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Abstract
Syftet med följande rapport är att ta reda på om och hur elevers aritmetiska och numeriska
förmågor utvecklas med hjälp av Mathematics Recovery Programme (MRP), Wright et al
(2000). För att kunna besvara syftesfrågan har fyra elever undervisats enskilt under en
sjuveckorsperiod i enlighet med detta program. Eleverna har observerats och intervjuats i
undervisningssituationerna med hjälp av metoderna teaching experiment (Steffe och
Thompson, 2000) och flexibla intervjuer (Ginsburg et al, 1998).
MRP har sin teoretiska grund i radikalkonstruktivistiska teorier och vår studie har en
deduktiv ansats då vi utgick från dessa teorier i vår undervisning och i efterföljande analys.
Enligt konstruktivistiska teorier konstruerar eleverna själva sin kunskap i för dem
meningsfulla sammanhang, i interaktion med andra. Undervisningen måste utgå från och
bygga på elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper, för att eleverna ska kunna
vidareutveckla sin matematiska förståelse.
Studiens resultat visar att de fyra eleverna gör framsteg. Bidragande orsaker till detta var
lärarens observationer och reflektioner av arbetet under lektionerna och den efterföljande
analysen av de videoinspelningar som gjordes under lektionerna. På detta vis kunde läraren
utmana elevernas tankar på den nivå där de befann sig. Materialets utformning och
möjligheten till mikrojustering var även det en bidragande orsak till elevernas framsteg. I
dialog med läraren synliggjordes det som eleverna visste och kunde, både för dem själva
och för läraren.
Vår slutsats är att enskild strukturerad undervisning under en begränsad tid av välutbildade
lärare/speciallärare hjälper elever i deras matematiska utveckling. Specialläraren i
matematik spelar här en viktig roll i att utforma undervisning för elever i
matematiksvårigheter som bygger på och vidareutvecklar deras aritmetiska förmågor.
Nyckelord: aritmetik, elever i matematiksvårigheter, Mathematics Recovery Programme
(MRP), specialundervisning, tidiga riktade insatser
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1 INLEDNING
Boel Jeppsson
Under mina år som matematiklärare för elever i årskurs F-6 har jag mött elever som verkar ha
svårt att kunna uppfatta och att se antal. De elever som fortsätter att fingerräkna och att räkna
en till en även om man försöker visa dem andra strategier. Jag har under en tid funderat
mycket på vad det kan bero på och hur man bäst skulle kunna hjälpa dessa elever. Jag har
frågat mig om det finns effektiva träningsprogram i matematik som kan vara en hjälp för
elever att träna upp sin taluppfattning.
Sedan något år tillbaka arbetar jag med lästräningsmaterialet Bravkod (Jönsson, 2010) för att
träna upp avkodning och därmed hjälpa läsningen. Det jag funnit positivt med detta program
är att det handlar om korta träningspass vid flera tillfällen per vecka där man tränar ett väl
avgränsat område. Det jag också funnit positivt är att eleverna tydligt kunnat se sin utveckling
eftersom man mäter antalet ord per minut både före och efter träningsperioden. Min
erfarenhet av detta är också att eleverna har tyckt om den här undervisningsformen.
Annika Eriksson
Jag har under många år som lågstadielärare använt mig av tidiga insatser i svenskämnet. Med
hjälp av Bornholmsmodellen (Lundberg, 2007) och Reading Recovery (Clay, 1993) under
elevernas första läsår i skolan har jag kunnat fånga upp många av de elever som riskerat att
drabbas av läs- och skrivsvårigheter. Eleverna har undervisats i liten grupp vid flera tillfällen i
veckan utöver den vanliga klassrumsundervisningen. Dessa strukturerade insatser har medfört
att elevernas läs- och skrivförmåga utvecklats och utan dessa förebyggande åtgärder hade
förmodligen flera av mina elever misslyckats í sina första steg mot en god läs- och
skrivutveckling. Detta har också bidragit till att flera elever som möjligtvis skulle ha fått
svårigheter i sin läsutveckling längre fram och blivit föremål för kompensatoriska
specialpedagogiska insatser har sluppit detta. Eleverna har fått lyckas innan de hinner uppleva
ett misslyckande.
Inom matematikämnet har jag länge funderat på att jag borde erbjuda elever med outvecklade
talbegrepp och räknestrategier samma förebyggande åtgärder som jag gör i ämnet svenska. I
varje klass, varje år, finns elever som i ännu större utsträckning borde få möjlighet att
utveckla sina informella strategier innan de utsätts för skolans mer formella och abstrakta
matematiska innehåll, för att inte riskera att uppleva matematiksvårigheter senare under sin
skolgång.

1.1 Bakgrund
Som matematiklärare möter vi dagligen elever som har kommit olika långt i sin aritmetiska
utveckling. De flesta elever har fungerande talbegrepp som de använder framgångsrikt, men i
varje klass finns alltid någon eller några elever som har svårt att förstå skolmatematiken.
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Dessa elever använder oftast endast en räknestrategi och har svårt att vidareutveckla denna.
Gapet mellan skolmatematiken och dessa elevers kunskaper i aritmetik är stort. Vi har också
upplevt att skolan har svårt att möta och utmana dessa elevers kunskaper. Ofta läggs
undervisningens på en alltför hög och abstrakt nivå.
Dowker (2005) menar att elever i matematiksvårigheter enbart använder en strategi för att
utföra beräkningar. Dessa elever har svårt att förstå olika härledningsstrategier och löser
uppgifter genom att räkna vidare från ett tal. Eleverna kan också ha svårigheter att komma
ihåg räkneramsan och då tar memorerandet av ramsan all energi när eleverna utför olika typer
av beräkningar. Eleverna har oftast inte heller någon abstrakt förståelse för olika tal.
I vårt samhälle är god matematisk förmåga ofta förknippad med intelligens vilket har
betydelse för de elever som upplever att skolmatematiken är svår, eftersom de ofta anser sig
vara mindre begåvade än sina klasskamrater (Adler, 2007). Ahlberg (2001) menar att
misslyckande i matematik påverkar elevernas självkänsla mer negativt än dåliga resultat i
andra ämnen just på grund av detta. Risken finns att de då ger upp och anser sig vara
obildbara. Enligt Chinn (2004) är matematik det ämne som framkallar mest ångest hos våra
elever. Chinn menar att ”mattesskräck” byggs upp över tid och har flera orsaker, bland annat
ständiga misslyckande i matematik, lärares attityder, dålig undervisning och svårigheter hos
individen att förstå skolmatematiken.
Wright, Martland och Stafford (2000) påpekar att elevers svårigheter i matematik tenderar att
kvarstå genom hela deras skolgång. Skillnaderna mellan normalpresterande elevers
matematiska kunskaper och kunskaperna hos elever i matematiksvårigheter kommer enligt
författarna dessutom att öka ju äldre eleverna blir. De menar därför att det är angeläget att
upptäcka och åtgärda dessa elevers svårigheter så tidigt som möjligt. Wright et al anser att
tidiga insatser och strukturerad undervisning kan förebygga matematiksvårigheter. Det är
dock viktigt att insatserna utgår från och bygger på det som eleverna redan behärskar för att
elevernas aritmetiska kunnande ska vidareutvecklas.
Vi frågar oss om elevers aritmetiska svårigheter kan förebyggas? Kan tidig upptäckt och
strukturerade insatser möjliggöra att elever med outvecklade, matematiska räknestrategier,
utvecklar välfungerande talbegrepp som kan utgöra grunden för deras fortsatta matematiska
utveckling?
Under vår utbildning till speciallärare har vi läst om olika program för tidiga insatser och
strukturerad undervisning i aritmetik som används i bland annat USA, Storbritannien och
Australien. Vi bestämde oss för att prova delar ur ett av dessa program tillsammans med några
elever för att se hur denna metod fungerar i vår verklighet. Vi valde Mathematics Recovery
Programme, MRP (Wright et al, 2000) av den enkla anledningen att den är utgiven i bokform
och finns att låna på bibliotek. En annan anledning till varför vi valde Mathematics Recovery
Programme är att böckerna noga beskriver hur materialet är tänkt att användas och att inga
dyra manualer eller annat arbetsmaterial behövde köpas in.
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Nyligen släpptes den internationella PISA-undersökningen 2012 (Skolverket, 2013) och det
har återigen konstaterats att svenska elever ligger lågt vad gäller matematikkunskaper. Kan
MRP vara användbart även i Sverige för att utveckla elevers aritmetiska förmågor? Kan denna
metod hjälpa de lärare som trevar efter hur de bäst ska hjälpa elever med bristande
taluppfattning? Detta är frågor som vi ställer oss och som vi med denna undersökning vill
bilda oss en uppfattning om.

1.2 Syfte och problemformulering
Syftet med arbetet är att kartlägga och granska ett program för tidiga insatser inom aritmetik,
Mathematics Recovery Programme, MRP (Wright, Martland & Stafford, 2000), och
tillsammans med elever prova delar ur programmet för att undersöka huruvida denna metod
utgör ett möjligt angreppssätt för matematikundervisningen för elever i behov av särskilt stöd
även i svensk skola.
– Kan tidiga insatser och strukturerad undervisning i matematik möjliggöra att elever med
outvecklade, informella matematiska strategier utvecklar välfungerande talbegrepp som kan
utgöra grunden för deras fortsatta matematiska utveckling?
– Kan MRP hjälpa speciallärare i deras arbete med att utveckla elevers numeriska och
aritmetiska färdigheter?
– Kan metodens ramverk för aritmetisk utveckling, Learning Framework In Number, LFIN,
fungera som stöd för planering och upplägg av undervisning för elever i behov av särskilt
stöd?

