppföljning genom att 
kartlägga elevers kunskapsutveckling. Ett instrument är Skolverkets diagnosbank 
Diamant. Men det är inte bara matematiklärarens ansvar att åtgärda detta utan måste 
också organiseras med fortbildning, att erbjuda matematiklärarna matematikdidaktisk 
kompetens i grundläggande aritmetik. 
Under arbetets gång med detta examensarbete parallellt med arbete som speciallärare 
har tankar växt om tidiga insatser i grundläggande aritmetik. Jag upplever att många 
yngre grundskoleelever har svårigheter med huvudräkning i lägre talområden vilket 
även Lunde (2010)och Löwing (2008) erfarit. Löwing menar att elever som kommer 
från förskoleklass verkar vara väl förberedda för vidare lärande i matematik när de 
kommer till första klass. Men vad händer sen? Mitt intryck är att lärare är väldigt 
bundna av läromedel. Kan det vara så att läromedlet förhindrar ett varierat arbetssätt i 
klassrummen och begränsar utrymmet för eleverna att tala om matematik och olika 
lösningsstrategier.  Det här tycker jag är intressant. Mitt förslag till fortsatt forskning är 
att studera effekterna av förskoleklassernas arbete med taluppfattning och hur man 
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förvaltar och arbetar med detta vidare upp i klasserna. Detta stöds av Hattie (2009) som 
visat att mängden och kvalitén på tidigare insatser i förskolan är en nyckelfaktor för 
senare skolframgång. Detta är särskilt viktigt för elever som är i riskzonen för att 
utveckla skolsvårigheter. Naturligtvis måste undervisningen för alla elever innehålla 
aktiviteter som utvecklar taluppfattningen vilket jag kommer att arbeta för som 
speciallärare. 
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Bilagor 

 
Bilaga 1 
 
Missivbrev 
 
Hej! 
 
Jag heter Kersti Simm och arbetade tom vårterminen 2015 på --- skola. Jag arbetade 
delvis med att tillsammans med specialläraren och lärarna genomföra 
matematikdiagnoser i årskurs 1-6. Under vårterminen använde vi skolverkets 
diagnosmaterial, Diamant. Vi testade elevernas kunskaper i den grundläggande 
matematiken, addition och subtraktion inom talområdet 0-10, 0-20 och 0-100 beroende 
på årskurs. 
 
Jag ska nu skriva mitt examensarbete på speciallärarutbildningen med inriktning 
matematik och tänker använda --- skolas diagnosresultat i min uppsats. Syftet är att ta 
reda på vilka kunskaper/färdigheter elever har i den grundläggande matematiken, vilka 
svårigheter och missuppfattningar elever har samt om/hur elevernas färdigheter 
förändras efter träning. Inga enskilda resultat eller elever kommer att nämnas i det jag 
skriver. 
 
Jag är naturligtvis nyfiken på om jag genom denna undersökning kan ge lärare och 
speciallärare bättre verktyg för att förebygga elevers svårigheter inom detta område. 
 

 


