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ABSTRAKT 
 
Specialundervisning och nivågruppering i matematik har inte så stor effekt 
(Bentley & Bentley, 2011; Giota & Emanuelsson, 2011) och vår skollag 
(2010:800) gör gällande att undervisningen ska ske inom klassens ram. Med 
detta som utgångspunkt designades denna studie. Studien genomfördes med 
21 elever i år två under nitton lektioner. Syftet var att se om 
intensivundervisning med hjälp av strukturerad undervisning kan ge effekt på 
elevernas automatisering av additions och subtraktionstabellerna inom 
talområde 0-20. Studien genomfördes som en experimentell design med 
fältexperiment och metoderna i studien var deltagande observation, 
fältanteckningar och diagnoser.  Observationerna och fältanteckningarna 
visar ett exempel på hur strukturerad intensivundervisning kan planeras och 
diagnosernas resultat indikerar på att strukturerad intensivundervisning i 
aritmetik med ett inkluderande perspektiv har positiv effekt på elevernas 
automatisering.  
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ABSTRACT 
 
Special education and abilitygrouping in mathematics have not shown a great 
effect (Bentley & Bentley, 2011; Giota & Emanuelsson, 2011) and our 
Education Act (2010:800) argues that students should be taught in the frame 
of the class. The study was based on this knowledge, which was conducted 
with 21 students in their second year for nineteen lessons. The aim was to see 
if intensive teaching has any effect on students´ procedural fluency of 
counting addition and subtraction within the numberrange 0-20. The study 
was conducted as an experimental design of fieldexperiments and the 
methods in the study were participant observation, fieldnotes and diagnoses. 
The observation and the fieldnotes show an example of how structured 
intensive teaching can be planned and the results of the diagnoses indicate 
that structured intensive teaching in aritmetic in an inclusive perspective has 
a positive effect on students´ procedural fluency. 
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1. Inledning 
 
Under de senaste åren har jag i mitt arbete som klasslärare i år 1-6 mött 
elever som räknat mekaniskt ofta med stöd av fingrar eller plockmaterial. 
Elevens mål är att skriva ett svar på uppgiften i boken, ofta utan att reflektera 
över samband. Det är vägen från fingerräkning till automatisering som 
intresserar mig och hur skolans undervisning kan vara ett stöd till att eleverna 
erövrar ett flyt i räkningen (Baroody et al., 2009; Löwing, 2008). En vanlig 
metod för att räkna addition är att använda fingrarna vid uppåträkning och det 
omvända gäller för beräkning av subtraktionsuppgifter (McIntosh, 2008). 
Risken finns att eleverna får fel svar eftersom det kan bli ett för mycket eller 
ett för lite. McIntosh (2008) betonar strategier för huvudräkning, att eleven 
har effektiva sätt att beräkna tal, väljer den mest effektiva metoden och ser 
samband mellan de olika beräkningarna. Examensarbetet ger möjlighet till 
ökad fördjupning inom ett område och av den anledningen föll valet på 
aritmetik, addition och subtraktion i talområde 0-20, eftersom undervisningen 
i området är grundläggande i det fortsatta räknandet för alla elever (Baroody 
et al., 2009). 
        Jag har alltid använt lärobok i min undervisning varvat med andra 
aktiviteter. I Skolinspektionens granskning (2009) framkom att 
undervisningen i de granskade skolorna företrädesvis utgick från enskilt 
arbete i läroboken och att undervisningen som bedrevs inte grundades på 
elevernas olika behov och förutsättningar. Efter snart två års studier på 
speciallärarprogrammet, inriktning matematik, har inkluderande undervisning 
(Nilholm, 2006) i matematik väckt mitt intresse. I begreppet inkludering 
lägger jag att eleven är såväl rumsligt som didaktiskt inkluderad (Asp-Onsjö, 
2008). Jag anser att det är ”Viktigt är att öka kunskapen om hur konkreta 
arbetsformer i olika ämnen leder till inkluderande och segregerande 
processer” (Nilholm, 2006, s.46). I min nya profession som speciallärare vill 
jag vara med och utveckla olika arbetssätt i matematik utifrån ett 
inkluderande perspektiv och ett sätt skulle vara att utforma 
intensivundervisning i matematik för alla elever.  
        Det har visat att intensiva insatser ger bättre effekt för många elever 
gällande läsning (Torgensen et al., 2001).  Är detta arbetssätt överförbart till 
matematik? Går det att tillgodose alla elever i helklassundervisning eller 
finns det vinnare och förlorare i denna undervisningsform? Det finns ännu så 
länge forskning kring inkludering i undervisningen som helhet (Giota & 
Emanuelsson, 2011; Nilholm, 2006) men forskningen kring inkludering i 
matematik är begränsad. Det finns rapporter (Skolinspektionen, 2009:5; 
Skolverket, 2009) som visar de brister som finns i svensk 
matematikundervisning och för att komma tillrätta med detta visar min studie 
exempel på ett arbetssätt där inkludering och strukturerad undervisning står i 
fokus. 
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2. Teoretisk bakgrund 
 
Bakgrunden inleds med inkludering som ses om en övergripande inramning 
för studien. Sedan följer strukturerad undervisning som en modell att arbeta 
efter och därefter automatisering och begreppsbildning som grundstenar för 
kunskap i talområdet 0-20. 
 
2.1 Inkludering 
 
Kapitlet inleds med en diskussion kring begreppen integrering och 
inkludering och en belysning ur ett sociokulturellt perspektiv. Därefter 
behandlas nivågruppering och avsnittet avslutas med definitioner på 
pedagogik respektive specialpedagogik.  
 
2.1.1 Integrering - inkludering 
 
Reformerna i skolan på 60- och 70-talen fokuserade på alla elevers rätt till 
skolgång, elevens rätt till utbildning på sin lokala skola och en 
omorganisation i det specialpedagogiska systemet (Vislie, 2003). 
Integrationens två huvudstrategier var integration sprungen ur en 
specialpedagogisk reform och den andra strategin innebar större fokusering 
på den allmänna undervisningen, att den skulle bli mer tillgänglig och 
omväxlande. Begreppet inkludering användes sällan före 1990 (Farrell, 2004) 
men debatten om begreppen integrering eller inkludering har pågått under 
1990-talet (Vislie, 2003). Det har skett en förskjutning från att använda 
integrering till en mer frekvent användning av inkludering. 
        Ordet inkludering började användas efter Salamancadeklarationens 
införande 1994 (Nilholm, 2006; Vislie, 2003). Salamancadeklarationen 
innebär att alla har rätt till utbildning och att elever i behov av särskilt stöd i 
möjligaste mån ska få det inom befintlig organisation, utan särlösningar 
(Svenska Unescorådet, 2006). I den svenska översättningen av deklarationen 
översätts inclusion och inclusive education med integration (Svenska 
Unescorådet, 2006). Inclusion som begrepp skulle visa på en 
diskursförändring i synen på elever i behov av särskilt stöd (Vislie, 2003). 
Inclusion innebär att alla elever har en plats och deltar aktivt (SOU 2003:35) 
närmare bestämt när skolans uppdrag blir att anpassa sig till eleverna och inte 
tvärtom. Begreppet inclusion har börjat användas globalt för att ha ett ord 
som tar sin utgångspunkt i att elever är olika (Nilholm, 2006; Vislie, 2003).  
        Inkludering innebär att skolan anpassas till de elever som finns i skolan 
istället för tvärtom (Asp-Onsjö, 2008) där undervisningen utgår från att alla 
elever finns med och eleverna är aktiva (SOU 2003:35). Integrering är en 
process där undervisningen ska vara inkluderande och det viktigaste är de 
betingelser som inramar undervisningen (SOU 2003:35). Begreppet 
inkludering kan ses som en vidareutveckling av begreppet integrering och att 
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det utvecklats en vidare innebörd samtidigt som det handlar om ett delvis 
annat tänkande kring elever i behov av särskilt stöd (Nilholm, 2006; Vislie, 
2003). Det finns ett förslag på definition av inkludering vilket innebär att 
skolans organisation ska ta hänsyn till elevernas olikheter och integrering 
förklaras med att eleverna går i en organisation som på förhand är bestämd 
(Nilholm, 2006). Inkluderande integrering innebär att eleven fysiskt finns i 
klassrummet och får den hjälp som behövs där medan segregerande 
integrering är ett arrangemang där eleven alternerar mellan att gå i en klass, 
mindre grupp eller enskild undervisning (Haug, 1998). Inkludering kan tolkas 
som en förklaring till hur alla elever ska bemötas, speciellt elever i behov av 
särskilt stöd (Nilholm, 2006) och skolans uppdrag blir att tillvarata elevers 
olikheter snarare än att göra alla elever likadana (Ballard, 1999). Inom ramen 
för klassrummet kan mer eller mindre inkluderande undervisning bedrivas till 
exempel utifrån de arbetssätt som utövas (Nilholm, 2006). Inkludering har 
blivit ett ofta använt ord där elever i behov av särskilt stöd kommit i 
skymundan. 
        Inkludering handlar inte om att eleven ska befinna sig i samma klassrum 
som sina klasskamrater utan det omfattar också att eleven är en del av den 
sociala gemenskapen (Nilholm, 2006). På Manchester University har en 
definition om inkludering arbetats fram (Farrell, 2004). I den ingår fyra 
faktorer som ska ställas i relation till inkludering. Dessa är närvaro - om 
eleven finns med i klassen, acceptans- om eleven är en del av klassen och blir 
accepterad av andra elever och personal, medverkan - om eleven är med på 
alla aktiviteter i skolan och insats – om eleven får en god självbild. Om en 
skola arbetar inkluderande bör all de fyra faktorerna vara uppfyllda oavsett 
vilka förutsättningar eller bakgrund eleven har (Farrell, 2004). Asp-Onsjö 
(2008) beskriver tre sorters inkludering: rumslig - alla elever finns på samma 
plats, social - eleven interagerar med både andra elever och lärare och 
slutligen didaktisk - de arbetssätt och det material som används anpassas till 
eleven. Farrell (2004) framhåller att alla delarna behöver vara uppfyllda för 
att inkludering ska uppnås medan Asp-Onsjö (2008) funnit att rumslig, social 
och didaktisk inkludering visar sig i olika praktiker men där en eller flera 
diskurser kan uppträda samtidigt.  
        I ett sociokulturellt perspektiv lär sig elever matematik både genom att 
samtala men också att lyssna på varandra (Sjöberg, 2006). Det är mer 
avgörande vad barnet kan göra tillsammans med andra än vad det kan göra 
själv eftersom det visar mer av barnets utveckling eller framsteg (Vygotsky, 
1978). Det talar för inkludering och att elever lär tillsammans: 
 

We propose that an essential feature of learning is that it creates the 
zone of proximal development; that is, learning awakens a variety of 
internal developmental processes that are able to operate only when the 
child is interacting with people in his environment and in cooperation 
with his peers. Once these processes are internalized, they become part 
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of the child´s independent developmental achievement. (Vygotsky, 
1978, s.90) 

 
Det finns ingen säker definition på vad som är inkluderande undervisning 
men vi kan hela tiden lära oss mer av det vi redan vet och komma vidare ur 
det (Ballard, 1999).  
        Det svenska skolsystemet kan idag förklaras utifrån begreppen 
segregation och kompensation (Haug, 1999). Antalet elever som lämnar 
skolan utan att ha nått målen ökar. Det finns de som hävdar att en orsak till 
att kunskapsläget försämrats är att inkluderingen fått för stor plats och att det 
blivit konsekvensen. Den attityd läraren har till inkludering har inverkan på 
hur undervisningen faller ut (Wallby, Carlsson & Nyström, 2001). När 
kraven på att eleverna ska lyckas på nationella prov och resultaten redovisas 
som en jämförelse mellan skolor kan vissa skolor eftersträva höga resultat 
och god måluppfyllelse vilket kan motverka inkludering fullt ut (Farrell, 
2004).  
 
2.1.2 Nivågruppering 
 
Nivågrupperingar ska vara tillfälliga för att det inte ska ske några 
inlåsningseffekter (Skolverket, 2009). I dagsläget finns det en tendens att 
elever i behov av särskilt stöd segregeras i undervisningen snarare än 
inkluderas (Giota & Emanuelsson, 2011). Nivågruppering i matematik har 
inte visat någon eller marginell effekt på elevernas resultat (Bentley & 
Bentley, 2011) och i matematikgrupper som nivågrupperats är det vanligt att 
alla elever fått samma uppgifter oavsett svårighetsgrad med ett krav på att de 
skulle lösas på samma tid, underförstått med samma hastighet (Boaler et al., 
2000). Samtidigt är de undervisningsmetoder som används i matematik 
viktigare än om eleverna arbetar nivågrupperat (Engström, 1999). Elever som 
är i behov av särskilt stöd ska så långt det är möjligt få stödet i sin elevgrupp 
och det stödet utformas som stöd eller komplement till befintlig undervisning 
(Skollagen 2010:800, kap3 7§). Trots detta finns nivågrupperingar i 
matematik kvar i de svenska skolorna och det kan leda till att eleverna får ta 
ett stort eget ansvar eller att de krav som ställs på eleverna är beroende av 
vilken grupp eleven tillhör (Hansson, 2011).  
 
2.1.3  Pedagogik - specialpedagogik 
 
Begreppet specialpedagogik kan förklara att det finns en skillnad mellan 
vanlig pedagogik och specialpedagogik (Ballard, 1999; Nilholm, 2006). Det 
sänder i sådana fall ut signaler att specialpedagogik är till för ett fåtal elever 
och att det finns elever som uppfattas som avvikare från det som anses vara 
normalt. Det kan i värsta fall leda till stigmatisering. Specialpedagogik kan 
också definieras som när den vanliga pedagogiken inte räcker (Persson, 
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2007). Magne (1998) föredrar att använda termen särkilt utbildningsbehov 
istället för svårigheter. Om inkludering avser att tillvarata alla elevers 
olikheter kan det leda till att specialpedagogiken inte behövs (Nilholm, 
2006). Specialpedagogik kan förklaras med när läraren ser till att eleven få 
arbeta utifrån sina förutsättningar. De faktorer som har betydelse är hur 
organisationen runt eleven ser ut och vilket innehåll, respektive arbetssätt, 
undervisningen har (Ahlberg, 2001). ”Trots en retorik som tar fasta på att 
elever lär på olika sätt och är betjänta av olika undervisningsstrategier har 
skolans metodarsenal snarare krympt än vidgats” (Vinterek, 2006, s. 10). 
Undervisningens anpassning till eleven innebär ofta en 
hastighetsindividualisering. De elever som behöver mycket lärarlett stöd får 
ofta inte det och det leder till pedagogisk segregation eftersom ett stort ansvar 
läggs på den enskilde eleven vilket kan leda till elevens matematiska 
utveckling stagnerar (Hansson, 2011).   
 