1.3 Studiens avgränsning
Att undervisa helt i enlighet med de direktiv som Mathematics Recovery Programme förordar
är tyvärr inte möjligt inom den korta tidsram som vi har till vårt förfogande. Eftersom studien
är avgränsad till 15 högskolepoäng har det varit nödvändigt att göra vissa begränsningar för
att kunna bearbeta insamlad data och för att kunna slutföra vårt examensarbete inom utsatt tid.
Studien omfattar därför endast fyra elever som har undervisats enskilt under en
sjuveckorsperiod. Varje elev undervisades vid två tillfällen per vecka. MRP förespråkar
daglig enskild undervisning under 10-15 veckor. Alla lärare som arbetar med programmet bör
enligt MRP genomgå en metodutbildning i detta program för att kunna undervisa på bästa
sätt. Detta har vi inte heller haft möjlighet att ta i beaktande, vilket möjligtvis också har
påverkat elevernas resultat.
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Under andra premisser hade det varit spännande och intressant att få arbeta med elever helt
enligt detta programs rekommendationer och då få följa elevers framsteg och matematiska
utveckling under en längre tidsperiod.

1.4 Studiens upplägg
I vår inledning presenteras studiens syfte och avgränsning samt vår problemformulering.
Avsnitt 2 tar upp Mathematics Recovery Programmes teori och metod. Metoden Teaching
Experiment förklaras också. Vidare redogörs kortfattat för olika forskningsrön kring hur
elever lär matematik och hur skolan bör undervisa. Tidiga insatser och strukturerad
undervisning berörs samt speciallärarens roll i förhållande till detta.
I avsnitt 3 presenteras den konstruktivistiska teori som vi utgått från i vår studie och i avsnitt 4
preciseras vår problemformulering ytterligare. Vårt metodval och de metodövervägande som
gjorts presenteras i avsnitt 5. Här beskrivs också vår undersökningsgrupp och det
undervisningsmaterial som användes i studien. Vidare görs en beskrivning av hur studien
genomfördes och hur vårt material bearbetades. Även etik, validitet och reliabilitet diskuteras.
De resultat vi har erhållit i vår studie presenteras i form av fallbeskrivningar i avsnitt 6. Här
redovisas elevernas framsteg och matematiska utveckling samt vad i vår undervisning som
möjliggjorde detta. I avsnitt 7 analyseras våra resultat och kopplas samman med studiens
syfte. Vår rapport avslutas med en diskussion i avsnitt 8, där vi reflekterar över resultaten i
förhållande till vårt syfte, vald litteratur och teori. Hela arbetet avslutas med en
sammanfattning i avsnitt 9.
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2 LITTERATURGENOMGÅNG
2.1 Styrdokument
I Barnkonventionen (1989) står att alla barn har rätt till utbildning och att utbildningen ska
syfta till att utveckla alla barns potential så långt det är möjligt. Artikel 28 beskriver också att
konventionsstaterna ska samarbeta i särskilt syfte att avskaffa analfabetism. Munn (2005) gör
en jämförelse mellan ”literacy” och ”numeracy” och menar att i barnkonventionen är barnens
rätt till ”literacy” särskilt nämnt men inte deras rätt till ”numeracy”. Hon anser att hela
västvärldens utbildningsdiskurser lägger mer fokus på elevers läsutveckling än på deras
matematiska utveckling och menar att elevers rätt till ”numeracy” borde likställas med
”literacy”.
Enligt läroplan för grundskolan, Lgr 11, har skolan en viktig del i att skapa trygghet runt
eleverna och att utveckla deras självkänsla. Det är varje elevs rättighet att få uppleva
tillfredsställelsen av att lyckas och att gå framåt i sin utveckling och vinna över svårigheter.
Därför skall alla som arbetar i skolan verka för en god lärandemiljö för alla elever
(Skolverket, 2011).
I lärarens uppdrag ingår att uppmärksamma varje elevs utgångspunkt och unika
förutsättningar och arbeta för att uppmuntra elevers egen vilja att lära och tro på sin förmåga.
Uppdraget omfattar också att skapa möjligheter för eleverna att utveckla olika uttrycksformer.
Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov och läraren ska
utforma sin undervisning så att varje elev utvecklas från den nivå där den befinner sig och
samtidigt uppmuntras att utvecklas och använda hela sin förmåga. Vidare ska det ske på ett
sådant sätt att eleverna upplever att deras kunskapsutveckling går framåt (Skolverket, 2011).
I kursplanen för ämnet matematik i Lgr11 står att skolans undervisning ska syfta till att
utveckla följande fem förmågor hos eleverna. Dessa är






formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier
och metoder,
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa
rutinuppgifter,
föra och följa matematiska resonemang, och
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra
för frågeställningar, beräkningar och slutsatser (Skolverket 2011:63)

Skolan ska vara likvärdig vilket inte innebär att undervisningen ska utformas på samma sätt
för alla elever eller att skolans resurser ska fördelas lika. Skolan och lärarna har ett särskilt
ansvar för de elever som har svårigheter att nå målen för utbildningen och alla som arbetar i
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skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd, samt samverka för att
göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande (Skolverket, 2011).
I skollagens kapitel 3 återfinns bestämmelser för hur särskilt stöd ska utformas. Elever i
stödbehov ska uppmärksammas och rektor ska tillsammans med elevhälsan utreda
stödbehovet (kap 3 8§) och dokumentation ska ske i form av ett åtgärdsprogram (kap 3 9§).
Stödet kan ges istället för den ordinarie undervisningen eller som ett komplement men det ska
ges inom den elevgrupp som eleven är en del av (kap 3 7§) (SFS 2010:800). I
skolförordningen (SFS 2011:185) står det att skolan ska erbjuda strukturerad undervisning
och lärarstöd så att eleverna utvecklas så långt det är möjligt och att de minst når lägsta
kunskapsnivå.

2.2 Mathematics Recovery
Vi har valt att studera tre böcker i en serie vilka behandlar tidig aritmetisk utveckling hos
elever i åldrarna 4-8 år. Dessa böcker är: ”Early numeracy, Assessment for teaching and
intervention” (Wright et al, 2000), ”Teaching number, Advancing children´s skills and
strategies” (Wright, Martland, Stafford & Stanger, 2002) och ”Teaching number in the
classroom with 4-8 year-olds” (Wright, Stanger, Stafford & Martland, 2006). Ännu en bok
finns i serien som behandlar vidareutveckling av elevers aritmetiska kunskaper i åldrarna 8 10 år, vilken vi har valt att inte studera inom ramen för vårt examensarbete. De tre böckerna
beskriver arbetssätt och tillvägagångssätt för undervisning av elever i förskoleålder och tidig
grundskoleålder och går under samlingsnamnet Mathematics Recovery.
Undervisningsmetoderna är baserade på två olika forskningsprojekt, Mathematics Recovery
Programme, MRP och Count Me In Too. Dessa studier har utförts i Australien, USA och i
Storbritannien med lyckade resultat.
Smith, Cobb, Farran, Cordray och Munter (2013) fann i sin utvärdering av MRP att de elever
som deltagit i enskild undervisning med hjälp av detta program presterade bättre än elever
som inte deltagit. Smith et al (2013) konstaterar också att de elever som hade de största
svårigheterna var de som utvecklades mest och som drog störst nytta av programmets riktade
insatser. Även Dowker (2009) påvisar att MRP utvecklar elevers numeriska och aritmetiska
förmågor.