2.2 Strukturerad undervisning inom talområde 0-20 
 
Avsnittet tar upp studiens innehåll i aktuella styrdokument och vad 
styrdokumenten skriver om strukturerad undervisning. Därefter följer 
strukturerad matematikundervisning genom konkretion - abstraktion, 
bedömning, intensivundervisning och läxor. 
 
2.2.1 Aktuella styrdokument 
 
Utgångspunkten för studien är kunskapskravet för år 3: ”Eleven kan använda 
huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när 
talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20” (Skolverket, 2011a, s.67).  
        Läroplanens centrala innehåll (Skolverket, 2011a) har utgjort grunden i 
studien för att eleven ska nå kunskapskravet. Det centrala innehållet 
hämtades från tre av de sex olika matematiska områdena: taluppfattning och 
tals användning, algebra och problemlösning.  
 
Strukturerad undervisning omskrivs numera i de styrdokument som skolan 
lyder under. I Skolförordningen (2011:185, 5kap, 2§) står:  
 

Eleverna ska genom strukturerad undervisning ges ett kontinuerligt och 
aktivt lärarstöd i den omfattning som behövs för att skapa 
förutsättningar för att eleverna når de kunskapskrav som minst ska 
uppnås och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för 
utbildningen.  

 
I LGR-11 (Skolverket, 2011a) står det om lärarens ansvar för att eleven får 
strukturerad undervisning både enskilt och i klassen. Den strukturerade 
undervisningen ska vara kunskapsinhämtande på olika sätt. Läraren ska ha en 
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struktur på lektionerna och knyta an till undervisningens syfte (Skolverket, 
2011b) vilket även omfattar utvärdering av undervisningen. 
 
2.2.2 Strukturerad matematikundervisning 
 
För att alla elever ska lyckas i matematikundervisningen är välstrukturerad 
undervisning och en aktiv lärare två grundläggande faktorer (Lundberg & 
Sterner, 2004). Det är speciellt viktigt för elever i matematiksvårigheter att 
undervisningen är strukturerad och bygger på elevens förståelse genom 
aktiviteter som gör matematiken till en positiv upplevelse (Butterworth & 
Yeo, 2010). Det har visats sig att när elever som har haft svårt att lära sig får 
de rätta verktygen och förutsättningarna att lära, går det bra (Kilpatrick red., 
2001). De undervisningsmetoder som låter eleverna vara så jämlika som 
möjligt är de som når mest framgång eftersom det leder till ömsesidigt 
lärande (Boaler, 2011). Direkt/strukturerad undervisning har stor effekt på 
elevens lärande (Hattie, 2009). Enligt Hattie (2009) innebär strukturerad 
undervisning att den styrs av tydliga mål där svåra kunskapsområden 
uppmärksammas och eleverna får handledning. Han påpekar också vikten av 
att lärare ser till att eleverna förstår och en viktig faktor är att 
undervisningsstoffet summeras och repeteras. För att nå framgång behöver 
eleven hjälp med muntligt arbete genom strukturerade lektioner och 
diagnoser som visar elevens missuppfattningar genom regelbundna 
bedömningar och tydliga mål (Frederickson & Cline, 2010). 
        Lärarens uppgift är att anpassa undervisningen till alla elever. Det skulle 
kunna kallas preventiva åtgärder. Ett krav är då att undervisningen 
individualiseras (Magne, 1998). En elev kan ha en god förmåga i matematik 
men det är först när eleven få arbeta med en relevant uppgift som den kan 
komma till uttryck (Pettersson, 2011) och för att matematikundervisningen 
ska vara framgångsrik behöver läraren ha höga förväntningar på alla elever 
annars kan låga förväntningar liknas vid en självuppfyllande profetia 
(Kilpatrick, red., 2001).  För att undervisningen ska vara effektiv behövs det 
tydliga ramar och läraren behöver vara kunnig i matematikdidaktik för att ha 
möjlighet att utgå från varje elev (Löwing, 2004). Genomgångar behöver ske 
både muntligt och skriftligt för att innehållet ska bli klart (Chinn & Ashcroft, 
2007) och det som skrivs på tavlan ska vara tydligt och inte innehålla för 
mycket information. Det kan vara en fördel att skriva upp de olika 
talkombinationerna i talområde 0-20, addition och subtraktion på planscher i 
klassrummet för att eleverna ska kunna se mönstret (McIntosh, 2008). 
        För att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt är det inte 
kursplanen eller läromedlet det hänger på. Det är läraren som är det viktigaste 
(Bentley & Bentley, 2011; Boaler, 2011). Det är grundläggande att lärarens 
undervisning är aktiv och att eleverna blir ledsagade så att de förstår och 
utvecklas i matematik (Hansson, 2011). Läroböckerna övar mycket av samma 
sak och det kan då hända att om en elev missuppfattat en uppgift så kan det 
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leda till många missuppfattningar som följer på den första (Magne, 1998). 
Löwing (2004) kom fram till att det inte var läroboken som var det stora 
hindret i undervisningen utan hur den användes. ”Om de didaktiska 
förutsättningarna utmärks av att eleverna själva få ta ett stort ansvar för 
lärprocessen i matematik har jag i den här avhandlingen visat att det leder till 
lägre prestationsresultat jämfört med då läraren tar detta ansvar” (Hansson, 
2011, s.123). I dessa fall är det vanligt att läroboken styr undervisningen.  
 
2.2.3  Konkretion - abstraktion 
 
För att utveckla förståelse i matematik behöver eleven få gå från det konkreta 
till det abstrakta även när det gäller språket. Det kan vara vägen från ett 
informellt språk till ett specifikt formellt matematikspråk (Anghileri, 2006). 
Konkret material leder inte automatiskt till att eleverna drar slutsatser utan 
den hjälp eleverna får av det konkreta materialet är beroende av hur läraren 
styr innehållet (Ma, 1999). En studie av Ma (1999) visar att matematikläraren 
ville att eleven skulle få en konkret bild av talet genom att använda konkret 
material men det var inte säkert att det gav någon lärdom att ta bort 26 
dinosaurier från 52 dinosaurier. Det konkreta materialet stödde inte 
uträkningarna (Ma, 1999). Elever bör inte enbart lita på konkret material utan 
bygga upp mentala bilder utifrån materialet (Anghileri, 2006).  ”Arbete med 
laborativa material utan åtföljande abstraktion handlar inte om 
konkretisering, utan är enbart en manipulation” (Löwing, 2006, s.115). 
Genom att vara konkret när man arbetar med ett matematiskt område så kan 
det leda till elevens abstraktion. Arbete med konkret material ska stödja 
tanken och inte bara vara till som en hjälp för att snabbt komma vidare 
(Löwing & Kilborn, 2002). Material som används som konkretisering ska 
inbjuda till att använda flera sinnen (Chinn & Ashcroft, 2007). 
 
2.2.4 Bedömning 
 
Om lärare i de tidiga skolåren har låga krav på vad eleverna ska kunna och 
utgår från det är det möjligt att svårigheter uppstår. Det är inte så vanligt med 
diagnoser i matematik under de tidiga skolåren (Löwing, 2008). Det kan leda 
till att eleverna inte får det stöd eller den utmaning de behöver.  
        Bedömningen ska vara en del av undervisningen som ger eleven en bild 
av sin egen kunskap, vad som behöver utvecklas och hur undervisningen 
bidrar till att vara en del av den utvecklingen (Skolverket, 2011b). För att det 
ska kunna betecknas som bedömning för lärande behöver eleven veta vad de 
ska lära sig och hur deras kunskap är i relation till uppsatt mål samt hur målet 
ska nås (Boaler, 2011). Genom att läraren ger eleven feedback så sker en 
bedömning, eleven kan bedöma undervisningen vilket leder till lärande åt 
båda håll (Björklund Boistrup, 2010; Hodgen & Wiliam, 2006). Formativ 
bedömning som leder till lärande kan ske när eleverna aktivt får arbeta med 
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uppgifter som är diskussionsvänliga där diskussionernas utgångspunkt är 
strategier som berör alla elever (Hodgen & Wiliam, 2006). I dessa 
diskussioner är alla elever aktiva och det finns utrymme för diskussioner i 
helklass. 
 
2.2.5 Intensivundervisning 
 
Det kan vara en fördel att eleverna lär sig matematiska strategier under en 
begränsad, intensiv period (Boaler, 2011). Magne (1998) beskriver tre 
inlärningsprinciper varav den första är profileringsmetoden som innebär att 
undervisningen börjar med något eleven behärskar bra. Nästa är 
intensitetsperiod, som skulle kunna översättas med intensivundervisning. 
Intensiva inlärningsperioder innebär två veckor, 3-4 ggr/termin. Den sista 
principen är bredfrontsstrategi där eleverna runt eleven upplevs vara viktiga i 
inlärningen speciellt när det gäller problemlösning (Magne, 1998). Åldern när 
matematikinlärningen sker har inte så stor betydelse men om eleven kommer 
till de senare skolåren utan grundläggande matematikkunskaper kan det 
resultera i dåligt självförtroende och slutligen leda till ångest (Dowker, 2005). 
För att komma ifrån detta är det en fördel om eleven får intensivträning i 
yngre år så matematiken inte hinner blir ångestladdad. Interventioner med 
intensivträning kan gagna alla elever att utvecklas i aritmetik. Det har visat 
sig att interventioner med elever som behöver träna aritmetik i något område 
inte behöver vara så omfattande för att vara effektivt (Dowker, 2005). I en 
studie som Boaler (2011) genomförde framkom att eleverna som arbetat på 
ett projektbaserat sätt fick djupare kunskaper än de som arbetat traditionellt. 
Projektbaserat lärande skulle kunna vara intensivundervisning i ett 
matematiskt område. Den traditionella undervisningen kan innehålla passiva 
undervisningsmetoder som leder till passivt lärande (Boaler, 2011) och 
intensivundervisning skulle kunna vara dess motsats. 
 
2.2.6 Läxor 
 
Läxor får aldrig skickas hem som ett straff (Kilpatrick red., 2001). Läxor kan 
användas för att stärka snabbheten vid räkning men det finns inga studier som 
visar hur mycket läxor stärker lärandet och vilka effekter de har. Läxor som 
skickas hem ska vara lagom svåra så att alla elever har chans att lyckas. Innan 
läxan skickas hem behöver eleven fått klart för sig korrekta sätt att lösa 
uppgifterna på så att inte läxorna leder till felinlärning. Läxan ska inte kräva 
att någon vuxen kan förklara den utan ska ha karaktären av vad alla kan klara 
(Kilpatrick red., 2001). 
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2.3 Automatisering 
 
Barn har en känsla för aritmetik redan innan de börjar skolan (Gelman & 
Galistel, 1978; Vygotsky, 1978), på samma sätt som en elev lär sig att tala på 
samma sätt tillkommer förmågan att arbeta med tal (Gelman & Galistel, 
1978). Elevernas räkneutveckling börjar med att använda konkret material för 
att gå över i att eleven resonerar om kända fakta till att eleven snabbt kan 
säga svaret (Baroody, 2006). Det är inte tillräckligt att en elev förstått hur han 
eller hon ska tänka vid uträkningar i addition och subtraktion, eleverna 
behöver automatisera tabellerna och räkna med flyt (Baroody et al., 2009; 
Bentley & Bentley, 2011; Löwing, 2008; McIntosh, 2008). 
 
2.3.1 Tabellkunskaper  
 
I additions- och subtraktionstabellerna är det vanligt att eleverna har svårt att 
komma på svaret direkt eller se vilken metod de ska använda. Det kan bottna 
i att eleven skulle behöva mer undervisning i olika metoder som leder fram 
till svaret. Det första steget i inlärning av tabellkunskaperna är att hitta 
metoder som är stödjande för beräkningen för att sedan gå vidare med att 
räkna ut talen snabbt (McIntosh, 2008). Anghileri (2006) betonar vikten av 
att arbeta med metoder och sammanhang i undervisningen: ”If teaching 
approaches change so that children learn connections then the outcome could 
be a new generation of mathematical thinkers who will be autonomous 
learners driven on by their fascination of numbers” (s.143) .               
         Det finns ett grundmönster i beräkningar och de strategier som kan 
användas. Det är uppåträkning och nedåträkning med ett steg i taget, 
tiokamrater, dubblor, nära dubbelt, lägga till 10, gå via 10, göra om 
subtraktion till addition och kommutativitet (a+b=b+a) (McIntosh, 2008). 
Genom att eleven grundlägger detta finns det alltid minst en strategi att tillgå. 
Paralleller kan sedan dras till subtraktion. Magne (1998) talar istället om att 
bygga upp tabellkunskapen kring räknefamiljer t.ex. 6+3, 3+6, 9-3, 9-6. 
McIntosh & Dole (2002, i McIntosh, 2008) har beskrivit effektiva metoder att 
räkna i huvudpunkter. Det viktigaste enligt dem är att eleverna kan förklara 
sina tankegångar vid en uträkning genom att använda metoder som är 
effektiva. Läraren ska inte gå in och värdera utan medverka till att eleverna 
använder metoder som kan utvecklas. Målet är att eleverna utvecklas från att 
räkna framåt och bakåt med ett steg i taget till att hitta effektiva metoder. 
Tabellträning blir stimulerat av samarbetet med en kamrat och motivation är 
en viktig del i matematikinlärningen (Magne, 1998) men samarbete kräver 
inskolning (Löwing, 2004). Den problemlösning som görs ska stödja det 
matematiska område som behandlas. Undervisningens utgångspunkt kan vara 
att förstå hur en klasskamrat räknat (Lester & Lambdin, 2007). 
        Varje elev behöver färdighetsträning som helst ska långtidsplaneras. Det 
optimala är om eleven får träna några uppgifter i taget, en stund varje dag. 
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Lärarens respons under tiden är viktig (Löwing & Kilborn, 2002). Särskilt 
elever som har svårt med matematiken bör få hjälp att lära in de 
grundläggande additions- och subtraktionskombinationerna för att avlasta sitt 
arbetsminne vid större beräkningar. Eleven får annars för mycket att hålla i 
huvudet (Löwing, 2008). Fingrarna kan vara ett sätt att räkna och vara en del 
av elevens mentala representation av talet (Kaufmann, 2008). När en elev 
lämnar fingerräkningen kan han eller hon bygga upp bilder av hur talen finns 
representerade på en inre mental tallinje och då har arbetsminnet betydelse 
för hur en elev utvecklas i matematik (Klingberg, 2011). För att kunskapen 
ska bli befäst behövs många övningstillfällen och även övningar för att träna 
minnet (McIntosh, 2008). ”För att arbetsminnet ska utnyttjas optimalt bör 
talfakta så snart det är möjligt etableras i långtidsminnet. Denna färdighet bör 
omfatta 0-20 för addition samt 0-144 för multiplikation” (Bentley & Bentley, 
2011, s.271). Målet är att eleven ska kunna svara på en uppgift i additions- 
eller subtraktionstabellen inom två eller tre sekunder (Baroody et al., 2009; 
McIntosh, 2008). Läraren uppgift är att eleverna använder de mest effektiva 
metoderna så att de inte fastnar i en metod som inte fungerar eller är så snabb 
(Löwing, 2008). ). Genom att eleverna får utveckla strategier i huvudräkning 
utvecklas känslan för tal (McIntosh, 2008) men elever som går miste om att 
lära matematik på ett mer flexibelt sätt kan fastna i metoder som inte är 
effektiva. Dessa elever kanske inte behöver öva mer utan arbeta sig ifrån 
ineffektiva till effektiva metoder (Boaler, 2011). Historiskt har matematiken 
ofta handlat om att komma ihåg regler snarare än att få en djupare förståelse. 
Detta har förändrats, då man idag betonar förståelsen (Kilpatrick, red., 2001).   
 
2.3.2 Kritiska aspekter 
 
Om eleven lär sig strategier i talområde 0-10, addition och subtraktion, kan 
tabellerna användas när talområdet blir större (Baroody et al., 2009). 
Talområdet mellan 11 och 20 är ett område som uppfattas vara svårare än 0-
10. Det kan bero på att dessa tal inte har samma mönster och att talnamnen 
inte är uppbyggda i ett logiskt mönster (McIntosh, 2008). Mönstret att säga 
entalet före tiotalet ställer till det (Löwing, 2008). En elev som inte kan räkna 
behöver inte vara en elev i matematiksvårigheter, det kan ha andra orsaker 
(Engström, 1999), eleven kan t.ex. behöva få hjälp att använda effektiva 
strategier (McIntosh, 2008). Eleven kan också uppleva att testning är 
obehagligt (Jess, Skott & Hansen, 2011). En lärare kan kartlägga och 
genomföra diagnoser men elevens arbetsinsats är också viktig för att nå goda 
resultat (Sjöberg, 2006). Genom TOT (time on task) kan tiden som läggs på 
att öva avgöra hur bra det går (Lundberg & Sterner, 2009; Sjöberg, 2006). 
TOT innebär både tiden som går till övning och ifall det som övas stöder 
begreppen som ska utvecklas. Sjöberg (2006) kom fram till att elever som 
missade mycket undervisningstid eller var passiva under stora delar av 
matematiklektionerna hade svårt att få ett godkänt betyg. 
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2.4 Begreppsbildning 
 
Begreppsförståelse är när en elev kan visa en uppgift med flera olika 
representationer och kunna förklara de olika representationernas samband 
(Kilpatrick red., 2001).  ”Words such as ”add”, ”plus”, ”together make”, 
”take away”, “minus”, “subtract”, and “difference between” gives some 
indication of the diversity of language that needs to be mastered in children´s 
developing understanding of context and situations that will later be 
symbolized” (Anghileri, 2006,  s.49). För att befästa begrepp kan 
begreppskartor vara ett hjälpmedel som gör arbetet systematiskt (Bentley & 
Bentley, 2011). Begreppskartor innebär en tankekarta som sammanfattar 
centrala matematiska begrepp inom aktuellt matematiskt område t.ex. 
addition eller subtraktion. Det är lika viktigt att arbeta med begrepp som med 
att eleverna automatiserar tabellerna. När elever lär ett främmande språk kan 
varje ord ha flera betydelser och paralleller kan dras till matematiken där 
varje tal har flera olika representationer t.ex. siffror, muntligt och med 
konkreta föremål (Dowker, 2005).  ”Without this ability, children´s 
numerical understandings are limited, context bound and lacking in 
abstraction” (Dowker, 2005, s.98).  
        Begrepp ska först formuleras konkret och funktionellt för att sedan 
beskrivas abstrakt och generellt (Löwing, 2008). Om den undervisande 
läraren använder ett adekvat språk är det utifrån det som eleven bygger upp 
sitt matematiska språk. Språket innefattar både korrekta matematiktermer 
samtidigt som dessa förklaras parallellt med material som stöder det område 
som behandlas. En del i undervisningen är att få ihop lärande och förståelse 
genom att läraren först använder ett informellt språk som successivt blir mer 
formellt (Anghileri, 2006). Ma (1999) fann en skillnad mellan de lärare som 
hade begreppsförståelse och de lärare som kunde proceduren. För att en elev 
ska erövra ett begreppsinnehåll och ett begreppsuttryck behövs ett språk och 
det är läraren som bestämmer vilket språk eleverna ska arbeta med (Johnsen 
Høines, 2000). Matematiken kan orsaka svårigheter eftersom den är andra 
ordningens språk för eleverna vilket innebär att språket inte används av 
eleverna dagligen och till viss del är främmande för dem. 
        Taluppfattning är elevens förmåga att snabbt kunna relatera till de 
samband talen har och räkna ut svaret på en uppgift med hjälp av det 
(Anghileri, 2006). Reglerna för jämna och udda tal är viktiga begrepp att lära 
ut d.v.s. när två jämna bli jämt, jämn+udda blir udda och två udda tal blir ett 
jämnt tal (Magne, 1998). Det matematiska samtalet i klassrummet är 
grundläggande för att eleverna ska få en förståelse och att undervisningen ska 
vara effektiv (Anghileri, 2006).  
        För att eleven ska få en god uppfattning behöver undervisningen handla 
om begrepp och förmågor, visa på hur talen är uppbyggda och koppla det till 
vår kultur (Griffin, 2007). Det handlar också om att ge alla elever chans att ha 
en god grund att bygga sin taluppfattning på, se till att alla elever utvecklas, 
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presentera spel och aktiviteter som leder till att eleverna kan skapa sina egna 
matematiska föreställningar. Eleverna ska också få många möjligheter att 
diskutera matematik i både tal och skrift, uppleva matematiken som 
meningsfull och alla elever oavsett bakgrund ska kunna tillgodogöra sig 
matematiken. Genom att arbeta med Tanketavlan blir den ett stöd för 
elevernas förståelse för begrepp (McIntosh, 2007).  
        Traditionellt ses aritmetik som ett mycket viktigt arbetsområde i alla 
skolår medan algebra sparas till högstadiet eftersom det omges av regler och 
större abstraktion (Stephens, 2007). Detta förhållande kan ändras när de nya 
kursplanerna trätt i kraft. Om aritmetik enbart ses som räkning kan det bli 
svårt för eleverna att senare erövra algebran men om aritmetiken ses vidare 
har grunden lagts för algebra redan i de tidiga skolåren. Det är framförallt 
likhetstecknets betydelse som är grundläggande. 
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3. Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka hur intensiv strukturerad 
matematikundervisning med ett inkluderande perspektiv i helklass inverkar 
på elevens automatisering av additions- och subtraktionstabellerna i 
talområde 0-20. 
 
 
Frågeställningar 
 

• Hur kan strukturerad intensivundervisning i matematik organiseras i 
helklass med ett inkluderande perspektiv? 

• Hur är elevernas automatisering av additions- och 
subtraktionstabellerna 0-20 före och efter strukturerad 
intensivundervisning? 

 
 
 
3.1 Avgränsningar 
 
Begränsningen gjordes till aritmetik 0-20, addition och subtraktion, eftersom 
det är ett matematiskt område inom vilket eleverna behöver få mer 
undervisning för att utveckla effektiva metoder för huvudräkning (McIntosh, 
2008) och detta kan behöva övas intensivt. Talområde 0-20 är grundläggande 
för att eleverna ska utveckla förståelse för den fortsatta matematiken 
(Baroody et al., 2009; Ma, 1999). Som blivande speciallärare är det av stor 
vikt att behärska teorin i den grundläggande aritmetiken för att kunna möta 
eleverna där de befinner sig, identifiera elever som behöver extra stöd i 
matematik och medverka till att tidiga insatser görs. Denna fördjupade 
kunskap behövs inom alla matematiska områden men den grundläggande 
aritmetiken kan ses som en bas att utgå ifrån för fortsatt lärande i de andra 
matematiska områdena. 
        För att göra mina data hanterbara valde jag att ha en maxtid för alla 
elever och inte en tid för varje enskild elev.  
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4. Metod 
 
I detta kapitel görs en beskrivning av urval och datainsamlingsmetoder. 
Dataanalys och studiens genomförande beskrivs samt de etiska överväganden 
som gjorts i studien. 
  
 
4.1 Urval 
 
I studien undersöks 21 elever som går i årskurs 2. Alla elever går i samma 
klass, i en skola på en mindre ort i Sverige. Denna klass hade fått 
undervisning inom det aktuella talområdet 0-20 under skolår 1 och 2, men 
flera elever hade dock inte befäst kunskaperna. Studien har ingen 
kontrollgrupp eftersom det pågår undervisning i alla klasser och 
kontrollgruppen då skulle kunna vara att mäta en enskild lärares arbete.  
 
 
4.2 Datainsamlingsmetoder 
 
Studien har genomförts som en experimentell design med fältexperiment och 
det innebär att en förändring görs i klassrummet (Bryman, 2011). 
Förändringen i denna studie var att lägga bort läroboken, den vanliga 
specialundervisningen gjorde ett uppehåll och det var jag som undervisade 
under 19 lektioner. Utgångspunkten för planeringen av lektionerna togs i 
Förstå och använda tal (McIntosh, 2008), Att lyckas med matematik i 
grundskolan (Magne, 1998) och Teaching Number Sense (Anghileri, 2006). 
Med denna litteratur som underlag valde jag spel och aktiviteter som 
inledningsvis berörde talområde 0-10 och senare med koppling till talområde 
11-20. Undervisningens huvudsakliga fokus var att eleverna skulle arbeta 
med strategier för räknande i addition och subtraktion i talområde 0-20 och 
automatisera tabellerna. Elevernas begreppsbildning var också 
grundläggande, hur eleverna skulle arbeta med och lära sig använda 
begreppen som är förknippade med addition och subtraktion. 
Grovplaneringen sträckte sig över fem veckor men den detaljerade 
planeringen gjorde jag veckovis. Experimentet föregicks av en mätning, för 
och eftertesterna AG1, AG2 och AG3 från Diamantdiagnoserna (Skolverket, 
2008). När ett experiment genomförs är utfallet beroende av olika faktorer 
(Bryman, 2011) och i denna studie är de grundläggande faktorerna 
inkludering, strukturerad undervisning, automatisering och begreppsbildning. 
Datainsamlingsmetoderna i studien var deltagande observation, 
fältanteckningar och diagnoser.  
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4.2.1 Deltagande observation 
 
I rollen som deltagande observatör blev jag som forskare en aktiv del av 
gruppen under en längre tidsperiod (Bryman, 2011). Som deltagande 
observatör har jag studerat beteenden och skeenden i gruppen och kunnat 
göra en beskrivning om vad som händer i gruppen. Genom deltagande 
observation har jag mött eleverna i sin ordinarie kontext.  
 
 
4.2.2 Fältanteckningar 
 
Under studiens gång har fältanteckningar (Bryman, 2011) använts för att 
beskriva omgivningen och hur jag som forskare har reagerat på olika 
situationer i studien. Reflektioner har skrivits ned efter varje lektion där jag 
fritt reflekterat över lektionernas innehåll och hur eleverna tagit emot de olika 
aktiviteter som varit planerade. Fältanteckningarna har använts för mitt eget 
minne eftersom intryck snabbt suddas ut.  
 
 
4.2.3 Diagnoser 
 
Diamantdiagnoserna (Skolverket, 2008) är forskningsbelagda och valdes 
därför som mätinstrument i studien. Resultaten på Diamantdiagnoserna 
redovisas som deskriptiv statistik (Patel & Davidsson, 2011). Validiteten i 
studien kan styrkas av en mätningsvaliditet (Bryman, 2011) vid för och 
eftertesten. Reliabilitet kan mätas med stabilitet vilket innebär att man gör ett 
förtest och ett eftertest. I diagrammen över Diamantdiagnoserna AG1, AG2 
och AG3 används en intervallskala.  
 
 
4.3 Etiska överväganden 
 
De fyra forskningsetiska principerna i studien har uppfyllts (Vetenskapsrådet, 
2002). Eftersom det handlade om ett examensarbete som ska redovisas i 
skriftlig form skickades ett informationsbrev (bilaga 1) hem till alla 
vårdnadshavare i klassen eftersom eleverna är under 15 år. I brevet fick 
vårdnadshavarna ta ställning till om jag hade tillåtelse att redovisa 
resultatdelen i examensarbetet med anonyma resultat från studien. Alla 
vårdnadshavare samtyckte till detta. Jag pratade med eleverna och 
informerade dem om studien. Studien kallades för ett projekt när vi talade 
med eleverna. Informationen till eleverna skrevs på en särskild lapp (bilaga 
2). All information kring studien har skett konfidentiellt och materialet 
används enbart till denna studie. Eleverna blev avidentifierade genom att jag 
skrev lappar med elevernas namn i elevgrupp 1-12 och 13-21. Jag drog sedan 
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lappar och fick därmed fram vilket nummer som fick representera respektive 
elev. Det blev då ett slumpmässigt utfall på detta. I resultatredovisningen 
används begreppet elev istället för pojke och flicka för att försvåra 
identifikation. 
 