2.2.1 Metodens teoretiska ramverk och syn på lärande
MRP är ett undervisningsprogram grundat av professor Robert J Wright. Programmet är ett
resultat av Wrights forskning om hur elever utvecklar numeriska och aritmetiska färdigheter.
Wright påvisar i sin forskning att elevers olika räknestrategier bör användas som grund för
planering och undervisning i matematik och att dessa teorier även bör utgöra grunden för
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kursplanen i matematik (Eriksson, 2005). Syftet med MRP är att förebygga matematiska
svårigheter hos lågpresterande elever innan gapet mellan deras matematiska kunskaper och
den genomsnittlige elevens kunskap blir för stor (Wright el al, 2000).
MRP har sin teoretiska grund i radikalkonstruktivistiska teorier vars grundare anses vara Ernst
von Glasersfeld. Enligt dessa teorier tas inte kunskap emot passivt vare sig via våra sinnen
eller genom språket, utan kunskap byggs aktivt av en aktiv individ. Individens kunskapsbygge
är beroende av tidigare erfarenheter och ny kunskap byggs på individens tidigare kunskaper
(Eriksson, 2005).
Eriksson (2005) beskriver att lärare enligt det radikalkonstruktivistiska synsättet inte kan
förvänta sig att elever lär sig samma sak som läraren lär ut, eftersom varje enskild elev har
olika referensramar som de bygger sin kunskap utifrån. Det som lärs ut kanske inte är det som
lärs in. Undervisningen måste därför utgå från elevernas kunskaper snarare än lärarens.
Läraren ska dock inte enbart anpassa sin undervisning till individens kunskaper utan försöka
utmana och vidareutveckla dessa mot ett mer komplext innehåll och måste då ha god förmåga
att förstå och tolka elevers förståelse. Enligt radikalkonstruktivisterna blir individernas
interaktion avgörande för dess kunskapsbildning. Att kunskapa innebär enligt detta synsätt att
konstruera mening och detta är inte möjligt utan interaktion.
MRP utgår från och fokuserar på elevernas räkneaktiviteter och på elevers reflektioner kring
sina beräkningar, vilket utvecklar elevernas tillit till sin egen förmåga och till sina egna
inneboende resurser (Eriksson, 2005). Wright et al (2000) förklarar att elevers tidiga
aritmetiska kunskapsbildning är verbal och att den kan påverkas pedagogiskt mot mer
förfinade färdigheter. Elever utvecklar matematiska färdigheter genom den verbala
räknesekvensen och inte genom skrivna aritmetiska abstrakta symboler. Elevers utvecklande
av verbala räknestrategier föregår och är basen för den mer formellt skrivna aritmetiken.
Wright et al (2000) förklarar att undervisning enligt MRP bygger på kontinuerliga och
noggranna observationer och bedömningar av elevernas matematiska kunskaper. Observation
och bedömning är en pågående process. Lärarna ställer hypoteser om elevens nuvarande
kunskapsnivå. Dessa hypoteser bygger på noggranna observationer av eleverna. Under
lektionerna prövar lärarna sina hypoteser genom att ge eleverna problemlösningsuppgifter och
nogsamt observera hur eleverna resonerar och agerar när de löser dessa uppgifter. De
uppgifter som eleverna arbetar med ska enligt Wright et al (2000) ha ett något mer avancerat
matematiskt innehåll än det som eleverna redan behärskar. Författarna hänvisar här till
Vygotskijs teorier om den proximala utvecklingszonen. Lärarna omformulerar därefter sina
hypoteser och ger eleverna nya uppgifter att arbeta med. Till sin hjälp i detta arbete har
lärarna en undervisningsplan, Learning Framework in Number, som beskriver elevers
aritmetiska utveckling i olika stadier och nivåer.
MRP kräver lärare som har kunskaper om hur tidig aritmetisk kunskap kan bedömas,
påverkas och följas hos elever. Lärarens kunskap om hur aritmetisk kunskap omformas och
vidareutvecklas över tid är avgörande för elevens utveckling. MRP förordar därför en
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professionell vidareutbildning av de lärare som skall undervisa enligt programmet (Eriksson,
2005).
Wright et al (2000) menar att elevers matematiska kunskaper ska utmanas tidigt genom
adekvat undervisning, för att eleverna ska ha möjlighet att utveckla goda räknefärdigheter.
Tidiga insatser kan förhindra att elever misslyckas i sin matematiska utveckling och medför
också att eleverna upplever att de lyckas och känner sig kompetenta då de löser matematiska
problem. Wright et al (2000) anser att de elever som kategoriseras som elever i
matematiksvårigheter i tidiga skolår riskerar att förbli det genom hela sin skolgång.
Författarna menar också att skillnaderna mellan dessa elevers kunskaper och den mer
genomsnittliga elevens kunskap tenderar att öka ju äldre eleverna blir. Därför menar Wright et
al att det är viktigt att rätt insatser sätts in tidigt under elevens skolgång.
Wright et al (2000) menar också att den traditionella undervisningen i matematik inte lyckas
utveckla alla barns räknefärdigheter fullt ut. Traditionell undervisning i matematik ger icke
önskvärda resultat då den utvecklar utantillkunskap och memorerade regler hos eleverna.

2.2.2 Vägledande principer för Mathematics Recovery Programme
Wright et al (2002) sammanfattar några vägledande principer för MRP.
1. Grunden för MRP är problembaserat lärande. Eleverna engageras i att tänka koncentrerat
för att lösa problem som är utmanande för dem. Genom att lösa dessa uppgifter utvecklas
elevernas kunskaper och eleverna får också syn på sina egna sätt att förstå och hantera
uppgifter. Eleverna blir på detta sätt medvetna om sitt eget lärande.
2. Undervisningen kännetecknas av noggrann observation och kartläggning och startar med en
övergripande analys. Sedan pågår utvärderingen av elevernas kunskaper genom hela
undervisningen. Längs vägen uppdaterar läraren sin förståelse av elevernas aktuella kunskaper
och undervisningen revideras därefter. Utvärderingen spelar en viktig roll i den
individualiserade undervisningen.
3. Undervisningen fokuserar alldeles bortom ”the cutting edge” av elevens kunskaper. I den
individualiserade undervisningen skaffar läraren sig en klar bild av elevens nuvarande
kunskaper. Det är därför nödvändigt för läraren att vara mycket medveten om vilken nivå
eleven för närvarande befinner sig på och vad eleven rimligtvis kan erövra genom intensiv
undervisning.
4. Genom att välja från en bank av undervisningsprocedurer som man sedan varierar efter de
pågående observationerna övar läraren upp sin professionella bedömning. Varje
undervisningssektion i MRP innebär att man använder flera undervisningsprocedurer.
Undervisningsprocedurerna består av en plan eller speciellt material och ett antal uppgifter
som presenteras för eleven samt en serie av steg för att ta sig an uppgifterna. Dessa
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undervisningsprocedurer är avsedda att vara indikativa och illustrativa snarare än normativa.
Det är viktigt för läraren att med gott omdöme lära sig att välja ut, använda och modifiera
undervisningsprocedurerna.
5. Lärare behöver förstå elevens nuvarande räknestrategier och hitta vägar för utvecklandet av
mer effektiva strategier. Det är väldigt viktigt för lärare att bli bekant med elevers olika
strategier för att räkna, addera och subtrahera för att kunna utveckla sitt eget lärande och att
förstå dem i sammanhanget av LFIN (se avsnitt 2.3.3). Lärare behöver vara uppmärksamma
på hur elever löser problem och se det som en anledning att utveckla deras nuvarande
naturliga kunskap och sträcka sig mot elevers vidare strategier och taluppfattning. De lärare
som utvecklar sina egna erfarenhetsmässiga modeller av troliga vägar för hur en elev löser
problem, är väl rustade att åta sig uppgiften att utveckla elevers aritmetiska förmågor.
6. Lärarens undervisning är baserad på ständig observation och kontinuerlig finjustering.
Undervisningsprocedurerna, som nämndes i princip 4 visar på möjliga vägar att instruera
elever, men de ger inga detaljer om den interaktiva undervisningen mellan lärare och elev. De
små detaljerna hänger samman med lärarens stund-för-stund observation av elevens respons
och förändringarna av uppgifter eller problem efter det observerade. Denna stund-för-stund
observation och förändring kallar författarna för mikrojustering, och häri ligger enligt dem, en
av hemligheterna för framgångsrik, individualiserad undervisning.
7. Genom att bygga på elevens intuitiva, språkligt baserade strategier och använda dessa som
bas för utvecklingen av skrivna former kan läraren ge det undervisningsstöd som eleven
behöver. Uppbyggnaden av strategier involverar en införlivning av symbolspråket i elevens
medvetande när de använder strategierna.
8. Läraren behöver ge eleven den tid som behövs för att lösa ett givet problem. Detta är
nödvändigt eftersom eleven är upptagen med att hålla igång tänkandet, reflektioner över sitt
tänkande och sin reflektion över resultatet av sitt tänkande. Klassrumsundervisning innehåller
vanligtvis interaktion mellan flera elever samtidigt och under dessa förhållanden är läraren
vanligtvis mycket uppmärksam på elevers olika behov och på att kommunicera på lite olika
sätt med olika elever. Under dessa förhållanden kan det vara svårt att ge varje elev den tid den
behöver. I den individualiserade undervisningen försvinner elevens konkurrens om
uppmärksamhet. Att arbeta effektivt med individualiserad undervisning kräver justeringar och
i vissa fall, ett förändrat tankesätt. Dessa justeringar inkluderar både att förstå att man har en
relativt begränsad tid att observera och reflektera, när en elev löser ett problem och att förstå
att det är viktigt att förse eleven med adekvat betänketid. Det innebär också för lärarens del att
till fullo uppskatta vikten av observation och reflektion under väntetiden. Det är under dessa
perioder av tänkande som elever kan omorganisera sitt tänkande och ändra sättet så att de inte
bara löser uppgifterna utan även konstruerar dem.
9. Elever vinner en inre tillfredsställelse genom sitt problemlösande, och av upplevelsen av att
de gör framsteg och utvecklar sina metoder. I de individualiserade lektionerna som
karakteriserar MRP finns det många exempel på att elever svarar mycket positivt på
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utmaning. Under många observationer som författarna gjort av undervisningen har det
framgått väldigt tydligt att problemlösning på en nivå som eleven upplever som svår, inte i sig
själv leder till en negativ inställning till lärande. När eleven lyckas att lösa problem hittar
läraren också gärna vägar att fira utvecklingen på. Uppgifterna är också presenterade på ett
sätt som naturligt leder till att elever kontrollerar och får sina svar bekräftade. De faktorer som
verkar vara särskilt motiverande för elever är att uppleva att man lyckas med svåra problem,
en god och pågående process, att vara medveten om och att fira framgångar, att kontrollera
lösningar och utveckla nya vägar för att ta reda på om svaret är rätt.