 
4.4 Genomförande 
 
Innan studien påbörjades och under tiden för studien har olika aktiviteter 
samlats ihop som skulle passa in i det aktuella talområdet. Tiden är begränsad 
och då gäller det att de aktiviteter som planeras är omsorgsfullt utvalda (Jess, 
Skott & Hansen, 2011).  Strukturen för upplägget hämtades i Förstå och 
använda tal (McIntosh, 2008), Att lyckas med matematik i grundskolan 
(Magne, 1998) och Teaching Number Sense (Anghileri, 2006). Det 
grundades också på innehållet i  LGR-11 (Skolverket, 2011a). När det gäller 
taluppfattning och tals användning var det talens egenskaper, uppdelning, 
samband och beräkningar av olika slag samt att uppskatta rimlighet de 
centrala delarna. Aktuellt talområde har använts i algebra och i 
problemlösning för att arbeta med olika uppgifter. De principer 
undervisningen planerades efter var uppåträkning och nedåträkning med ett 
steg i taget, tiokamrater, dubblor, nära dubbelt lägga till 10, gå via 10, göra 
om subtraktion till addition och kommutativitet (McIntosh, 2008). Även 
begreppet räknefamiljer (Magne, 1998) fanns med i planeringen och samband 
mellan olika tal i Anghileri (2006). Om eleven inte automatiserat tabellen ska 
undervisningen på ett konkret sätt stödja elevens kunskapsutveckling för att 
additions och subtraktionstabellerna ska bli automatiserade (Skolverket, 
2008) och det låg också till grund för lektionsplaneringen. För att inventera 
vilket material som fanns på skolan gjordes en genomgång där aktiviteter och 
spel i addition och subtraktion inom talområde 0-20 samlades ihop. De 
kopieringsunderlag som fanns på skolan kopierades och sattes i två pärmar. 
Först gjordes en grovplanering för att finna en struktur för studiens innehåll 
och för att det skulle bli en blandning av olika aktiviteter. Vid den första 
planeringen spreds materialet ut på golvet för att struktureras. 
Grovplaneringen har sedan efterhand förfinats och det har hänt att 
planeringen varit mer omfattande än den faktiska lektionstiden, varvid 
aktiviteter fått skjutas upp men de mest grundläggande aktiviteterna 
genomfördes. 
        I denna studie genomfördes tre Diamantdiagnoser AG1, AG2 och AG3 
(Skolverket, 2008). Diamantdiagnoserna är en summativ bedömning 
(Pettersson, 2011). I anvisningarna för Diamantdiagnoserna står att dessa ska 
genomföras utan fingerräkning eller plockmaterial, kunskapen ska vara 
automatiserad och en diagnos ska helst ta 3-4 minuter. Maxtiden för AG1 och 
AG2 är 6 minuter och för AG3, 8 minuter. Diagnoserna genomfördes på tid 
före och efter intensivperioden. Eleverna fick göra AG 1, AG2 och AG3 
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under måndagen i vecka 6. Diagnoserna genomfördes i halvklass. Samma 
diagnoser avslutade studien. AG1 gjordes på tisdagen i vecka 13 och AG2 
och AG3 på onsdagen samma vecka. Diagnoserna genomfördes i helklass 
vecka 13 eftersom det lokalmässigt inte fanns någon möjlighet att dela på 
klassen. Eleverna fick sex minuter som maxtid på varje diagnos både vid för 
och eftertest. Fem elever var sjuka eller lediga en eller flera dagar vecka 13 
och de fick genomföra eftertesten på tisdagen vecka 15 istället. Elev 9 fick 
avbryta eftertest AG2 och göra om det vecka 15. De rådata (Patel & 
Davidsson, 2011) som samlades in sammanställdes i Diamantdiagnosernas 
klassöversikt (Skolverket, 2008) och skrevs sedan för hand i en tabell där 
både för och eftertest fanns med. Diagnoserna rättades direkt efter 
genomförandet och har sedan kontrollrättats en gång efter tre veckor för att 
säkerställa att resultaten stämde. Eleverna skrevs in i en tabell i Excel och 
sedan gjordes diagram över resultaten.  
 
 
4.4.1 Övningar med ett inkluderande perspektiv 
 
Förändringen under experimentperioden på fem veckor var att läroboken 
lades undan och alla elever arbetade tillsammans i klassrummet under 
perioden. Planeringen utgick från att alla elever skulle vara rumsligt och 
didaktiskt inkluderade (Asp-Onsjö, 2008). Eleverna arbetade parvis under 
huvuddelen av lektionerna. De par som eleverna arbetade i bestämdes av 
klassläraren. Parbildningen gjordes efter hur klassläraren ansåg att det skulle 
bli bra samarbete och beroende på aktivitet kunde förtestens resultat 
användas som utgångspunkt för hur paren bildades. Utgångspunkten var att 
paren skulle bytas efter varje lektion men när övningen var densamma två 
lektioner i rad ändrades inte paren. Alla elever arbetade med samma uppgifter 
men det var möjligt att lösa uppgifterna på olika nivåer. Vid spel valde vi 
lärare ut en lämplig nivå på t.ex. kort som gruppen skulle arbeta med.  
 
 
4.4.2 Dataanalys 
 
Till dataanalysen använder jag mig av ett begreppsligt ramverk (bild 1) som 
avser att tolka strukturerad undervisning och fältanteckningar i en del och 
automatisering av addition och subtraktion i talområde 0-20 i en del.       
        Diagnoserna har rättats och sammanställts först i en handskriven tabell 
för att sedan föras över i en datatabell. Dessa data utgjorde underlaget till de 
diagram som finns i resultatet. Elevernas resultat har delats upp i två diagram. 
Elev 1-12 hade 19-28 poäng på förtestet, Diamantdiagnos AG1 och elev 13-
21 hade 31-36 poäng på förtestet, Diamantdiagnos AG1. Uppdelningen 
gjordes för att diagrammen skulle bli tydligare att läsa. Uppdelningen av 
grupperna i de olika poänggränserna utkristalliserades efter 
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sammanställningen som visade en skillnad mellan elev 1-12 och 13-21, 
avseende antalet poäng på förtestet AG1. När sammanställningen var färdig 
analyserades resultaten för varje elev och slutsatser drogs efter analysen.  
 
 
4.4.3 Begreppsligt ramverk 
 
Bild 1 visar hur inkludering tolkas som ett övergripande begrepp inom denna 
studie. Ur detta inkluderande perspektiv sker strukturerad 
intensivundervisning i klassrummet som syftar mot att utmynna ut i 
automatisering och begreppsbildning inom talområdet 0-20. Detta 
begreppsliga verktyg används för att tolka studiens resultat både utifrån 
strukturerad intensivundervisning, fältanteckningar och Diamantdiagnoserna 
AG1, AG2 och AG3. Den teoretiska bakgrundens delar utgör grunden för 
studien och resultatet analyseras genom den. 
 
 

 
 
Bild 1  
Begreppsligt ramverk för analys av strukturerad intensivundervisning, 
fältanteckningar och diagnoser. 
 
 
 
 
 
 

inkludering 
strukturerad undervisning 

automatisering begreppsbildning 
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5. Resultat och analys 
 
Kapitlet inleds med en beskrivning av lektionerna som ingått i den 
strukturerade undervisningen under fem veckor. Som avslutning på varje 
vecka kommer reflektioner kring strukturerad undervisning. Efter 
genomgången av de fem veckornas görs en analys av strukturerad 
undervisning och fältanteckningar. Därefter följer resultatet på för och 
eftertest av Diamantdiagnoserna AG1, AG2 och AG3 (Skolverket, 2008). 
Varje del innehåller en analys av respektive diagnos och hela kapitlet avslutas 
med en jämförande analys av alla tre för och eftertester i AG1, AG2 och 
AG3. 
 
 
5.1 Strukturerad undervisning i matematik  
 
I detta avsnitt visas resultatet av den strukturerade undervisningen i 
matematik i form av en beskrivning utifrån lektionernas syfte och innehåll 
samt reflektioner om strukturerad undervisning utifrån fältanteckningarna. 
Lektionerna är beskrivna i kronologisk ordning efter hur de genomfördes. En 
generalisering av lektionerna kan sammanfattas i följande punkter: 
 

• Aktiviteter och spel bygger på varandra genom successiv progression. 
• Strategier och talens olika representationer är viktigare än att lösa 

många uppgifter. 
• Mönster och samband diskuteras och repeteras. 
• Medveten användning av matematiska begrepp kopplat till 

talområdet. 
• Problemlösning kopplat till talområdet. 
• Gemensamma diskussioner parvis och i helklass. 

 
 
5.1.1 Strukturerad undervisning i matematik, vecka 1 
 
 
Lektion 1, halvklass, 40 minuter 
 
Lektionens syfte var att eleverna skulle kunna se talmönster och träna på 
automatisering av tabellerna samt uppdelning av talen 1-10. 
        Lektionen inleddes med att koppla syftet med studien till läroplanens 
kunskapskrav. Sedan användes Funktionsmaskinen som bestod av en stor 
kartong. Klassläraren matade in ett tal i taget och jag satt i kartongen och 
matade ut andra tal. Denna lektion var det tal som adderade ett, två, tre och 
dubblerade talet som matades ut ur maskinen. Dessa tal var hämtade ur förstå 
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lägga 
till 

öka 

addera samma
nlagt 

plus 

Större 
än 

additio
n 

+ 

och använda tal (McIntosh, 2008). Det var tre olika uppgifter varje omgång. 
Eleverna fick ge förslag hur maskinen tänkte efter varje in- och utmatning. 
Eleverna fick slutligen arbeta två och två och dela upp talen 1-10. Till sin 
hjälp hade de A3-papper som de skrev tankekartor på.   
 
Lektion 2, helklass, 60 minuter 
 
Lektionens syfte var att eleverna skulle träna på att se talmönster, dela upp tal 
och kunna redogöra muntligt för sina tankar. Eleverna skulle lära sig begrepp 
som är sammankopplade med addition och subtraktion. 
        Lektionen inleddes med repetition i helklass av vad Funktionsmaskinen 
gjort för matematiska operationer dagen innan. Grupperna gjorde sedan klart 
de tankekartor som påbörjats under gårdagen. Arbetet avslutades med en 
gemensam diskussion om uppdelning av tal och vid en systematisk 
genomgång fanns ett mönster att talen hela tiden ökar med ett. Därefter hade 
vi en gemensam genomgång där tankekartor (begreppskartor) skrevs om de 
olika ord som är specifika för addition och subtraktion (Lundberg & Sterner, 
2004). Eleverna fick ge förslag på vad som skulle stå i de olika cirklarna:
   

 
 
  
Eleverna spelade ett spel som gick ut på att få summan eller differensen 0-10 
genom att slå två tärningar. De som blev klara fick två 0-9 tärningar och 
uppgiften var att addera dessa så snabbt de kunde. Avslutningsvis fick alla 
elever en läxa som omfattade 4 blad, 5 blad för några elever som behövde 
mer utmaning. Läxan denna gång fokuserade på lilla additions- och 
subtraktionstabellen, talområde 0-10. 
 
Lektion 3, helklass, 60 minuter 
 

ta bort 

minska 

subtrahera skillnad 

minus 

mindre 
än 

subtraktion 

 

- 
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Lektionens syfte var att eleverna skulle träna på begrepp kopplade till 
addition och subtraktion, lära sig reglerna för udda tal och jämna tal samt 
träna på tiokamraterna. 
        Lektionen startade med repetition av orden som tillhör addition och 
subtraktion. Klassen hade därefter ett samtal om udda och jämna tal och vilka 
egenskaper dessa tal har. Udda och jämna tal visades med hjälp av 
Numiconmaterialet från Liber och utifrån detta drogs slutsatser att 
udda+udda=jämn, jämn+jämn=jämn, udda+jämn=udda. Numiconmaterialet 
är uppbyggt av 1-10 bitar där udda och jämna tal visas visuellt. Övningen 
visades på Smartboarden med hjälp av interaktiva miniräknare. Sedan följde 
spelet Udda och jämn. Eleverna fick välja om de ville vara en udda eller jämn 
spelare. Det de valde var det svar de skulle ha i sin miniräknare när alla 
siffror 1-9 var använda. Lektionen avslutades med att eleverna drog streck 
mellan tiokamraterna i ett koordinatsystem. Till sin hjälp hade de en linjal. 
 
Lektion 4, helklass, 60 minuter 
 
Lektionens syfte var att eleverna skulle kunna se mönster i lilla additions och 
subtraktionstabellen samt visa att tal kan ha olika representationer.  
        Lektionen började med att talkombinationerna för lilla additions- och 
subtraktionstabellen (McIntosh, 2008) sattes upp i klassrummet. Samtalet 
startade kring de olika mönster som kunde hittas. Därefter introducerades 
Tanketavlan (McIntosh, 2008, s.144). Tanketavlan var uppdelad i fyra fält: 
symbol, ord, bild och föremål. Eleverna fick sedan arbeta parvis runt en 
Tanketavla som var upptryckt på A3-papper. Tre grupper fick redovisa sina 
tanketavlor i slutet av lektionen. 
 
Reflektioner strukturerad undervisning i matematik vecka 1 
 
Vid första lektionen med Funktionsmaskinen var det inte självklart för 
eleverna vad som hände inne i maskinen, de hade inte gjort övningen innan. 
Mycket av uppmärksamheten gick till att fundera på vad som hände inne i 
lådan och vem som var där. Eleverna var avvaktande när de började arbeta 
med uppdelning av tal. Det var flera grupper som skrev 5-7=2, 4-7=3 o.s.v. 
och det ledde till en diskussion om vad siffrorna betyder i sitt sammanhang 
och likhetstecknets betydelse. Repetitionen av Funktionsmaskinen under 
lektion 2 blev en dialog med eleverna om vad som hände inne i maskinen och 
vilka mönster de såg. Eleverna arbetade med tankekartorna från gårdagen 
mer koncentrerat och en orsak kunde vara att de visste hur man skulle göra. 
Vid genomgång av tankekartorna var eleverna aktiva. När eleverna spelade 
spelet var det två grupper som tyckte det var svårt att komma igång, övriga 
arbetade koncentrerat. Aktiviteten vid den första genomgången av 
begreppskartor, lektion 3, var mycket stor och det var många händer i luften. 
När Smartboarden användes vid genomgången var eleverna mycket 
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uppmärksamma. I början av spelet Udda och jämn gick mycket av elevernas 
uppmärksamhet till att sköta en miniräknare eftersom eleverna var ovana vid 
att använda den. Detta gick över och eleverna kom in i spelet. Under 
lektionen som behandlade udda och jämna tal var det många elever som 
förstod bättre när det konkreta materialet visades med udda och jämna tal. 
Eleverna utarbetade även strategier för att få ett udda eller jämt tal på slutet 
under spelets gång. De elever som hade svårast att komma igång med 
uppgiften var några av de elever som var snabbräknare på förtesterna, AG1, 
AG2 och AG3. Helklassdiskussionen under lektion 4 kom igång och eleverna 
var aktiva. Det var första gången eleverna arbetade med Tanketavlan 
(McIntosh, 2008) med de kom snabbt in i arbetet och visade att de förstod 
kopplingen mellan uppgiften och de tre andra representationerna. Det var två 
grupper som lade mycket av sin kraft på att det skulle bli en ruskig historia 
kring Tanketavlan och då tog det tid från att göra en bra uppgift. 
 