2.2.3 Learning Framework In Number, LFIN
Learning Framework In Number (förkortat LFIN) är en av hörnstenarna i MRP. Detta
ramverk ger läraren nödvändig hjälp vid kartläggning, undervisning och vidareutveckling av
elevers numeriska färdigheter (Wright et al, 2000).
LFIN består av tre delar: del A som omfattar elevens räknestrategier, del B som behandlar
elevens kunskaper om talsekvensen, framåt- och bakåträkning och del C som innehåller andra
aspekter av tidig aritmetisk kunskapsbildning. Wright et al (2000) betonar att del A, som
behandlar elevens olika räknestrategier, är den primära och viktigaste delen av LFIN. LFIN
innehåller både stadier och nivåer. Stadier innefattar progression i räknestrategier och
förklaras som något som eleven befinner sig i under en längre tidsperiod. Varje nytt stadium
bygger på kunskaper från det föregående stadiet och innebär en begreppsmässig utveckling i
elevens matematiska förståelse. Eleven omorganiserar sin aritmetiska kunskap. Nivåerna
beskriver elevens progression i sekvensräkning och i tiobasräkning och är enligt Wright el al
(2000) kunskaper som eleven uppnår vid en viss tidpunkt och inte ett stadium som eleven
befinner sig i under en längre tidsperiod.
Här visas först en översiktstabell för hela innehållet i LFIN (tabell 1). Därefter visas tre olika
tabeller som översiktligt beskriver innehållet i del A (tabell 2), del B (tabell 3) och del C
(tabell 4). Innehållet i tabell 2, 3 och 4 förklaras mera noggrant efter respektive tabell.
TABELL 1 - översikt över de olika delarna i LFIN (Wright et al, 2000).
Del A

Del B

Del C

Innehåller:
– Tidiga aritmetiska
strategier och

Innehåller:
– Talsekvensen, framåträkning, och
det tal som kommer efter
– Talsekvensen bakåträkning och det
tal som kommer före
– Förmåga att läsa tal

Innehåller:
– Andra aspekter av tidig aritmetisk
kunskapsbildning

– Räknestrategier för räkning
i tiobassystemet
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TABELL 2 - översikt över innehållet i del A, räknestrategier (Wright et al, 2000)
Del A
Stadium och
nivå

Namn

Innehåll
– Tidiga aritmetiska strategier och
– Räknestrategier för räkning i tiobassystemet

Stadier för
tidiga
aritmetiska
strategier
Stadium 0

Begynnande räkning

Eleven kan inte koordinera räkneord med föremål

Stadium 1

Perceptuellt räknande

Eleven behöver se eller höra de föremål som ska räknas

Stadium 2

Figurativt räknande

Eleven kan räkna dolda föremål, oftast med hjälp av någon
form av yttre aktivitet

Stadium 3

Initial talsekvens

Eleven använder ”räkna på” eller ”räkna ner från” strategier
vid problemlösning

Stadium 4

Implicit sammanvävd
talsekvens

Eleven kan använda ”räkna bakåt till” strategier.

Stadium 5

Explicit sammanvävd
talsekvens,
(säker talsekvens)

Eleven använder andra strategier än att räkna med ett i taget

Nivå 1

Initialt begrepp för tio

Eleven ser inte tio som en enhet

Nivå 2

Implicit begrepp för tio

Eleven ser tio som en enhet men behöver representationer
för att kunna utföra beräkningar

Nivå 3

Explicit begrepp för talet 10
(Säker hantering av
begreppet tio)

Eleven utför beräkningar med tiotal och ental utan hjälp av
representationer

Nivåer för
tiobas
aritmetiska
strategier

Del A anses vara den viktigaste delen i LFIN och Wright et al (2000) förklarar att den är
baserad på forskning om unga elevers numeriska utveckling utförd av Steffe (Steffe 1992;
Steffe & Cobb 1988; Steffe et al 1983; och av Wright 1989; 1991). I Del A beskrivs elevens
utveckling av tidiga verbala aritmetiska strategier.
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Stadium 0 (begynnande räkning) innebär att eleven inte korrekt kan räkna ett synligt antal
föremål, exempelvis 15 marker. Eleven har svårt att koordinera sitt räknande med antalet
föremål.
Stadium 1 (perceptuellt räknande) innebär att eleven kan koordinera sitt räknande med rätt
antal föremål. För att kunna räkna additions- och subtraktionsuppgifter behöver eleven se de
föremål som ska räknas (Wright et al, 2000).
Stadium 2 (figurativt räknande) innebär enligt Wright et al (2000) att eleven kan räkna
additions- och subtraktionsuppgifter med dolda mängder. Eleven behöver dock visualisera de
dolda mängderna på något sätt, exempelvis genom att använda sina fingrar. Eleven räknar ut
uppgifterna genom att räkna från 1.
Stadium 3 (initial talsekvens) innebär att eleven använder ”räkna på-” eller ”räkna ner från-”
strategier då hon/han löser additions- och subtraktionsuppgifter. Eriksson (2005) förklarar
stadium 3 som det första operativa stadiet. Eleven kan då räkna vidare från den första
mängden och behöver inte starta sitt räknande från 1 då hon/han löser olika räkneuppgifter.
Eleven vet nu, genom tidigare räkneerfarenheter, att exempelvis 5 är det resultat man får då
man har räknat fem föremål och eleven ser då ingen mening i att räkna den första mängden då
hon/han räknar ut en uppgift som exempelvis 5+7, utan börjar räkna vidare från 5. När eleven
räknar vidare från 5 måste hon/han hålla reda på hur många föremål som räknats. Eleven
måste räkna det som har räknats vilket kan göras med hjälp av exempelvis fingrar. På detta
stadium konstruerar eleven numeriska enheter. Talet 12 innefattar då alla de talnamn som
kommer före 12 och gör det möjligt för eleven att se 12 som en del av talsekvensen. Till talet
12 kan då ytterligare abstrakta talenheter tillföras eller tas bort. På detta stadium har eleven
ännu inte förstått och kan inte räkna med 10 som en enhet och kan alltså inte minska eller öka
ett tal med 10 i taget. Tio ses inte som en enhet utan som tio enskilda enheter (Eriksson,
2005).
Då eleven nått stadium 4 (implicit sammanvävd talsekvens) används ”räkna ner till” strategin
då uppgifter som exempelvis 16-12 löses. Eleven räknar neråt från 16 till 12 och håller reda
på antalet räkneord (Wright et al, 2000). Eriksson (2005) benämner detta som att eleven kan
”plocka tal ur tal”. Eleven förstår nu att 12 är en del av talet 16. Enligt Eriksson ser eleven
också exempelvis talet 6 som en enhet i sig själv som innehåller sex element. Wright et al
(2000) menar att lärare inte nödvändigtvis behöver undervisa en elev som nått stadium 3
specifikt mot stadium 4. Författarna menar att en elev som nått stadium 3 ska undervisas
direkt mot stadium 5 eftersom stadium 4 ofta nås spontant av eleven utan undervisning samt
att det ofta är svårt att hitta och utveckla bra uppgifter som hjälper eleven att nå detta stadium.
Stadium 5 (explicit sammanvävd talsekvens) kännetecknas av att eleven kan använda många
olika härledningsstrategier vid räkning och inte behöver räkna med ett i taget (Wright et al,
2000).
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MRP förordar räkning med större tal och menar att elever i den första årskursen även ska lösa
uppgifter i ett utökat talområde och addera och subtrahera med tvåsiffriga tal. Att förstå
positionssystemet anses inte nödvändigt då elever löser uppgifter såsom 27-4 eller 76+3.
Dessa problem presenteras muntligt för eleverna och metodens förespråkare menar att
förståelse för positionssystemet utvecklas genom att elever löser den här typen av uppgifter
och inte genom undervisning i positionssystemets uppbyggnad (Wright et al, 2006).
TABELL 3 - översikt över innehållet i del B, talsekvensen (Wright et al, 2000).
Del B
Nivå

Namn

Innehåll

Nivå 0

Begynnande

Eleven kan inte räkna från 1 till 10

Nivå 1

Initialt
räknande, upp
till 10

Eleven kan räkna från 1 till 10, men kan inte säga vilket tal som
kommer efter ett givet tal.
Eleven kan oftast räkna längre än till 10.

Nivå 2

Implicit
räknande, upp
till 10

Eleven kan räkna från 1 till 10.
(Många elever kan oftast räkna längre än till 10.) Eleven kan säga
vilket tal som kommer efter ett givet tal i talområdet 1-10, men
behöver börja räkna från 1 för att kunna ta reda på det.

Nivå 3

Explicit
räknande, upp
till 10

Eleven kan räkna från 1 till 10.
(Många elever kan oftast räkna längre än till 10.) Eleven kan säga
vilket tal som kommer efter ett givet tal i talområdet 1-10 utan att
börja räkna från 1.
Eleven har svårigheter att säga vilket tal som kommer efter ett givet
tal för talen över 10.

Nivå 4

Explicit
räknande, upp
till 30

Eleven kan räkna från 1 till 30 eller längre. Eleven kan säga vilket
tal som kommer efter ett givet tal inom talområdet 1-30 utan att
börja räkna från 1.

Nivå 5

Explicit
räknande, upp
till 100

Eleven kan räkna till 100 eller längre. Eleven är säker på vilket tal
som kommer efter ett givet tal i talområdet 1-100.

Nivåer för
talsekvensen,
framåträkning och det
tal som kommer efter
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Del B
Nivå

Namn

Innehåll

Nivå 0

Begynnande

Eleven kan inte räkna från 10 till 1

Nivå 1

Initialt
räknande, upp
till 10

Eleven kan räkna från 10 till 1. (Många elever kan räkna bakåt från
ett större tal än 10.) Eleven kan inte säga vilket tal som kommer
före ett givet tal i talområdet 1-10.

Nivå 2

Implicit
räknande, upp
till 10

Eleven kan räkna från 10 till 1. (Många elever kan räkna bakåt från
ett större tal än 10.) Eleven kan säga vilket tal som kommer före ett
givet tal i talområdet 1-10 men behöver börja räkna från 1 för att
kunna ta reda på det.

Nivå 3

Explicit
räknande, upp
till 10

Eleven kan räkna från 10 till 1. (Många elever kan räkna bakåt från
ett större tal än 10.) Eleven kan säga vilket tal som kommer före ett
givet tal i talområdet 1-10 utan att räkna från 1, men kan inte göra
samma sak med större tal.

Nivå 4

Explicit
räknande, upp
till 30

Eleven kan räkna från 30 till 1, eller bakåt från ännu större tal.
Eleven kan säga vilket tal som kommer före ett givet tal inom
talområdet 1-30 utan att börja räkna från 1.

Nivå 5

Explicit
räknande upp
till 100

Eleven kan räkna från 100 till 1 eller bakåt från ännu större tal.
Eleven är säker på vilket tal som kommer före ett givet tal i
talområdet 1-100.

Nivå 0

Begynnande

Eleven känner inte igen och kan inte namnge talen 1 till 10.

Nivå 1

Talen upp till
10

Eleven känner igen och kan namnge talen 1 och 10.

Nivå 2

Talen upp till
20

Eleven känner igen och kan namnge talen 1 och 20.

Nivå 3

Talen upp till
100

Eleven känner igen och kan namnge både ensiffriga och tvåsiffriga
tal mellan 1 och 100.

Nivå 4

Talen upp till
1000

Eleven känner igen och kan namnge ensiffriga, tvåsiffriga och
tresiffriga tal.

Nivåer för
talsekvensen,
bakåträkning och det
tal som kommer före

Nivåer för förmågan
att läsa tal

Del B behandlar elevens förmåga att räkna framåt och bakåt, att kunna namnge det tal som
kommer före och efter ett visst tal. De olika nivåerna i del B handlar om elevers verbala
förståelse av talsekvensen. När elever adderar och subtraherar använder de ofta talsekvensen
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och säkerhet i att kunna räkna framåt och bakåt underlättar elevers hantering av olika
räkneproblem, Wright et al (2000). Del B innehåller också en del som visar på de olika
nivåerna för elevens kännedom av skrivna tal.
TABELL 4 - översikt över innehållet i del C, andra aspekter av tidig aritmetisk kunskapsbildning (Wright et
al, 2000).
Del C
Andra aspekter av tidig aritmetisk
kunskapsbildning
Innehåller inga stadier eller nivåer

Namn

Innehåll

C1

Kombinera och dela upp

Innehållet beskrivs efter tabellen

C2

Spatiala mönster och
subitisering

Innehållet beskrivs efter tabellen

C3

Temporala sekvenser

Innehållet beskrivs efter tabellen

C4

Fingertal och
fingermönster

Innehållet beskrivs efter tabellen

C5

Fembasräkning

Innehållet beskrivs efter tabellen

Del C innehåller viktiga delar av elevernas numeriska förståelse och kunskaper som
underlättar deras utvecklande av goda räknestrategier, där de inte räknar med ett i taget. Att
kombinera och dela upp tal är en av aspekterna och Wright et al (2000) menar att arbete med
att kombinera tal utvecklar automatiserade kunskaper hos eleverna. Eleverna kan exempelvis
dubblera, 2 + 2, 3 + 3 osv. De kan också dela upp tal i delar och vet då att sex är fyra och två
eller ett och fem. En annan viktig del som utvecklar elevens räknestrategier enligt författarna
är elevens förmåga att känna igen mönster för tal såsom tärnings- och dominomönster.
Subitisering, det vill säga förmåga att känna igen ett litet antal utan att räkna dem anses också
vara viktigt för elevernas matematiska utveckling. Temporala sekvenser innebär enligt Wright
et al (2000) att elever tränar på att räkna serier av ljud eller rörelser. Ljuden kan räknas i
rytmiska sekvenser, exempelvis tre knackningar + tre knackningar + tre knackningar och
tränar då elevers möjligheter att utveckla kombinationer av tal. Att använda fingertal anses
också enligt Wright et al (2000) utveckla elevers numeriska förmåga och författarna menar att
lärare ska uppmuntra elever att använda fingrarna då de räknar. Läraren ska dock hjälpa
eleverna att förfina och utveckla sina fingerräkningsstrategier. Fembaserad räkning tas också
upp i den här delen av LFIN vilket innebär att elever utvecklar förmåga att räkna med fembas
och kombinationer av fem. Dessa strategier underlättar och utvecklar också elevers förmåga
att räkna addition och subtraktion utan att räkna med ett i taget. Om eleverna vet att tre och
två är fem, kan de räkna ut 5 - 2 utan att räkna ett i taget.
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2.2.4 Metodbeskrivning av Mathematics Recovery Programme
MRP förordar intensiv, enskild undervisning för elever i åldrarna 6-8 år. Eleverna undervisas i
30 minuter, vid fyra - fem tillfällen i veckan, under 10 - 15 veckor. Eleverna som deltar får då
i genomsnitt 20 - 24 timmars enskild undervisning i matematik och beräknas under den tiden
utveckla aritmetiska färdigheter som ska utgöra en stabil grund för dem att stå på i deras
fortsatta matematiska utveckling. Då eleverna har tillräckligt stabila räknestrategier, upphör
den enskilda undervisningen. Wright et al (2000) menar att undervisningen ska påbörjas tidigt
innan gapet mellan de elever som behöver omfattas av dessa insatser och de elever som inte
behöver det, blir för stort. Tidiga insatser medför också att eleverna inte behöver uppleva
misslyckande i klassrumsundervisningen, vilket annars skulle ha varit fallet då dessa elevers
matematiska kunskaper är för grunda för att de ska ha möjlighet att lyckas.
Undervisningen inom MRP syftar i första hand till att utveckla elevers verbala räknestrategier
eftersom dessa anses ligga till grund för elevernas fortsatta aritmetiska talbygge mot mer
abstrakt, formell matematik. MRP bygger på att eleverna konstruerar sin egen kunskap genom
problemlösning och reflektion över lösta uppgifter. Vid de enskilda lektionstillfällena arbetar
eleverna med noga utvalda uppgifter vars aritmetiska innehåll är en aning mer avancerat än
det som eleverna redan behärskar. Uppgifterna är problembaserade och har som mål att
utmana och utveckla elevernas räknestrategier. Lärarens roll är inte att visa på olika
lösningsstrategier. Läraren kan hjälpa eleven att komma igång med en uppgift och visa eleven
en liten bit på vägen, men eleven måste själv upptäcka nya strategier och göra dem till sina
egna. Wright et al (2000) menar att då läraren går igenom hur uppgifter ska lösas och visar på
fungerande lösningsstrategier riskeras elevers förståelse och räkning blir mekanisk inlärning.
Problembaserade uppgifter behöver enligt författarna inte alls vara verklighetsförankrade i en
för eleverna vardaglig kontext för att de ska utveckla förståelse för matematiska strukturer.
Under arbetet med MRP upptäcktes nämligen att eleverna fann lika mycket nöje i och var lika
motiverade då de löste matematiska problem som inte hade någon verklighetsbaserad
inramning. Författarna ifrågasätter därför om sådana uppgifter egentligen fyller någon
funktion för elevernas aritmetiska utveckling.
För att hitta rätt typ av utmanande uppgifter till den enskilda eleven i behov av särskilt stöd,
inleds arbetet med en kartläggning. Det finns två kartläggningsmaterial med numeriska
uppgifter för eleven att lösa, Assessment A (bilaga I) och Assessment B, varav Assessment B
är mer avancerad och görs inte förrän eleven med säkerhet nått stadium 3, i LFIN.
Kartläggningsmaterialen innehåller inga uppgifter som eleven ska skriva ner utan är muntligt
baserade och syftar till att undersöka och upptäcka elevens verbala räknestrategier. Materialen
är utformade som intervjuer och görs enskilt med varje elev. Intervjuerna videofilmas för att
läraren som genomför dessa ska kunna vara fullt uppmärksam på hur varje elev löser de olika
uppgifter som kartläggningsmaterialen innehåller. Efter intervjun analyseras elevens olika
räknestrategier med hjälp av videofilmen och syftet är att ta reda på var eleven befinner sig i
LFIN. Wright et al (2000) är noga med att poängtera att syftet med intervjun är att finna
elevens mest avancerade räknestrategier. Författarna menar att det är vanligt att elever
använder den räknemetod som de är mest bekväma och trygga med, även då de har utvecklat
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mer förfinade strategier. Läraren som utför intervjun måste vara uppmärksam på detta och
utmana elevens strategier.
Observation och kartläggning av elevernas räknestrategier pågår hela tiden under den period
som eleverna deltar i MRP. Läraren måste noga reflektera över vad som händer under
lektionerna för att ha möjlighet att utmana och utveckla elevernas numeriska färdigheter
ytterligare. Wright et al (2000) menar inte att nya kartläggningsintervjuer ska göras under
arbetets gång, utan att lektionerna med eleverna ska utformas som intervjuer där elevers
räknestrategier utmanas och utvecklas. Läraren bör föra loggbok över undervisningstillfällena,
eller om möjligt videofilma dessa, för att följa elevernas utveckling och för att kunna ta reda
på vad som är nästa steg i utvecklingen.

2.2.5 Count Me In Too
Count Me In Too är en vidareutveckling av MRP (Wright et al, 2000). Forskningsprojektet
utgår från samma teorier om hur elever lär och utvecklar matematiska färdigheter som i MRP.
Målet för detta projekt är att vidareutveckla lärares förståelse för elevers räknestrategier och
numeriska färdigheter samt undersöka hur läraren kan hjälpa elever att utveckla mer
avancerade räknestrategier. Learning Framework In Number används också här som hjälp för
läraren i dennes arbete. Count Me In Too är anpassat att användas i klassrumsundervisning för
alla elever i de tidiga skolåldrarna. Resultatet av detta projekt visar att de teorier som MRP
bygger på även passar i gruppundervisning av samtliga elever, lågpresterande såväl som
högpresterande (Wright et al, 2000).