 
5.1.2 Strukturerad undervisning i matematik, vecka 2 
 
Lektion 5, halvklass, 60 minuter 
 
Lektionens syfte var att mäta elevernas automatisering genom att göra en 3-
minutersräkning. Eleverna skulle kunna se talmönster, koppla det till tallinjen 
och träna på stora additionstabellen. 
        Lektionen inleddes med 3-minutersräkning för att se hur eleverna låg till 
i sin automatisering av tabellerna. Denna gång testades både lilla additions- 
och subtraktionstabellen. Funktionsmaskinen togs sedan in i klassrummet. 
Maskinen var inställd på att addera nio, tiokamrater och närmaste grannar. 
Eleverna fick därefter en introduktion på tallinjen som var inplastad för att 
passa till Unitboxmaterialet. Unitboxmaterailet är trästavar som representerar 
talen 1-10. Stavarna är i olika färger och de kan alltid kombineras ihop med 
sin tiokamrat för att få plats i en ram som tillhör materialet. Tallinjerna har 
sedan använts som stöd i undervisningen under perioden. Eleverna spelade ett 
kortspel som hette Kryssa rätt. Kortspelet gick ut på att ta kort som sedan 
skulle adderas och svaret skulle hittas på en spelplan.  
        Elevernas 3-minutersäkningar rättades på rasten och sista lektionen 
delades nästa läxa ut och grundades på hur det gått på 3-minutersräkningen. 
Några elever fick lilla additions- och subtraktionstabellen och det stora 
flertalet fick stora additionstabellen. 
 
Lektion 6, helklass, 50 minuter 
 
Lektionens syfte var att eleverna skulle kunna delta i en diskussion om olika 
lösningsstrategier vid problemlösning och träna på lilla eller stora additions 
eller subtraktionstabellen. 
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        Lektionen började med genomgång av förra veckans 
problemlösningsläxa. Några elever fick komma fram och visa hur de löst den. 
Tallinjen och strategier diskuterades. Eleverna fick sedan parvis spela spelet 
Raka spåret. Raka spåret består av en oval spelplan med start och vinnrutor 
samt rutor med olika uppmaningar i. Det delades ut kort på tre olika nivåer 
till grupperna: lilla additions- och subtraktionstabellen, stora additions- och 
subtraktionstabellen och stora additions- och subtraktionstabellen med fler 
öppna utsagor.  
 
Lektion 7, helklass, 40 minuter 
 
Lektionens syfte var att eleverna genom gemensamma diskussioner parvis 
skulle lösa givna problemlösningsuppgifter som handlade om ben. 
        Lektionen inleddes med att eleverna fick ett papper som innehöll 
instruktioner för: Problemlösning med ben. Uppgifterna handlade om en 
familj med två barn och husdjur och hur många ben de hade tillsammans. 
Sedan följde frågor om hur många ben deras matbord och stolar hade. 
Eleverna arbetade parvis. Till sin hjälp hade de 20 tandpetare. Uppgifterna 
löstes med hjälp av tandpetarna, eleverna ritade bilder och skrev siffror. De 
grupper som först blev klara fick gå fram och skriva sina lösningar på tavlan. 
Därefter följde en diskussion om deras lösningar och hur andra grupper hade 
löst uppgifterna. 
 
 
Reflektioner strukturerad undervisning i matematik vecka 2 
När eleverna gjorde sina 3-minutersräkningar, lektion 5, var det flera elever 
som tyckte att det var roligt. Orsaken skulle kunna vara dess omfång på 25 
uppgifter istället för Diamantdiagnosernas 36-48 uppgifter. Det gällde dock 
inte alla. Eleverna hade svårare att upptäcka mönstren i de tal som stoppades 
in respektive kom ut ur Funktionsmaskinen under lektion 5. Funktionerna var 
lite mer avancerade denna gång.  Under genomgången var det svårt att få alla 
elever att lyssna. Det verkade som det inte angick dem samtidigt som några 
elever var mycket aktiva. Vid kortspelet var det flera grupper som behövde 
hjälp att identifiera och sortera korten eftersom det fanns en viss ovana vid 
kortleken och de klädda kortens värde. Vid arbete med kortlek och tärningar 
var det elever som visade en större snabbhet vid addition och subtraktion än 
vad som visades i 3-minutersräkningen. Eleverna deltog aktivt vid 
genomgången av läxan på lektion 6. Eleverna gillade spelet Raka spåret och 
under lektionen gick lärarna runt och diskuterade strategier med eleverna. 
Under lektion 7 ritade grupperna bilder och skrev siffror till sina uträkningar 
med ett undantag. Några av de elever som var snabba på förtesten hade svårt 
att komma igång med uppgiften. Genom att engagera eleverna att skriva sina 
lösningar på tavlan blev innehållet ännu mer intressant vid genomgången 
eftersom bilderna var elevernas egna.  
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5.1.3 Strukturerad undervisning i matematik, vecka 3 
 
 
Lektion 8, halvklass, 60 minuter 
 
Lektionens syfte var att eleverna skulle diskutera strategier och se mönster i 
uträkningar. 
        Lektionen inleddes med en diskussion om strategier i helklass. 
Utgångspunkten var olika uppgifter t.ex. 8+5 och vilka olika strategier 
eleverna hade för att lösa den. Strategierna kunde vara att hitta tiokamraterna 
eller dubblor. Därefter behandlades räknefamiljerna t.ex.3+2=5, 2+3=5, 5-
3=2, 5-2=3. Vid genomgången hade eleverna stöd av tallinjer på ett papper. 
Vi diskuterade hur uträkningarna kunde användas i ett högre talområde, 
30+20=50 o.s.v. Eleverna fick göra egna räknefamiljer på papper med stöd av 
tallinjen. De elever som blev klara fick dela upp talet 9 på olika sätt.  
 
Lektion 9, helklass, 60 minuter 
 
Lektionens syfte var att elevernas automatisering skulle mätas i en 3-
minutersräkning. Eleverna skulle träna på talfamiljerna och introduceras i 
prealgebra. 
        Lektionen började med att klassen delades i två grupper för att göra 
hastighetsräkning på 3 minuter. Vi repeterade sedan talfamiljerna från 
gårdagen. Eleverna arbetade därefter enskilt med en stencil om talhus, hur tal 
kan delas upp. Därefter introducerades algebra genom att två ekvationer 
skrevs på tavlan; X+2=8, Y+3=9 och sedan följde parvis arbete med 
prealgebrauppgifter. 
        Läxan delades ut. Denna gång var det tre olika läxor: lilla additions- och 
subtraktionstabellen, talområde 0-10, stora additionstabellen och stora 
subtraktionstabellen, talområde 11-20. 
 
Lektion 10, helklass, 50 minuter 
 
Lektionens syfte var att eleverna skulle diskutera olika lösningsstrategier på 
läxan och fortsätta träna på prealgebra för att sätta värde på figurerna och 
träna på likhetstecknets betydelse. 
        Lektionen inleddes med att två elever fick visa hur de löst 
problemlösningen på förra veckans läxa. Arbetet med påbörjade 
prealgebrauppgifter tog vid i samma par som under gårdagen.  
 
Lektion 11, helklass, 45 minuter 
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Lektionens syfte var att eleverna skulle diskutera lösningsstrategier för 
uppgifterna om frukt på torget och kunna redovisa dem för varandra. 
        Lektionen började med en kort återkoppling från förmiddagens lektion. 
Eleverna delades in två och två och började direkt på uppgiften om Frukt på 
torget. Uppgiften gick ut på att fundera på dubbelt och hälften och hur många 
frukter som blev kvar. Uppgifterna löstes med hjälp av bilder och 
matematikspråket, siffror. Några elever fick komma fram och visa sina 
lösningar på Smartboarden. Till sin hjälp hade de äpplen, bananer och 
persikor som skulle flyttas för att visa uträkningarna. 
 
Reflektioner strukturerad undervisning i matematik vecka 3 
 
Lektion 8 var det svårt för eleverna att se mönstret med räknefamiljerna i 
början men det gick sedan bättre och bättre. Vid den gemensamma 
genomgången var det en elev som inte hade tänkt på att det lägre talområdet 
kunde användas vid uträkningar av hundratal och tusental. Det var flera 
elever som valde uppgifter i additions eller subtraktionstabellen 0-10, som de 
redan kunde och det var synd eftersom tanken med uppgiften var att de skulle 
se mönstren i de högre talområdena. Det var skillnad på hur eleverna arbetade 
i de båda grupperna genom att grupperna visade olika stor kreativitet. Flera 
av de elever som hade högt resultat på förtesterna valde låga tal. Lektion 8 
efterfrågades läroboken. Några av eleverna vill skriva mer. Det löstes med att 
egen räkning sattes in och eleverna fick arbeta med det vid några tillfällen. 
Lektion 9 var eleverna motiverade att göra sina 3-minutersräkningar. För 
flera av eleverna var det självklart vad X och Y skulle stå för i ekvationerna 
som skrevs på tavlan. Vid pararbetet var det flera grupper som gissade 
symbolernas värde när de började arbeta med prealgebra medan flera grupper 
arbetade metodiskt med att få fram symbolernas värde. Huvuddelen av de 
grupper som gissade symbolernas värde var elever som lyckats bra på 
förtesterna. Gissningarna visade sig oftast inte hålla vid ett vidare 
resonemang om övriga symbolers värde. Under lektion 10 var det fortfarande 
några elever som gissade på vad de olika symbolerna skulle ha för värde. 
Lärarna gick runt i klassrummet och diskuterade olika strategier med 
eleverna. Under lektion 11 var eleverna mycket engagerade vid 
genomgången av uppgiften Frukt på torget. Det kan vara Smartboarden som 
gjorde att de blev fångade av den. Problemlösningsuppgifterna löstes på ett 
mer matematiskt sätt vid det andra tillfället med problemlösning och de flesta 
grupperna både skrev och ritade sina lösningar. Efter tre veckor hade 
eleverna kommit in i detta arbetssätt och det märktes att veckans 3-
minutersräkning gick bättre och snabbare för många elever.  
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5.1.4 Strukturerad undervisning i matematik, vecka 4 
 
Lektion 12, halvklass, 60 minuter 
 
Lektionens syfte var att eleverna skulle träna på talens samband, 
räknefamiljerna och stora additions och subtraktionstabellen. 
        Klassen repeterade samband och räknefamiljer på tavlan. Eleverna fick 
sedan visa två samband var med hjälp av en balansvåg på Smartboarden. 
Eleverna spelade sedan Bladlusjakten, ett spel som handlar om stora minus. 
Under spelets gång betonades att strategierna var viktiga vid uträkningarna. 
Lärarna gick runt och diskuterade strategier. Eleverna spelade Zebrans 
räknestig. Spelet gick ut på att hitta två tal på ett papper (stora 
additionstabellen) som gjorde det möjligt för eleven att förflytta sig över en 
spelplan. Eleverna fick två tärningar 0-9 och uppgiften var att addera dem så 
snabbt som möjligt. Till sin hjälp hade de ett papper som protokoll.  
 
Lektion 13, helklass, 60 minuter 
 
Lektionens syfte var att elevernas automatisering skulle mätas i en 3-
minutersräkning och eleverna skulle öva på tallinjen genom problemlösning. 
         Lektionens inleddes med att alla elever gjorde en 3-minutersräkning på 
sin nivå. Därefter introducerades talormen och hur en sådan ritas in i en 
rektangel eller kvadrat. En talorm skulle slingra sig från 1-16 eller 1-20. 
Ormen fick inte korsa sig själv i rektangeln eller kvadraten. Eleverna fick 
sedan lösa talormarna på var sitt papper men de satt parvis. De elever som 
tyckte det räckte med ett papper (det fanns två) fortsatte med att spela spelet 
Raka Spåret. De flesta eleverna tyckte att talormarna var mycket roliga att 
göra och efterfrågade fler, något vi också fick eftersom klassen kontaktade 
konstruktören av talormarna. 
        Utifrån resultatet på 3-minutersräkningen delades läxorna ut. Denna 
gång handlade det om stora additionstabellen, stora subtraktionstabellen och 
tillämpning av tabellerna på ett högre talområde.  
 
Lektion 14, helklass, 50 minuter 
 
Lektionens syfte vara att eleverna skulle diskutera olika lösningsstrategier på 
förra veckans läxa. Eleverna skulle få olika strategier för hur de kan lösa 
prealgebrauppgifter och träna på egen räkning i stora subtraktionstabellen. 
         Lektionen inleddes med att ett par elever fick visa på tavlan hur de löst 
förra veckans problemlösning på sin läxa. Vi gick igenom strategier när det 
gäller att lösa prealgebrauppgifter och att små steg är att föredra eftersom det 
bör finnas stor säkerhet vad olika symboler är värda. En uppgift togs upp på 
Smartboarden och löstes steg för steg ihop med eleverna. Eleverna fick parvis 
fortsätta med prealgebrauppgifterna och därefter öva egen räkning. Goda 
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strategier påpekades och lärarna gick runt och diskuterade strategier med 
eleverna. Uppgifterna handlade om stora minus. 
 
Lektion 15, helklass, 50 minuter 
 
Lektionens syfte var att eleverna skulle träna på att se mönster i tal och 
kombinera addition och subtraktion för att få rätt summa eller differens. 
         Lektionen började med att tre elever fick komma fram till Smartboarden 
och slå tre interaktiva tärningar. Eleverna fick sedan ett arbetsblad där 
uppgiften vara att hitta tre tal som fick summan 20, 25 och 30. Eleverna 
spelade därefter ett spel där de med hjälp av tre tärningar skulle få summan 5-
15. De elever som blev klara fick lösa räknekluringar, gåtor med olika tal. 
 
 
Reflektioner strukturerad undervisning i matematik vecka 4 
 
Under lektion 12 var eleverna uppmärksamma eftersom Smartboarden väckte 
deras intresse. Under spelet Bladlusjakten var det några elever som ägnade 
mycket tid åt att färglägga bladen istället för att koncentrera sig på innehållet. 
Spelet upplevdes som tråkigt eftersom det inte innehöll något direkt 
tävlingsmoment. Under studiens gång var det flera elever som pustade över 
den stora mängden läxa och att det var jobbigt att göra den. Trots detta kom 
läxorna in och eleverna hade gjort hela läxan. När några av eleverna fick 
tidspress kom fingerräkningen tillbaka som någon slags trygghet. Eleverna 
var ovana vid hastighetsräkning men under studiens gång skedde det en 
mätbar progression även i 3-minutersräkningen vilken kopplades till den läxa 
eleven fick till veckan efter. Under lektion 13 arbetade alla elever med sina 
uppgifter och var måna om att träna mycket på uppgifterna. Under lektion 14 
arbetade eleverna koncentrerat med sina uppgifter i prealgebra och även med 
den egna räkningen. Genom att diskutera räknestrategier med eleverna gav 
det effekten att eleven stannade upp och funderade lite extra på uppgiften. 
Under lektion 15 var det Smartboarden som väckte mycket uppmärksamhet. 
Eleverna spelade spelet 5-15 med god koncentration och det var flera av de 
elever som hade låg ingångspoäng som visade på goda strategier i spelet.  
 