2.3 Teaching experiment
Den forskning som föregått utvecklandet av MRP är utförd med hjälp av en metod kallad
teaching experiment. Steffe (1991) förklarar att teaching experiment först och främst är ett
utforskande verktyg vars syfte är att försöka förstå hur elever lär och utvecklar matematisk
kunskap. Metoden härrör från och har utvecklats ur Piagets kliniska intervjuer. Steffe och
Thompson (2000) förklarar att det finns en distinkt skillnad mellan Piagets kliniska intervjuer
och teaching experiment. De kliniska intervjuerna syftar till att förstå elevers nuvarande
kunskaper i matematik medan teaching experiment syftar till att förstå hur eleverna lär och
hur deras inlärningsprocess ser ut över tid.
Teaching experiment är en form av aktionsforskning där forskaren interagerar med eleverna i
syfte att förstå och utveckla deras matematiska förmåga (Steffe & Thompson, 2000). Steffe
(1991) anser att forskare inte enbart kan observera elever för att få syn på deras matematiska
kunnande. I ett teaching experiment agerar därför forskaren som lärare. Steffe menar att
teaching experiment gör det möjligt för forskaren att genom interaktion och kommunikation
vara delaktig i processen när elever konstruerar sin matematiska kunskap. Han förklarar att

21

detta är ett nödvändigt förfaringssätt för att forskaren överhuvudtaget ska kunna förstå hur
elever lär matematik. Ett annat syfte för forskaren i ett teaching experiment är att ställa
hypoteser kring hur elever lär sig för att utifrån dessa hypoteser försöka utmana och utveckla
elevernas matematiska kunskap.
Enligt Steffe och Thompson (2000) tillkom metoden teaching experiment när forskare
försökte eliminera gapet mellan forskningsresultat och undervisningspraxis. Med hjälp av
denna metod är lärarna/forskarna i högsta grad delaktiga i de forskningsresultat som erhålls.
Författarna (2000) förklarar att metodens syfte är att utforska elevernas lärande och
resonerande i matematik samt att utveckla modeller för lärande. Teaching experiment är en
metod som används för att forskaren ska få möjlighet att prova sina teorier om lärande, men
metoden kan också generera nya teorier.
Steffe och Thompson (2000) menar att forskare som utför teaching experiment inleder sina
projekt med att ställa upp hypoteser kring elevers lärande, prövar dessa hypoteser i interaktion
med eleverna och får dem bekräftade eller blir tvungna att omformulera dem. Nya hypoteser
ställs utifrån föregående undervisningstillfälle. Dessa provas, omformuleras och provas igen.
Denna process pågår under hela den tid som projektet pågår och under tiden förfinas
forskarens förståelse för elevers inlärningsprocess och utveckling av ny matematisk kunskap.
Forskaren blir efterhand allt duktigare på att urskilja de ögonblick då elever omorganiserar sitt
matematiska kunnande och ny förståelse uppstår. Undervisningssituationerna filmas för att
möjliggöra för forskaren att även i efterhand kunna granska hur eleverna agerat och för att
ännu tydligare kunna urskilja elevers matematiska utveckling. Filmerna analyseras och
används även som vägledning inför nästkommande undervisningstillfälle.
Elevers matematiska kunskaper utvecklas långsamt och under lång tid och metoden teaching
experiment är därför avsedd att användas över tid (Steffe & Thompson, 2000). Författarna
rekommenderar att forskare som utför teaching experiment ska vara vana att undervisa elever
i samma ålderskategori som de elever som deltar i studien. De anser också att forskare bör ha
varit involverade i och provat på utforskande undervisningsmetoder innan ett teaching
experiment utförs. Forskare har lättare att känna igen och förstå elevers handlingar om ett
sådant förfaringssätt har provats tidigare.
Elever som deltar i teaching experiment utvecklar en större förståelse för sitt matematiska
kunnande där de äger sitt eget lärande. Matematiskt kunnande blir för eleverna något som de
själva utvecklar och kan påverka och inte något som procedurmässigt måste läras in menar
Steffe och Thompson (2000).
Teaching experiment, har enligt Steffe och Thompson (2000) fått kritik för att metoden inte är
möjlig att replikera och generalisera. Författarna menar dock att om forskaren väljer flera
elever som befinner sig på samma matematiska utvecklingsnivå kan man replikera samma
teaching experiment med olika elever och på så vis kan de resultat man får generaliseras.
Författarna menar också att i ett teaching experiment är deltagarna beroende av varandra och
kunskap konstrueras i interaktion. Forskaren är delaktig i elevernas läroprocess och eleverna
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är delaktiga i forskarens konstruktion. Istället för att se detta som en svaghet hos metoden
borde dess kritiker se det som metodens styrka. Steffe och Thompson (2000) menar att detta
förhållningssätt ger forskare möjlighet att direkt påverka skolors matematikundervisning,
elevers lärande och kursplaners innehåll.

2.4 Didaktik för matematik
Anghileri (2006) anser att en god taluppfattning är grunden för matematiskt kunnande. God
taluppfattning innebär en medvetenhet om talens inbördes relationer, mönster och samband,
en förmåga att generalisera samt en förmåga att lägga ny information till den man redan
behärskar. Eleven bör kunna dela upp och sätta samman tal på olika sätt, förstå hur tal hänger
ihop, använda sig av goda härledningsstrategier samt ha en del automatiserade talkunskaper.
Anghileri (2006) anser att elever utvecklar sin taluppfattning genom räkneramsan. Framåtoch bakåträkning, räkning med hjälp av 2 - skutt, 5 - skutt och 10 - skutt och att börja räkna
från vilket tal som helst i räkneramsan hjälper eleverna att förstå hur tal hänger ihop. Tallinjer
i form av pärlor på ett snöre är utmärkta som hjälp att visualisera tallinjen/talsekvensen. Det
är också viktigt, påpekar hon, att all räkning görs i för barnet meningsfulla sammanhang.
Dowker (2005) påtalar vikten av att eleverna lär sig använda olika härledningsstrategier då de
utför beräkningar. Eleverna bör behärska och förstå många olika strategier såsom, räkna på
(eleven räknar vidare från det största talet), dela upp (uppgiften 6 + 8 löses som 6 + 6 + 2),
kompensera (om 5 + 5 är 10, då måste 5 + 4 vara 9) omgruppera (21 + 32 löses som 20 + 30 +
1 + 2) samt kunna använda sambanden mellan olika räknesätt (7 + 3 = 10 då är 10 - 3 = 7).
Viss automatiserad talfakta underlättar användandet av olika härledningsstrategier.
Kilpatrick, Swafford och Findell (2001) anser att problemorienterad undervisning är ett
utmärkt sätt att utveckla förståelse och god matematisk kompetens hos eleverna. Även
Anghileri (2006) menar att arbete med problemlösning gynnar elevernas
matematikutveckling. Då elever löser problem utvecklas deras matematiska förmåga. Genom
att fundera, diskutera och prova olika lösningsstrategier får eleverna syn på sin egen kunskap
och utvecklar förståelse för tal och beräkningar. Sullivan och Liburn (2002) anser att
problemlösningsuppgifter ska vara möjliga att lösa på flera olika sätt. Problemen bör vara
vardagsnära för eleverna och utgå från begrepp som eleverna redan behärskar. Eleverna ska få
möjlighet att arbeta tillsammans och diskutera olika lösningsstrategier. Processen blir då
viktig och inte svaret i sig. De bör också få möjlighet att dokumentera och redovisa hur de har
tänkt för sina klasskamrater. Lärarens ansvar är att följa upp diskussionerna, utveckla dem
matematiskt samt att diskutera de olika strategierna och lösningsmodellernas för- och
nackdelar med eleverna. Lärarens uppgift blir då enligt Sullivan och Liburn att visa på ny
kunskap, introducera symbolspråk och olika beräkningsstrategier.
Kilpatrick et al (2001) menar att matematikundervisningen av tradition oftast har handlat om
att lära ut olika typer av beräkningsstrategier för att sedan tillämpa dem. Eleverna blir då
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duktiga på att tillämpa olika beräkningsprocedurer, men kan inte använda dem i verkliga livet.
Eleverna blir också beroende av minnet för att komma ihåg alla regler och procedurer. De har
då inte heller någon förståelse att hänga upp sin kunskap på. Wright et al (2000) påtalar att i
ett sådant arbetssätt riskeras elevers förståelse och räkning blir mekanisk inlärning. Även
Anghileri (2006) påpekar att traditionell matematikundervisning ofta innebär att man lär
eleverna olika metoder för räknande. Olika metoder för olika typer av uppgifter, vilket nöts in
med många räkneövningar av samma sort, innan en ny metod lärs ut för en annan typ av
uppgifter. Elever med god matematisk förmåga ser de mönster och samband som ligger
bakom de olika räknemetoderna, medan andra elever blir utlämnade till att lära sig metoder
för räkning utan att förstå hur de hänger ihop. Om elever inte utvecklar sin förmåga att se
mönster och samband på matematiklektionerna, lär de sig enligt Anghileri enbart
procedurräkning som inte alltid bygger på förståelse.
Matematikundervisningen bör enligt Kilpatrick et al (2001) bygga på förståelse och inte på att
lära ut olika typer av beräkningsstrategier. Författarna påvisar att elever i klasser där läraren
arbetar problemorienterat med elevernas eget lärande och förståelse i fokus presterar bättre än
elever i klasser där läraren baserat sin undervisning på att lära elever olika
beräkningsstrategier för att sedan tillämpa dessa på olika typer av problem.
Kilpatrick et al (2001) menar att det är viktigt att välja lämpligt konkret material beroende på
vad det är som ska förstås och att eleverna får lära sig att växla mellan olika material och att
översätta från det ena till det andra. Vidare tar författarna upp betydelsen av att vi bedömer
olika representationsformer utifrån hur tydliga, effektiva, generella och otvetydiga de är.
Varje representationsform har sina fördelar och nackdelar. Därför är det viktigt att eleverna
får lära känna olika representationsformer och inte enbart använda exempelvis tallinjen. De
betonar också värdet av att eleverna lär sig att växla mellan de olika representationsformerna.
Vidare menar Kilpatrick et al (2001) att begreppsmässig kunskap som kommer genom
förståelse är viktig för utvecklandet av att få flyt på procedurerna, medan flyt på procedurerna
hjälper utvecklandet av förståelse och inlärning. Det finns en del bevis för att förståelse är
basen för utvecklandet av flyt i procedurerna. Om en elev under flera år har praktiserat en
felaktig procedur kommer hon/han inte automatiskt att lämna den även om eleven får
förståelse för den riktiga. Eleven använder den gamla eller den nya beroende på situationen.
När färdigheter lärs in utan förståelse blir dessa isolerade kunskaper, vilket kan leda till att
eleven använder ett sätt att lösa problem utanför skolan och ett annat i skolan.
Anghileri (2006) menar att genom att förklara vad eleven gör och bedöma deras val av
metoder kan man hjälpa dem att utveckla sitt resonemang och sin tydlighet när de
kommunicerar, vilket de har nytta av i allt sitt lärande. Därför är just att lära med förståelse
centralt, men förståelse kan definieras på olika sätt. I matematik kan man identifiera två olika
typer av förståelse. Den ena handlar om att förstå hur man ska göra en beräkning, den andra
om varför en beräkning fungerar.

24

Kilpatrick et al (2001) menar att det är viktigt att bygga på den matematiska kunskap som
barn har med sig till skolan för att göra den mer pålitlig, flexibel och generell. Anghileri
(2006) lyfter fram betydelsen av att spela spel och lägga pussel i de tidiga åldrarna. Att spela
spel ger många bra tillfällen att räkna, sortera och jämföra, vilket utvecklar elevernas förmåga
att reflektera över tals relationer till varandra. Genom att spela spel där eleverna får uttrycka
sitt tänkande kan deras tänkande bli synligt både för dem själva och för andra. På detta sätt
kan läraren genom att lyssna på eleverna när de spelar upptäcka hur de tänker och även
upptäcka missförstånd. Spel kan också på ett avslappnat sätt ersätta ett test.

2.5 Tidiga insatser och strukturerad undervisning
Wright et al (2000) redogör för att det finns stora skillnader i elevers numeriska kunskaper då
de börjar skolan och att dessa skillnader kvarstår även längre upp i skolåldrarna. Författarna
hänvisar till en studie gjord av Wright (1994) vilken visat att gapet mellan de lågpresterande
elevernas och de högpresterande elevernas numeriska färdigheter tenderar att öka ju äldre
eleverna blir. De lågpresterande eleverna utvecklar också en negativ attityd till matematik.
Detta beror förmodligen på att eleverna inte förstår skolmatematiken och på att de sällan
lyckas i sina försök att utföra beräkningar.
Chinn (2004) lägger fram att en god taluppfattning, kunskap om positionssystemet och
förståelse för de fyra räknesätten är baskunskaper i matematik. Dessa behövs för att man ska
kunna hantera olika typer av matematiska problem och med hjälp av dessa basfärdigheter
klarar man sig ganska långt inom matematiken. Lunde (2011) förordar tidiga insatser om man
konstaterat brister i dessa baskunskaper och menar att sådana insatser kan reducera
omfattningen av elevernas svårigheter kraftigt. Sjöberg (2006) anser att hjälpen till elever i
svårigheter ofta sätts in för sent och att förebyggande arbete har bättre effekt än reparationer i
efterhand då eleverna redan har misslyckats och kanske utvecklat en motvilja mot
matematiken. Chinn påtalar också att många elever ger upp redan vid sju års ålder eftersom de
inte förstår skolmatematiken. Lundberg & Sterner (2006) anser att dessa tidiga misslyckanden
kan leda till att eleven förlorar det kognitiva mod som krävs för att möta nya utmaningar med
tillförsikt.
Kilpatrick et al (2001) lyfter fram the Rightstart program (Griffin, S., Case, R., & Siegler, R.
S., 1994) för förskolebarn som har visat sig effektivt för att alla barn ska få goda
grundkunskaper, inte bara de med bättre förutsättningar. 20 minuter om dagen under en 3-4
månadersperiod i förskolan räcker för att ge barn med sämre utgångspunkt,
matematikkunskaper på samma nivå som sina jämnåriga kamrater och de behöll också samma
nivå till slutet av första klass.
Dowker (2009) framlägger resultat från forskningsprojektet ”Every Child Counts Research
Phase” som visar att individuell undervisning av elever i matematiksvårigheter ger bättre
resultat än gruppundervisning då individuell undervisning kan specialutformas för att passa
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den enskilda eleven. Dowker menar att elever i matematiksvårigheter ofta utvecklar olika
mindre funktionella strategier för att klara av gruppundervisning (egentligen strategier för att
dölja svårigheterna) vilket gör att undervisning i grupp inte är att rekommendera för dessa
elever. Björnström (2011), Chinn (2004), Lundberg och Sterner (2009) anser också att
individuell hjälp enskilt eller i liten grupp har särskilt god effekt och är bästa sättet att komma
tillrätta med elevers matematiksvårigheter.
Dowker och Sigley (2010) lyfter i sin studie fram resultat som visar att individuellt utformade
och riktade insatser baserade på elevers styrkor och svagheter inte behöver pågå under lång
tid för att ge resultat. Enligt Chinn (2004) behöver dock elever i matematiksvårigheter ofta
längre tid på sig för att förstå, befästa och utveckla sitt matematiska kunnande och att fler
träningstillfällen kan hjälpa dessa elever. Adler (2007) anser att flera korta träningspass per
vecka ger bättre effekt än ett långt.

2.6 Speciallärarens roll
Då
högskoleverket
utvärderat
specialpedagogutbildningen,
2006,
meddelade
Utbildningsdepartementet
våren
2007
genom
ett
pressmeddelande,
att
speciallärarutbildningen
skulle
återinföras
(Utbildningsdepartementet,
2007).
Utbildningsminister Lars Leijonborg uttryckte att det var ett stort misslyckande att man lagt
ner speciallärarutbildningen sjutton år tidigare. Föregående regering hade då ansett att alla
elever skulle få undervisning i samma klassrum och att undervisning hos speciallärare hade
inneburit ett särskiljande av elever med svårigheter. Borttagandet av speciallärare hade i sin
tur lett till att outbildad personal fått uppgiften att undervisa elever i svårigheter. I
pressmeddelandet uttrycktes att den nya speciallärarutbildningen ska ge läraren fördjupande
kunskaper om språkutveckling och kunskaper i effektiva metoder för att tidigt stimulera
elevers förmåga att läsa, skriva och räkna.
Under hösten 2008 startade speciallärarutbildningen på avancerad nivå parallellt med
specialpedagogutbildningen. Utbildningarna till specialpedagog och speciallärare har liknande
examensbeskrivningar men på några områden skiljer de sig åt. Specifikt för specialläraren är
bland annat att den ska
–

”visa fördjupad kunskap om barns och elevers språk- och kunskapsutveckling och
stimulans av denna, och visa fördjupad kunskap om elevers lärande och skriv-, läs- eller
matematikutveckling samt goda kunskaper om bedömningsfrågor och betygssättning.”

Vidare ingår också i speciallärarens examensbeskrivning att den ska
–

”visa förmåga att kritiskt granska och tillämpa metoder för att bedöma barns och elevers
språk- och matematikutveckling”

26

–

”visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka i
förebyggande arbete och i arbetet med att undanröja hinder och
svårigheter i olika lärmiljöer” och

–

”visa fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i behov av
särskilt stöd.” (SFS 2007:638, SFS 2008: 132)