 
5.1.5 Strukturerad undervisning i matematik, vecka 5 
 
Lektion 16, halvklass, 60 minuter 
 
Lektionens syfte var att eleverna skulle träna på begreppen som tillhör 
addition och subtraktion, träna på talens olika representationer och redovisa 
sina tankar. 
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        Lektionen inleddes med en repetition av de ord som tillhör addition 
respektive subtraktion. Utifrån detta togs exempel hur dessa ord kan 
användas i problemlösningsuppgifter. Eleverna fick arbeta parvis med en 
Tanketavla (McIntosh, 2008). Denna gång uppmanades de att använda stora 
additions- eller subtraktionstabellen, talområde 11-20. Alla grupper fick 
redovisa sina tanketavlor. Avslutningsvis fick eleverna addera två 0-9 
tärningar och tävla om vem som kunde komma på svaret snabbast.  
 
 
Lektion 17, helklass, 60 minuter 
 
Lektionens syfte var att eleverna skulle genomföra eftertestet på AG1 för att 
se utvecklingen under studiens fem veckor. Eleverna skulle kunna se 
talmönster och träna på stora additions och subtraktionstabellen. 
        Eleverna gjorde Diamantdiagnos AG1 som start på lektionen. Diagnosen 
stoppades efter sex minuter. Funktionsmaskinen användes och denna gång 
subtraherade den tre och åtta samt adderade nio. Eleverna fick ta fram ess-10 
i kortlekarna och arbeta med dubblorna och stora additionstabellen, som två 
separata övningar. Eleverna spelade Leksaksaffären, ett spel som gick ut på 
att handla olika leksaker i en affär och sedan addera priserna för att slutligen 
se om det blev pengar över eller om det fattades pengar. 
 
 
Lektion 18, helklass, 50 minuter 
 
Lektionens syfte var att eleverna skulle visa sina tabellkunskaper i eftertest på 
Diamantdiagnos AG2 och tillämpa sina tabellkunskaper i additions och 
subtraktionstabellerna. 
       Lektionen inleddes med att eleverna gjorde eftertest på Diamantdiagnos 
AG2. Maxtiden var sex minuter. Vi hade sedan genomgång av veckans 
problemlösningsläxa. Eleverna fick komma med lösningsförslag. Slutligen 
spelade eleverna Hexagonspelet parvis, ett spel med 19 hexagoner. Uppgiften 
var att kombinera de tre tärningarna så att alla hexagoner på spelplanen 
användes. Eleverna fick turas om att slå tre interaktiva tärningar på 
Smartboarden och sedan fick grupperna arbeta några minuter med varje 
tärningskombination. Spelet begränsades denna gång till att omfatta addition 
och subtraktion.  
 
Lektion 19, helklass, 40 minuter 
 
Lektionens syfte var att eleverna skulle visa sitt räkneflyt i eftertest 
Diamantdiagnos AG3 och utvärdera studien. 
        Lektionen började med att alla elever gjorde Diamantdiagnos AG3. 
Eleverna fyllde sedan i en enkät som omfattade de moment som ingått under 
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de fem veckorna. Som stöd fanns de olika momenten på Smartboarden så att 
de skulle kunna förklaras eftersom det gått fem veckor sedan arbetet startats. 
Enkäterna samlades in.  
 
 
Reflektioner strukturerad undervisning i matematik vecka 5 
 
Lektion 16 arbetade eleverna med sina Tanketavlor och de olika 
representationerna och visade att de hade förståelse för vad de gjorde. Två 
elever som tillhörde dem med låga poäng på förtesterna i studien gjorde en 
Tanketavla där de hade begreppen helt klara för sig och samarbetade bra. Vid 
redovisningen var eleverna mycket stolta över sin Tanketavla. När eleverna 
adderade två tärningar märktes att elever som inte visat sig vara så snabba på 
förtest eller 3-minutersräkningar hade goda strategier för att snabbt kunna 
räkna ut svaret. Vi tredje tillfället med Funktionsmaskinen, lektion 17, 
använde de elever som svarade på vad maskinen gjorde begreppen: 
”maskinen adderar med 3”, ”maskinen subtraherar med 4”, en utveckling av 
elevernas begreppsanvändning i ett korrekt sammanhang. 
Begreppsbildningen i aritmetik har handlat om de begrepp som 
sammankopplas med addition och subtraktion och under studiens gång 
använde eleverna dessa begrepp mer och mer. Talkombinationerna 
sammankopplades även med Tanketavlan, tallinjen och räknefamiljer. Ordet 
strategi översatte eleverna själva till plan och ungefär hälften av eleverna 
använde sig av detta uttryck frekvent. Spelet Leksaksaffären var svårt att 
spela och det övade inte det som var tänkt att öva. Lektion 18 var eleverna 
tysta och koncentrerade när de gjorde AG2. Hexagonspelet gick lite trögt 
eftersom räknesätten denna gång var begränsade till addition och subtraktion 
istället för alla fyra räknesätten. I början av studien var det flera av eleverna 
som hade svårt att komma igång med arbetet två och två men vartefter 
veckorna gick blev det aktivitet i samtliga de arbetspar som bildades. Alla 
elever som varit i skolan har deltagit i helklassundervisning under studiens 
fem veckor.  
 
5.1.6 Analys av strukturerad undervisning 
 
Strukturen på lektionerna tog sin utgångspunkt i tankarna hos Anghileri 
(2006), Magne (1998) och McIntosh (2008). Undervisningen planerades och 
tolkades som strukturerad undervisning, då den är väl planerad och lärarna 
varit aktiva för att alla elever ska lyckas i matematikundervisningen 
(Hansson, 2011; Lundberg & Sterner, 2004). Undervisningen styrdes av mål 
som utgick ifrån talområde 0-20 och under fem veckorna har eleverna fått 
handledning som, enligt Hattie (2009) är strukturerad undervisning. Studien 
inleddes med att eleverna fick veta syftet med undervisningen och vilka mål 
som fanns (Boaler, 2011) för de fem veckorna. Målen var hämtade ur 
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läroplanen (Skolverket, 2011a). Undervisningsstoffet summerades och 
repeterades (Hattie, 2009) under 19 lektioner vilket är en del i strukturerad 
undervisning och undervisningen började med repetition av det lägre 
talområdet, 0-10 för att sedan ske en progression till det högre talområdet, 
11-20. Undervisningen började med något eleverna kunde och fortsatte med 
en utökning av talområde och aktiviteter. Under processen var eleverna 
viktiga för varandras lärande, speciellt i problemlösning (Magne, 1998) 
samtidigt som det märktes att det tar tid för eleverna att lära sig diskutera 
matematik (Löwing, 2004).  
        De spel och andra aktiviteter som användes syftade mot att eleverna 
utvecklade sin taluppfattning (Griffin, 2007). Vid arbetet med udda och 
jämna tal gjordes uppgiften som ett exempel på att konkret material ska 
stödja det som lärs (Anghileri, 2006; Löwing & Kilborn, 2002) eftersom 
reglerna för udda och jämna tal är viktiga att lära ut (Magne, 1998). 
Undervisningen har innehållit både muntliga och skriftliga övningar (Chinn 
& Ashcroft, 2007), eftersom undervisningens innehåll tydliggjordes genom 
dessa aktiviteter. De olika talkombinationerna skrevs upp på planscher i 
klassrummet för att synliggöra mönstret i dem (McIntosh, 2008) och det var 
även dessa talkombinationer som låg till grund för arbetet med 
Funktionsmaskinen. Aktiviteterna i studien har inte individualiserats i så stor 
utsträckning. Det har mest handlat om att arbeta mer inom samma 
matematiska område och att alla elever skulle utveckla sina strategier 
tillsammans men efter sina individuella förutsättningar (Ballard, 1999). 
        Aktiviteterna och spelen användes för att befästa kunskaperna i 
talområdet. Matematikord sammankopplades med begrepp och symbol i syfte 
att eleven skulle få en större förståelse och ett sammanhang (Anghileri, 2006) 
för uppgifterna i studien. Begreppskartor ska vara en hjälp för eleven att 
systematisera arbetet (Bentley & Bentley, 2011) och eleverna började 
använda fler matematiska begrepp som hade samband med addition och 
subtraktion ju längre studien pågick. Under de fem veckorna har strategier 
diskuterats frekvent i klassen och eleverna varit aktiva (Hodgen & Wiliam, 
2006). Eleven har fått hjälp att bygga upp ett matematiskt språk eftersom vi 
använt rätt termer och då blev språket efterhand mer och mer formellt 
(Anghileri, 2006). För att träna på olika representationsformer användes 
Tanketavlan (Dowker, 2005; McIntosh, 2008) och den kan vara ett stöd för 
elevernas förståelse för begrepp (McIntosh, 2008). När eleverna fått verktyg 
och förutsättningar för att förstå kan det leda till att undervisningen blir 
framgångsrik (Kilpatrick red., 2001)  
        3-minutersräkningen var en regelbunden bedömning (Fredrickson & 
Cline, 2010) i studien och den användes som en bedömning för fortsatt 
lärande och visade vad som var nästa steg (Boaler, 2011). I denna studie 
genomfördes tio diagnoser under fem veckor. Sex stycken Diamandiagnoser 
och fyra stycken 3-minutersräkningar. Dessa kan också ses som en 
återkoppling (Skolverket, 2011b) för eleverna för att se det aktuella 
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kunskapsläget. Några elever använde fingrarna när de räknade 
hastighetsräkning och orsaken kan vara att de får fram de mentala 
representationerna för nummer genom att använda fingrarna (Kaufmann, 
2008). De fyra läxor som gavs i studien var en förstärkning av elevernas 
tabellträning (Kilpatrick red., 2001) och en del i den strukturerade 
undervisningen samtidigt som de var självgående och inte krävde någon 
vuxen som hjälp, däremot kan det finnas elever som behövde hjälp att 
komma igång med läxan. 
        För att leda till förståelse (Lester & Lambdin, 2007) var 
problemlösningsuppgifterna kopplade till talområde 0-20. En form av 
formativ bedömning gjordes under de genomgångar och diskussioner som 
genomfördes i helklass och strategier diskuterades (Hodgen & Wiliam, 
2006). Arbete med prealgebra syftade mot att ge en större förståelse för 
likhetstecknets betydelse (Stephens, 2007).  
        Eleverna var mest aktiva när Smartboarden användes och när de själva 
var aktiva i olika spel eller aktiviteter. Under genomgångarna i början av 
studien var det flera elever som hade svårt att lyssna på både läraren och 
varandra men den förmågan utvecklades under de fem veckorna. Elevernas 
användning av relevanta matematiska begrepp inom addition och subtraktion 
ökade under de fem veckorna och anledningen kan vara att de byggde upp ett 
matematiskt språk (Anghileri, 2006). De elever som var snabba och hade 
många poäng på förtesterna hade vid ett flertal tillfällen svårt att komma 
igång med uppgifter som inte handlade om ren räkning som prealgebra, 
problemlösning och Tanketavlan. En möjlig förklaring kan vara att dessa 
övningar skilde sig mycket från lärobokens övningar. Däremot visade elever 
med lägre ingångspoäng på förtesterna andra mer kreativa förmågor och 
strategier på lektionerna. Vid arbetet med Tanketavlan och räknefamiljerna 
valde flera av eleverna ett lågt talområde och då försvann lite av tanken med 
att visualisera uppgifterna.  
        Sammanfattningsvis visar ovanstående resultat och analys ett sätt hur 
strukturerad intensivundervisning i matematik kan organiseras med ett 
inkluderande perspektiv. 
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5.2 Automatisering av addition och subtraktion i talområde 0-20 
 
I nedanstående bilder redovisas resultatet på varje Diamantdiagnos, som 
behandlar addition och subtraktion 11-19. Varje elev representeras av en 
siffra mellan 1-21. För och eftertestens resultat för varje elev är redovisade 
bredvid varandra för att visa elevernas utveckling mellan för och eftertest. I 
instruktionerna för AG1, AG2 och AG3 i Diamantdiagnoserna (Skolverket, 
2008) står att diagnoserna ska genomföras på tid för att se hur eleverna 
automatiserat tabellerna. Diamantdiagnos AG1, AG2 och AG3 analyseras var 
och en för sig och avsnittet avslutas sedan med en jämförelse av resultatet. 
 
 
5.2.1 Resultat AG1 
 
Den maximala poängen som gick att få var 36 rätt på Diamantdiagnos AG1. 
AG1 omfattar  lilla additions- och subtraktionstabellen inom talområde 1-9. 
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I ovanstående diagram redovisas resultatet för de elever som hade mellan 13 
och 28 poäng på förtestet. Alla elever utom en hade fler poäng på eftertestet 
än på förtestet. Fyra elever (elev 1, 6, 9 och 10) ökade med mellan 10 och 15 
poäng. Elev 2, 3, 4, 5, 7, 8 och 11 hade alla en ökning mellan 2 och 9 poäng. 
Elev 12 fick samma resultat på både för och eftertestet. 8 elever hann alla 
uppgifter andra gången. Första gången var det en av dessa 12 elever som 
hann alla uppgifter, elev 7. 
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I ovanstående diagram redovisas de elever som hade mellan 31 och 36 poäng 
på förtestet. Elev 13 ökade från 34 till 36 poäng mellan för och eftertest. Elev 
20 hade 31 poäng på förtestet och ökade med 5 poäng vid eftertestet. Elev 15, 
16 och 19 backade med ett eller två poäng. Elev 14, 17, 18 och 21 låg kvar på 
samma resultat som innan d.v.s. de hade alla rätt. 
 
 
5.2.2  Analys AG1 
 
I elevgrupp 1-12 fick alla elever, utom elev 12, högre poäng vid eftertestet. 
Elev 6 och 9 ökade med 15 poäng. Detta är en indikation på att dessa elever 
fått kunskap om olika strategier genom att de haft möjligheter att 
intensivträna dem under en begränsad tid (Boaler, 2011). I elevgrupp 13-21 
hade eleverna högre ingångspoäng vid förtestet vilket innebär att det inte syns 
någon större ökning vid eftertestet. Elev 15, 16 och 19 har backat ett eller två 
poäng. En orsak till detta kan vara att eleverna kände tidspress andra gången 
och eleverna ville förbättra sin egen individuella tid, något som inte mättes. 
Elev 20 som hade lägst ingångspoäng av eleverna 13-21 vid förtestet höjde 
sitt resultat till alla rätt vid eftertestet.  
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5.2.3 Resultat AG2 
 
Det gick maximalt att få 48 poäng på AG2. AG2 omfattar stora additions- 
och subtraktionstabellen, utan tiotalsövergång, inom talområdet 10-19.  
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Elev 1-12 hade mellan 11 och 32 poäng på AG2 vid förtestet. Vid eftertestet 
låg resultatet mellan 8 och 44 poäng. Elev 2 gjorde alla uppgifter vid 
eftertestet. Elva av de tolv eleverna hade en stor ökning av antalet poäng 
medan elev 3 tappade poäng mellan för och eftertest. En ökning med mellan 
5 och 9 poäng hade elev 8 och 11. En ökning med 10 och 20 poäng hade elev 
1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 och 12. 
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Elev 13-21 hade mellan 20 och 47 poäng på förtestet. På eftertestet låg 
spannet mellan 43 och 48 poäng. Elev 15, 16, 18 och 20 ökade med mellan 2 
och 6 poäng. Elev 14, 17, 19 och 21 ökade med mellan 8 och 14 poäng 
medan elev 13 ökade med 24 poäng. 
 
 
5.2.4 Analys AG2 
 
I AG2 fördubblade i stort sett 6 elever i gruppen elev 1-12 andelen svar som 
var rätt, vilket kan tyda på att eleverna utvecklat snabbare strategier. Elev 3 
backade med 5 poäng mellan för och eftertest. Orsaken kan vara att detta sätt 
att mäta inte passar elev 3. Det sätt ett test är utformat på kan vara ett hinder 
för en elev att visa sin kunskap. Testet kan behöva kompletteras med en 
intervju eller någon form av samtal (Bentley & Bentley, 2011). Det kan vara 
en elev som upplever att provsituationen är stressande eller obehaglig. Elev 
13 mer än fördubblade sina poäng mellan för och eftertest. Alla elever 13-21 
ökade sina poäng och det innebar att elev 15 och 17 hade alla rätt och elev 
13, 14, 16, 18, 19, 20 och 21 mellan 44 och 48 poäng, nära full poäng. 
 
 
5.2.5 Resultat AG3 
 
Det gick maximalt att få 48 poäng på AG3. AG3 omfattar uppgifter från stora 
additions- och subtraktionstabellen med tiotalsövergång inom talområde 10-
19. 
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På förtestet hade elev 1-12 mellan 6 och 29 poäng. På eftertestet låg 
intervallet mellan 20 och 43 poäng. Sju elever ökade med mellan 12 och 35 
fler poäng än de hade vid förtestet (elev 1, 2, 5, 6, 9, 10 och 11). Fyra elever 
hade en ökning på mellan tre och fem poäng (elev 3, 4, 7 och 8). Elev 12 
hade samma resultat på för och eftertest. 
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På förtestet hade eleverna 13-21 mellan 27 och 48 poäng. På eftertestet var 
intervallet 45 till 48 poäng. Elev 13 hade backat en poäng. Elev 18 hade alla 
rätt på både för och eftertest. Elev 14, 15 och 17 ökade med mellan 1 och 2 
poäng. Elev 16, 19, 20 och 21 ökade med mellan 10 och 18 poäng mellan för 
och eftertest. 
 
5.2.6 Analys AG3 
 
På AG3 ökade elev 2 från 8 till 43 poäng mellan för och eftertest, vilket 
innebär en ökning med 35 poäng. Även elev 10 ökade från 10 till 35 poäng. 
Elev 1, 5, 6, 9 och 11 ökade med mellan 11 och 19 poäng mellan för och 
eftertest. Dessa resultat visar att eleverna blivit mycket snabbare i sin räkning 
och resultatet kan tolkas som om eleverna automatiserat tabellerna (Löwing, 
2008). En förklaring till elevernas ökade resultat på eftertesten kan ha sin 
grund i att talområdet 0-20 övats och mycket tid lagts på uppgiften. Det kan 
beskrivas som TOT - time on task (Lundberg & Sterner, 2009; Sjöberg, 
2006). Det har inte funnits utrymme till att ägna tiden åt annat än räkning. 
Huvuddelen av arbetet har organiserats som pararbetet och eleverna har 
samarbetat, det kan bidra till lärande (Magne, 1998). I gruppen elever 13-21 
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var det inte lika många som ökade så mycket men orsaken kan vara att deras 
poäng på förtestet var högre vilket innebär att det inte var möjligt att öka lika 
mycket. Elev 13 och 18 hade alla rätt på förtestet AG3. Elev 14 hade 47/48 
poäng på förtestet AG3. Elev 20 hade 27 poäng på förtestet AG3 och på 
eftertestet 45 poäng, en ökning med 18 poäng. Vid en jämförelse mellan elev 
1-12 och 13-21 kan man se att ökningen är högre i den första gruppen och det 
kan ha ett samband med lägre ingångsvärden. I elevgrupp 13-21 uppnådde 
alla elever mellan 45-48 poäng av 48 möjliga på eftertestet, AG3, den 
gruppen kan anses ha bra räkneflyt (Löwing, 2008) efter perioden av 
intensivundervisning.  
 
5.2.7  Jämförande analys AG1, AG2 och AG3 
 
I jämförelse med AG1 är det fler elever i gruppen 1-12 som ökat med fler 
poäng mellan för och eftertest i AG2, något som talar emot att talområdet 
mellan 0-10 är lättare för eleverna att lära än 11-20 (McIntosh, 2008) 
samtidigt som talområdet i lilla additions- och subtraktionstabellen ligger till 
grund för många uträkningar i den fortsatta matematiken (Baroody et al., 
2009; Lundberg & Sterner, 2004). Det kan vara en följd av att eleverna 
behärskade talområde 0-10 bättre än 11-20 när studien startade. Under 
studien har strategier för räkningen diskuterats och kopplats till att snabbt 
kunna göra uträkningar och se mönster i talen (McIntosh 2008). Magnes 
(1998) räknefamiljer har använts för att se paralleller mellan addition och 
subtraktion. Tabellträningen har skett efter en långtidsplanering (Löwing & 
Kilborn, 2002) och man kan se starka indikationer i elevernas resultat på att 
det har varit en fördel. 
        Elev 12 visade ingen ökning mellan för och eftertest i AG1 och AG3 
men däremot i AG2. AG2 anses vara svårare än AG1, därför finns det ett 
behov av att gå djupare i analysen kring denna elevs automatisering. Den 
största ökningen för elev 1-12 utom en har skett i AG1 men det finns även 
stora ökningar i AG2 och AG3. Ökningen av antalet poäng i för och eftertest 
kan ha ett samband med att undervisningen varit intensiv, något som Boaler 
(2011) och Magne (1998) förespråkar. Det finns en ökning i alla tre 
Diamantdiagnoserna vilket kan tyda på att eleverna automatiserat tabellerna 
under studiens gång. Elevernas större säkerhet på tabellerna kan bero på att 
kombinationerna kommit till långtidsminnet och blivit befästa (Bentley & 
Bentley, 2011; Klingberg, 2011). Det är möjligt att eleverna använde sig av 
snabbare strategier och tänkte bortom fingrarna vid eftertestet men inte vid 
förtestet och att kunskaperna befästs i elevernas inre mentala tallinje 
(Klingberg, 2011). De läxor som skickats hem kan också ha haft betydelse 
för resultatet eftersom de omfattat färdighetsträning på elevens nivå 
(Kilpatrick red., 2001).  
         Andra förklaringar till att resultatet ökat kan varit att undervisningen i 
studien varit strukturerad och tagit sin utgångspunkt i det konkreta och det 
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har förekommit diskussioner om strategier som ett led i att förbättra 
automatiseringen (Baroody, 2006; Löwing, 2008; Ma, 1999). Återkoppling 
har givits varje lektion samt lite extra vid 3-minutersräkningarna för att 
förstärka elevernas lärande (Björklund Boistrup, 2010). Resultatet kan också 
ha ökat eftersom eleverna haft gemensamma diskussioner och lyssnat på 
varandra (Sjöberg, 2006), att eleverna samarbetat (Vygotsky, 1978) och blivit 
stimulerade av att arbeta med sina klasskamrater (Magne, 1998). 
        Elev 3, 4, och 12 skulle enligt resultatet kunna vara elever i behov av 
särskilt stöd. Dessa elever behöver ytterligare strukturerad undervisning och 
att uppleva att matematiken är lustfylld (Butterworth & Yeo, 2010) eftersom 
målet för alla elever är att kunna räkna ut en uppgift snabbt (McIntosh, 2008). 
Där är inte alla elever ännu men med uppföljande undervisning kan det vara 
möjligt att nå dit.  
        Resultaten kan sammanfattas med att interventioner med 
intensivundervisning inte behöver vara så omfattande för att ha positiv effekt 
för eleverna (Dowker, 2005).  
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6. Diskussion och slutsatser 
 
I detta kapitel diskuteras två av studiens nyckelbegrepp, inkludering och 
intensivundervisning. En diskussion av studiens resultat och metod görs även. 
 
 
6.1 Inkluderande undervisning 
 
Studiens utgångspunkt var att bryta den ordinarie undervisningen, där några 
elever ibland gick till specialläraren eller en annan grupp, till förmån för en 
rumslig inkludering (Asp-Onsjö, 2008). Målet var även att inkluderingen 
skulle vara didaktisk, där alla elever skulle känna sig deltagande och 
engagerade i de uppgifter som genomfördes. Eleverna i studien var aktiva 
(SOU 2003:35) under de fem veckorna och övningarna som genomförts har 
varit anpassade för att alla elever skulle kunna lyckas. Alla elever i klassen 
har arbetat i klassrummet och fått sin hjälp där s.k. inkluderad integrering 
(Haug, 1998). Farrells (2004) fyra faktorer som definierar inkludering kan 
hittas i studiens resultat: Närvaro - alla elever har varit närvarande i klassen 
om de inte varit sjuka eller lediga. Acceptans – alla elever har varit en del av 
klassen och kunnat arbeta med varandra. Medverkan – alla elever har deltagit 
i alla aktiviteter. Den sista faktorn är insats det vill säga om eleven får en god 
självbild. Jag upplevde att det fanns en glädje hos elever, som enligt mig, 
hade låg självbild i matematik att kunna delta i klassens aktiviteter på samma 
villkor. Eleverna fick upp ögonen för sin individuella progression och 
utveckling genom både för och eftertest och 3-minutersräkningarna. Studiens 
arbetsmetoder kan ha haft större betydelse än om eleverna arbetat 
nivågrupperat (Engström, 1999) eftersom eleverna arbetat med strukturerad 
undervisning och tränat på strategier genom att lärarna har diskuterat dessa 
med eleverna. Studien har innehållit strukturerad undervisning för alla elever 
men det är läxorna som varit mest individanpassade.  Den genomförda 
undervisningen kan vara ett exempel på inkluderande undervisning (Nilholm, 
2006) utifrån det arbetssätt som använts. Det kan diskuteras om studien har 
en pedagogisk eller specialpedagogisk utgångspunkt. Var går gränsen? Som 
jag ser det har de specialpedagogiska tankarna funnits med i planeringen och 
resulterat i pedagogik för alla elever (Ahlberg, 2001; Nilholm, 2006; Persson, 
2007). Samtidigt kan det vara svårt att veta om de elever som hade höga 
ingångspoäng på förtesterna AG1, AG2 och AG3 fått ut maximalt av 
undervisningen eftersom de hade samma eller något lägre resultat på 
eftertesterna. Det kan i det sammanhanget diskuteras om alla elevers 
olikheter tagits tillvara (Ballard, 1999) när det finns några elever som inte 
visar så stor poängmässig ökning mellan för och eftertest. Inkludering i 
matematik innebär att alla elever ska ha möjlighet att utvecklas. Trots det är 
min uppfattning att eleverna lärt tillsammans (Sjöberg, 2006; Vygotsky, 
1978) under fem veckor. 
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6.2 Intensiv matematikundervisning 
 
Att arbeta intensivt med ett matematiskt område tilltalade mig eftersom 
arbetssättet känts effektivt när eleverna fått arbeta mycket med praktisk 
tillämpning av talkombinationerna och diskuterat strategier. Under studiens 
fem veckor har eleverna skrivit siffror när de gjort sina läxor medan arbetet 
på lektionerna inneburit lite skrivande i böcker. Många hävdar att elever 
behöver en matematikbok för att utveckla sina kunskaper i matematik. Denna 
studie visar att det inte behöver vara så, elevernas strategier har betonats och 
utvecklats med hjälp av andra metoder. Eleverna har visat en 
kunskapsutveckling som med hjälp av strategier utvecklats under en 
begränsad, intensiv period (Boaler, 2011). Klassen hade tidigare arbetat med 
uppgifter inom talområde 0-20 men det var många elever som inte befäst 
kunskapen. Dilemmat vid genomförandet av denna intensivundervisning var 
de elever som var lediga eller sjuka. Det var flera elever som var frånvarande 
från skolan i en vecka under studiens totala fem veckor och då drabbades 
kontinuiteten och inlärningen blev mindre intensiv. Denna studie visar att 
forskningen om intensiva läsinsatser (Torgensen et al., 2001) kan överföras 
till matematikundervisning men mer forskning behövs inom området.         
        Vid studiens avslutande kunde ett positivt resultat uppvisas. Genom att 
arbetsområdet varit intensivt och elevernas gemensamma arbete har varit 
grundläggande kan det ha inverkat på resultatet (Sjöberg, 2006).  
 
6.3 Effekt på elevernas automatisering 
 
Varför hade eleverna inte kommit längre i sin automatisering av tabellerna på 
våren i tvåan? Det var en fråga som jag ställde efter rättning av förtesterna 
AG1, AG2 och AG3. Om eleverna får lära sig matematik på endast ett sätt 
kan det leda till att eleven fastnar i ineffektiva metoder (McIntosh, 2008) och 
ett arbetssätt som bygger på ett stort elevansvar kan leda till sämre resultat 
(Hansson, 2011). Är det möjligt att förklaringen är så enkel eller kan det ha 
andra orsaker? 
        Studiens diskussioner om strategier och metoder är ett djupare sätt att 
befästa additions- och subtraktionstabellerna och är en väg från att metoderna 
är ineffektiva till att vara effektiva (Boaler, 2011). När eleverna kommer till 
år 3 är kunskapskravet att de ska kunna räkna huvudräkning och beräkna 
addition och subtraktion inom talområde 0-20. Resultatet i denna studie kan 
ses som en intensiv insats mot kunskapskravet men det behövs ytterligare 
perioder av strukturerad undervisning inom talområdet för att alla elever helt 
ska ha befäst kombinationerna. Det kan vara svårt för eleverna att befästa alla 
tabeller och bearbeta sina strategier under studiens fem veckor men resultaten 
indikerar att flera av eleverna procentuellt visat på stora resultatmässiga 
förändringar. Utifrån resultaten skulle elev 1-12 vara större vinnare än elev 
13-21 eftersom deras resultat höjts mer men min uppfattning är att elev 13-21 
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också fick snabbare strategier i huvudräkning. Trots att de flesta elever i 
gruppen 1-12 gått framåt i antalet poäng inom given tidsram mellan för och 
eftertest i AG1 är det fyra elever som inte hann alla uppgifterna vid 
eftertestet. På diagnosen AG2 är det fler elever i gruppen 1-12 som gjort 
större ökning av sina poäng än i AG1. En anledning kan vara att det lägre 
talområdet var mer befäst innan intensivundervisningen påbörjades. I början 
av studien var det svårt att engagera alla elever och det krävdes mycket för att 
få igång ett matematiskt samtal, detta utvecklades under de fem veckorna. 
Det krävde mycket att helt engagera de elever som var vana att arbeta snabbt 
i boken och som redan tyckte att de kunde området, företrädesvis elev 13-21. 
Speciellt gällde det vid arbetet med Tanketavlorna och på de lektioner som 
handlade om problemlösning. Fick elev 13-21 ut något av undervisningen? 
Det kan naturligtvis ifrågasättas eftersom detta arbete saknar litteratur som 
diskuterar dessa frågor men alla elever fick med sig nya sätt att tänka kring 
strategier och det borde gagna alla elever. Sammanfattningsvis visar detta 
trots goda poängökningar att 14 elever följaktligen har ett fortsatt arbete med 
tabellkunskaperna för att de ska bli automatiserade eftersom målet med 
undervisningen är att eleverna kan svara på en uppgift från additions eller 
subtraktionstabellen på ca två-tre sekunder (McIntosh, 2008).  
        Det finns några elever som jag vill beskriva mer ingående eftersom de 
visar sig lite extra i resultatet. Elev 1, 2, 6, 9 och 10 ökade sammanlagt med 
mellan 39 och 61 poäng mellan för och eftertest AG1, AG2 och AG3.   Det 
kan ha varit så att undervisningen i studien passat dessa elever extra bra 
(Pettersson, 2011). Elev 15 och 18 hade höga poäng på förtesterna och det 
finns inget i denna studie som tyder på att de utvecklat sin automatisering av 
tabellerna eftersom individuell tidtagning saknas. Om tiden tillåtit hade det 
varit givande att komplettera diagnoserna med en intervju med de elever som 
stått stilla eller gjort en marginell ökning. Elev 3 har i klassrummet visat på 
automatisering av stora additionstabellen när det handlade om att addera två 
tärningar och vid spelet Raka spåret men den skriftliga diagnosen kunde inte 
fånga elevens kunskap som visades vid de konkreta övningarna. De elever 
som inte ökat sin automatisering kan finna obehag i att göra denna typ av test 
som är tidsbegränsat.  Orsaken kan vara att eleven varit med om nederlag i 
tidigare testsituationer (Jess, Skott & Hansen, 2011). 
        Uppbyggandet av matematiska begrepp kan ta tid eftersom det är ett 
andra ordningens språk för eleverna (Johnsen Høines, 2000) men det visade 
sig att genom medvetet användande av begreppen i klassrummet (Anghileri, 
2006) blev de naturliga för eleverna att använda i sina samtal och 
förklaringar.  
        Lärarens attityd har betydelse för hur undervisningen blir (Wallby, 
Carlsson & Nyström, 2001) och i denna studie är det min och ordinarie 
lärares attityd som legat till grund för de resultat som visar sig. Vi har haft 
höga förväntningar på eleverna (Kilpatrick red., 2001) och det kan vara en 
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faktor till att resultaten för de flesta eleverna har ökat under studiens gång. 
Elevernas arbetsinsats har också varit en viktig del i studien. 
        Genomförandet av för och eftertest i klassen var en ovan situation för 
både eleverna och mig. Eleverna verkade inte vara vana vid att räkna på tid 
och jag är van vid att alla elever är vill hinna mycket. Inställningen till att 
räkna på tid varierade i både för och eftertest men det var flera elever som 
uppfattade hastighetsräkning som ett roligt moment när de skrev sin 
utvärdering. Sammanställningen av för och eftertest av Diamantdiagnoserna 
visar att det är möjligt för eleverna att automatisera tabellerna bättre genom 
intensivundervisning i helklass. 
 
 
6.4 Strukturerad intensivundervisning som arbetssätt 
 
Det kan ha varit en nackdel att jag utförde studien själv eftersom min 
koncentration legat på lektionernas innehåll medan jag kan ha missat saker 
som hänt i klassrummet. Fältanteckningarna kan ha blivit mindre utförliga av 
den anledningen. Dataanalysen av strukturerad undervisning, 
fältanteckningar och resultatet på diagnoserna stöder validiteten (Bryman, 
2011) i studien med en bred ansats. Reliabiliteten (Bryman, 2011) i studien 
kan diskuteras eftersom det inte är helt sannolikt att elevresultatet på 
diagnoserna skulle bli detsamma om de genomfördes igen. Däremot kan 
reliabilitetens stärkas av att det fanns flera lärare i klassrummet vid 
genomförandet av undervisningen och diagnoserna. 
        Det finns en föreställning om att elever ska gör samma uppgifter på 
exakt samma tid (Boaler, 2000) och för att komma ifrån detta använde jag 
lösblad men det resulterade i att det fanns många papper i omlopp i 
klassrummet. Många av de aktiviteter eller arbetsblad eleverna får göra i 
skolan kan ha ett otydligt syfte och det händer att de inte motiverar eleverna 
(Anghileri, 2006) och sådana arbetsblad som jag använt i min undervisning 
då och då. Med detta i fokus tänkte jag av gammal vana välja ett arbetsblad 
för att träna udda och jämna tal men vid närmare eftertanke insåg jag att 
arbetsbladet kunde liknas vid en pysselsida och av den anledningen valde jag 
spelet udda och jämn. 
        Arbetssättet som introducerades var till vissa delar obekant för eleverna. 
Under de första veckorna var det flera av eleverna som efterfrågade att få 
skriva mer på matematiklektionerna och gärna ta fram matematikboken. En 
orsak kan vara att läroboken varit styrande i undervisningen (Hansson, 2011). 
Det blev inte så mycket skrivande eftersom många av övningar byggde på 
pararbete och spel och genom att spela spel kan elever hitta samband och se 
mönster genom att de lägger upp en strategi (Anghileri, 2006). Spel kan 
också möjliggöra för eleverna att tänka genom att prata med sin motspelare.  
        Helklassdiskussioner har varit frekventa och i början av de fem 
veckorna var det svårt att få eleverna helt delaktiga men det gick bättre och 
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bättre. Vid diskussioner som utgår från att diskutera strategier i helklass där 
eleverna är aktiva sker ett lärande (Hodgen & Wiliam, 2006). De 
matematiska samtalen har varit viktiga i denna studie för att leda till effektiv 
undervisning och förståelse för matematiken (Anghileri, 2006). Under 
studien har Smartboarden i klassrummet använts. Vid dessa tillfällen har 
eleverna varit extra uppmärksamma och eleverna har fått använda den till 
förklaringar. Interaktiva tärningar fångade elevernas uppmärksamhet när de 
fick hjälpa till att gå fram och slå tärningarna.  
         Läxorna har under fyra veckor varit mycket omfattande. Risken är att 
det leder till en social exkludering eftersom det blir de elever som har 
möjlighet att få hjälp hemma som lyckas bäst. Trots detta gjorde alla elever 
sina läxor under de fyra veckor som dessa delades ut och målet med läxorna 
var att ytterligare befästa talkombinationerna eftersom de innehöll räkning 
och uppgifter som alla elever skulle ha möjlighet att klara själva (Kilpatrick,  
red., 2001). 
        Eftersom eleverna var ovana vid att räkna på tid maximerades tiden till 
sex minuter på samtliga diagnoser AG1, AG2 och AG3. Mot bakgrund av det 
fick även eftertestet genomföras på sex minuter. 3-minutersräkningarna som 
genomfördes gick efterhand lättare. För att se om elev 13-21 förbättrat sin 
automatisering skulle jag ha tagit tid vid både för och eftertest, något jag 
tyvärr inte gjorde. Följaktligen kan inte så stora framsteg utläsas i AG1 för 
elev 13-21 eftersom de hade många poäng redan på förtestet och deras 
individuella utveckling framförallt handlade om att de räknade ut uppgifterna 
snabbare vid eftertestet. Undersökningsmetoden i studien kunde med fördel 
ha ändrats så tiden togs för varje enskild elev. Kan det ha varit så att jag 
fokuserat mest på de elever som hade lägre poäng och missat att utmana dem 
som redan kunde? Jag noterade att det var flera av eleverna 13-21 som gjorde 
eftertestet på kortare tid men detta har jag tyvärr inte dokumenterat så det kan 
stärkas. 
        Detta arbetssätt skulle kunna vara en del i ett specialpedagogiskt 
arbetssätt där de traditionella strukturerna ändras genom att planera för att 
alla elever ska delta i den gemensamma undervisningen och få den hjälp som 
behövs i klassen (Skollagen 2010:800). Det skulle också kunna innebära att 
den skriftliga delen av matematiken tonas ned till förmån för elevernas 
gemensamma matematiska samtal. Det som inte kan sägas säkert är hur 
eleverna utvecklat sin räkning vid träning i mindre grupper men det finns 
ingen forskning som styrker att nivågruppering påverkar resultaten positivt 
(Bentley & Bentley, 2011; Giota & Emanuelsson, 2011). Eftersom studien 
inte har någon kontrollgrupp är det svårt att veta hur mycket eleverna 
utvecklat automatisering genom vanlig undervisning. 
        Om jag skulle gör om en liknande intensivundervisning med 
strukturerad undervisning kommer lektionerna omarbetas, förfinas och 
utökas. Jag gjorde lektionsplaneringen i februari innan jag hunnit läsa in mig 
på all litteratur och nu i efterhand skulle planeringen ha modifierats med den 
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kunskap jag fått under studiens gång. I min profession som speciallärare är 
målet att visa på goda exempel och komma med förändringsförslag för 
undervisning som ska gagna alla elever och detta arbetssätt skulle kunna vara 
en del i det arbetet.  
 
 
6.5 Implikationer för undervisningen 
 
Under studiens gång har det varit flera lärare engagerade i och kring denna 
studie vilket har lett till att arbetet med traditionell specialundervisning 
diskuterats liksom arbetssätt och arbetsformer. Eftersom skolan behöver 
använda sig av flera olika metoder för att kunna möta alla elever (Vinterek, 
2006) kan strukturerad intensivundervisning vara en metod. Denna studie 
visar ett exempel på att det finns en möjlighet att nå goda resultat genom att 
undervisa medvetet och strukturerat.  Det är angeläget att fortsätta 
forskningen om olika arbetssätt i matematik som motvikt till de rapporter om 
svensk matematikundervisning som finns (Skolinspektionen 2009:5; 
Skolverket, 2009) och visa på konkreta exempel. De generella huvuddragen i 
denna studie (se 5.1) skulle kunna överföras på andra matematiska områden 
och ligga som grund för en utveckling av matematikundervisningen. Genom 
att eleverna får en god kunskap i aritmetik under de tidiga skolåren kan det 
medverka till att fler elever får bättre kunskaper även i andra matematiska 
områden (Baroody et al., 2009; Ma, 1999) och negativa trender i 
matematikundervisningens resultat kan brytas.  
 
 
6.6 Fortsatt forskning 
 
En uppföljning i klassen som medverkat i denna studie skulle vara intressant 
för att se om resultaten håller över tid. Ifall det skulle finnas en möjlighet att 
göra en longitudinell studie kan det vara lärorikt eftersom elevernas 
lärprocesser skulle kunna studeras mer ingående.  För att se alla elevernas 
individuella utveckling bör tidtagning finnas med. En annan möjlig 
infallsvinkel skulle vara att ta elevens perspektiv och se hur undervisningen 
uppfattas av eleverna. 
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Linnéuniversitetet     bilaga 1 
Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik 
 
Till Dig som förälder i 2X 
Jag studerar till speciallärare inriktning matematik på Linnéuniversitetet i 
Växjö. Detta läsår har jag ingen egen klass och det är anledningen till att jag 
genomför ett projekt i 2X. Det är min sista termin och jag kommer att skriva 
ett examensarbete i form av ett matematikprojekt. 
 
Jag är mycket intresserad av hur elever lär matematik på bästa sätt och hur 
elever kan få räkneflyt likaväl som läsflyt. Med anledning av detta kommer 
jag med hjälp av X och X genomföra ett matematikprojekt i klassen. 
Projektet kommer att pågå mellan vecka 9-13 måndagar, tisdagar och 
onsdagar. Det innebär att vi kommer att arbeta intensivt med lilla plus och 
minus samt stora plus och minus. Målet med arbetet är att så många elever 
ska lära sig dessa kombinationer så att de kan lösa dem automatiskt. Under 
denna period kommer vi också att skicka hem läxor i talområde 0-20. Vi 
kommer att inleda med att eleverna får lösa matematikuppgifter i 
Diamantdiagnoserna för att se vilken kunskap de har med sig in i projektet 
och sedan kommer de att få lösa samma uppgifter vecka 13. Anledningen till 
att jag väljer tal mellan 0 och 20 är att dessa tabeller är viktiga för den 
fortsatta matematiken. Jag hoppas vi kan se en gemensam nytta i detta 
projekt.  
 
Allt material behandlas anonymt i min redovisning om projektet. Det betyder 
att ingen obehörig ska kunna ta del av de uppgifter som finns och eleverna 
ska inte kunna identifieras. Materialet ska endast användas till detta 
examensarbete.  
 
Har ni frågor kring detta kan ni ringa till mig, Susanne Lantz på tel: 
XXXXXXXX 
 
Handledare är Helena Roos, Linnnéuniversitetet tel.XXXXXXXX 
 
Mvh Susanne Lantz 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn anonymt fi nns med i 
examensarbetets resultatdel: 
 Ja 
 
 Nej 
 
Underskrift:___________________________________________ 
Lämnas till skolan senast fredagen den 24 februari 
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Linnéuniversitetet                                              
Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik                      bilaga 2 
 
 
 
Till Dig som elev i 2X 
 
 
Hej! 
 
Under vecka 9-13 kommer jag att ha matematik ihop med er tre dagar i 
veckan. Under lektionerna kommer vi att arbeta med lilla och stora plus och 
minus. Ni kommer att få träna mycket och vi ska använda olika spel och 
övningar. Ibland kommer vi att arbeta tillsammans i hela klassen och ibland 
kommer vi att arbeta i små och lite större grupper. Vi startar arbetet med att 
ni får göra Diamantdiagnoser vecka 6 för att jag ska veta vad du redan kan 
och vad du behöver träna på. Under de här fem veckorna kommer vi också att 
skicka hem läxor som tränar det vi gör i skolan. X och X är med på 
lektionerna som vanligt. 
 
Jag hoppas att vi får fem trevliga och bra veckor tillsammans! 
 
Mvh  
Susanne Lantz 
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