Persson (2007) menar att specialläraren av tradition ofta har undervisat elever i behov av
särskilt stöd enskilt och anser att detta förfaringssätt strider mot en skola för alla elever.
Istället menar han att det behövs specialpedagogisk kompetens för att möta alla elever på ett
så inkluderande sätt som möjligt. Han menar att specialläraren ofta får ta hand om de elever
som beter sig på ett sätt som inte kan accepteras i klassrummet och därför måste exkluderas.
Han påvisar också att specialläraren ofta får kombinera uppdraget att ge individen stöd,
uppmuntran och individuellt tillrättalagd undervisning, med att samtidigt skona klassen från
ett besvärande inslag. Den första delen är den offentliga som uttrycks i skolans styrdokument,
men den andra är lika verklig och sitter i traditionen att klassen skall vara så enhetlig som
möjligt och därför befrias ifrån elever som faller utanför ramarna.
Med denna bakgrund blir det angeläget att speciallärarens verkliga legitimitet och funktion
lyfts fram. Enligt MRP är lärarens/speciallärarens roll i undervisningssituationer tydlig
(Wright et al, 2000). Undervisningen ska utgå från elevernas nuvarande matematiska
kunskapsnivå och syfta till att utveckla elevernas kunskaper så mycket som möjligt. Eleverna
tränas enskilt, strukturerat och intensivt under flera veckor och läraren bör kunna göra noga
och väl avvägda val i sin undervisning baserade på observation av elevernas muntliga
prestationer. Programmet förordar lärare/speciallärare som är välutbildade inom
matematikämnet. Programmet har således inget syfte att avskilja avvikande elever ifrån
klassgemenskapen utan allt handlar om att ge elever det stöd och den individuella anpassning
i undervisningen som eleven behöver för att utvecklas.
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3 TEORI
3.1 Konstruktivismen
Syftet med vår studie är att kartlägga och granska Mathematics Recovery Programme, MRP
(Wright et al, 2000), och tillsammans med elever pröva delar ur programmet för att se om och
hur elever konstruerar ny matematisk kunskap med hjälp av detta programs riktade insatser.
MRP har sin teoretiska grund i radikalkonstruktivistisk teori och vår studie har en deduktiv
ansats då vi utgår från den teori som programmet grundar sig på. Vid en deduktion föregår
teoretiserandet studien och forskarens mål blir att genom empiri försöka belägga eller
vederlägga denna teori (May, 2001). May anser också att utan teorier blir samhällsforskningens resultat meningslösa. Eriksson (2001) påtalar att den radikal-konstruktivistiska
teorimodellen inte är enkel att förstå och att noggranna studier måste till för att förståelsen ska
kännas tillfredsställande. På grundval av detta har vi en konstruktivistisk utgångspunkt i vår
studie, där vi hämtar vissa delar ur radikal-konstruktivismen, bland annat sättet att uppfatta
tal.
Von Glasersfeld (1998) förklarar att konstruktivismen har sin grund i Piagets tankar kring hur
individer tillägnar sig ny kunskap. Enligt von Glasersfeld betonade Piaget att individens
konstruerande av ny kunskap är anpassningsbar och att ny inlärning sker när individens
kunskap om världen omorganiseras. Enligt detta synsätt konstruerar individen själv sin
kunskap och ny kunskap kan inte passivt läras in utan måste bearbetas av individen utifrån
dennes erfarenhetsvärld för att resultera i egen kunskap. Piaget menade också att kunskap och
inlärning aldrig tillägnas passivt utan alltid inbegriper en social interaktion med andra.
Ernest (1998) förklarar att enligt konstruktivismen byggs nya konstruktioner upp av redan
existerande byggstenar. Konstruktivister menar att all kunskap konstrueras aktivt av den
enskilda individen och är därmed individuell och personlig. Genom att individer aktivt tolkar
och skapar mening i sina erfarenheter görs dessa förståeliga för individen själv. Tidigare
erfarenheter ligger till grund och bildar basen för ny kunskapsuppbyggnad. Ernest menar
vidare att ur ett radikalkonstruktivistiskt perspektiv är världen inte objektiv. Det finns i
princip ingen ofelbar kunskap och därmed heller ingen absolut sanning. Kunskapen är alltid
temporär och ny kunskap leder till att gamla sanningar korrigeras och formuleras om.
Inom radikalkonstruktivismen står den sociala dimensionen i centrum men på ett annat sätt än
inom socialkonstruktivismen där man anser att kunskap överförs genom språket och det
sociala samspelet. Detta vänder sig radikalkonstruktivismen emot och menar att kunskap
aldrig kan erövras enbart genom dessa kanaler (Eriksson, 2001).
Vi ser ändå att socialkonstruktivismen kan passa in i vår studie. Vi anser att språket spelar en
avgörande roll i individens kunskapsbygge. Genom att sätta ord på det man kan och vet
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förfinas individens kunskaper om omvärlden och därför anser vi att Vygotskijs (2001) teorier
om lärande och språk även passar som ännu en teoretisk infallsvinkel i vår studie. Vygotskij
(2001) talar också om att möta eleverna där de befinner sig och utmana dem på rätt nivå. Det
gäller alltså för läraren att hitta elevernas proximala utvecklingszon. Denna teori nämns av
Wright et al (2000) och överensstämmer med detta programs tanke om att försöka hitta var
eleverna befinner sig i sin aritmetiska kunskapsutveckling för att därefter utmana och utveckla
deras tankar om tal och talbyggen.

3.2 Konstruktivism och undervisning
Von Glasersfeld (1998) menar att inom utbildningsväsendet har man traditionellt tagit för
givet att objektiv kunskap existerar och kan förmedlas via språket. Nyare studier inom
vetenskapsfilosofin visar att detta synsätt inte längre är troligt och han menar att undervisning
inom matematik och naturvetenskap också måste ta detta i beaktande. Enligt von Glasersfeld
är ett konstruktivistiskt synsätt att föredra som ett alternativ till förmedlingspedagogiken.
Matematikundervisning utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv bör enligt Engström (1998a)
utgå från den kunskap som eleverna redan har med sig. Undervisningen ska innehålla många
laborativa aktiviteter som inspirerar elever till reflektion över det matematiska innehåll som
studeras samt ge möjlighet för eleven att konstruera sin egen matematiska förståelse. Lärandet
ska utgå från elevernas verklighet där problemlösningsaktiviteter ges stort utrymme.
Problemen ska vara möjliga att lösa på flera sätt och stimulera elever att arbeta fram olika
lösningar på dessa. Aktiviteten är det centrala när eleverna löser problem, inte att producera
rätt svar på uppgifterna. Vidare ska undervisningen innehålla matematiska diskussioner där
eleverna får förklara, diskutera och utveckla sin matematiska förståelse av ett problem.
Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla egen informell matematisk förståelse innan
formella matematiska symboler och algoritmer lärs ut. Den formella matematiken ska bygga
på elevernas informella förståelse (a.a.). Eriksson (2001) förklarar begreppet formell
matematisk kunskap som kunskap uppbyggd av abstrakta matematiska begrepp medan
informell matematisk matematik är kunskap som inte endast består av abstrakta symboler.
Eriksson (2001) menar att de informella räknestrategierna som utvecklats under tidiga år
utgör en grund som aktivt används när individen bygger alltmer sammansatta matematiska
strukturer. Utan goda informella matematiska kunskaper och strategier får elever svårt att
hantera och förstå mer formell och abstrakt matematik. Författaren anser att arbetssätt som ger
elever välutvecklade och variationsrika informella kunskaper skapar goda förutsättningar för
att dessa elever senare ska utveckla användbara formella kunskaper.
Vidare menar Eriksson (2001) att det enligt ett radikalkonstruktivistiskt synsätt inte finns en
metod som kan anses gälla för alla elever, utan läraren måste visa en öppenhet i metodfrågor
och relatera sina val i förhållande till de lärande elevernas talbegrepp. Läraren bör fokusera på
individens sätt att räkna och på att kunskapsutveckling sker genom att nytt innehåll knyts till
gammalt, redan känt, för att ny kunskap ska utvecklas och befästas hos den enskilde
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individen. Detta synsätt medför att alla elever, men framför allt elever i matematiksvårigheter,
får en lärmiljö som mer stämmer överens med deras behov.
I en konstruktivistisk undervisning sker lärandet i en social kontext och Engström (1998b)
menar att undervisning handlar om att läraren lyssnar på eleverna, som lär genom att tala.
Eftersom individer enligt konstruktivismen själv konstruerar sin kunskap kan lärare aldrig ge
elever kunskap utan den måste eleverna konstruera själv. Läraren kan påverka elevernas
kunskapsinhämtande genom att interagera tillsammans med dem i samtal och diskussioner,
eftersom individer gör sina erfarenheter begripliga genom att diskutera dem tillsammans med
andra. Hur eleverna tolkar och förstår i dessa diskussioner kan läraren dock inte råda över,
eftersom kunskap är ”personligt meningsbärande konstruktioner” (Engström, 1998b, s. 145).
Von Glasersfeld (1998) anser att lärare i sin undervisning måste lyssna på elevernas
diskussioner, hur de uppfattar de problem de ställs inför och deras väg mot en lösning. Endast
på detta sätt kan lärare få en inblick i hur elever tänker, vad de vet och kan. Lärare kan på så
vis bygga modeller för elevernas lärande och ge eleverna lagom svåra utmaningar som
eleverna lyckas lösa. Eleverna känner då att den förståelse de faktiskt har konstruerat fungerar
och att den kan användas i nya problemsituationer. Von Glasersfeld menar att elever som får
lyckas och känna att deras kunskaper bär, blir mer motiverade att ta itu med nya uppgifter.

3.3 Teorier, enligt MRP, om hur elever utvecklar
antalsuppfattning
Enligt MRP utvecklas elevers taluppfattning i stadier och nivåer, vilket preciseras i ett
teoretiskt ramverk, LFIN (avsnitt 2.2.3). Läraren kan hjälpa elever att konstruera och utveckla
sina matematiska strategier genom att använda sig av några fundamentala principer (Wright et
al, 2002). Vi har valt att utgå från några av dessa principer i vår analys av elevernas
utveckling och vill här beskriva dem.
Elevens tänkande behöver utmanas och detta görs genom att eleven får lösa problem. Dessa
problem bör utgå från elevens nuvarande nivå och stadium i LFIN och möjliggöra för eleven
att utveckla och omorganisera sina kunskaper. Då eleven löser problem behöver läraren ge
eleven tillräcklig tid att tänka. Det är viktigt att läraren inte avbryter eleven i dessa situationer,
eftersom eleven då konstruerar ny kunskap och omorganiserar sitt tänkande. När eleven
lyckas lösa problem som anses svåra, stärks självförtroendet då eleven märker att hennes/hans
matematiska kunskaper och strategier fungerar. För att hitta elevens proximala utvecklingszon
behöver läraren noga observera eleven i arbete med olika uppgifter. Läraren behöver också i
direkt anslutning till avslutad undervisning, dokumentera och reflektera över vad eleven visat.
Genom noggrann observation av hur eleven löser olika matematiska problem, kan läraren
hjälpa eleven att utveckla sina tankar om tal. MRP menar att läraren ska använda sig av
mikrojustering, vilket innebär att läraren under pågående undervisning anpassar och justerar
uppgifterna efter elevens nuvarande matematiska nivå. Detta görs genom lärarens stund-för-
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stund observation i undervisningssituationen och mikrojustering kan på detta sätt leda till att
eleven utvecklar nya strategier.
Många uppgifter i materialet är så konstruerade att eleven får möjlighet att skapa sig inre
bilder av tal. Genom att visa och gömma konkret material skapas utrymme för att konstruera
talbilder. Det ger också möjlighet för eleven att kontrollera sina svar och få dem bekräftade,
när det konkreta materialet exponeras. Uppgifterna är också konstruerade så att talmönster ska
kunna upptäckas av eleven själv i interaktion med läraren. Visuella bilder av tal och reflektion
över dessa är viktig för den kognitiva utvecklingen och omorganisationen av elevens
nuvarande sätt att tänka. Elevens motivation är en av nycklarna till framgångsrik inlärning
och några faktorer som leder till ökad motivation är att lyckas lösa svåra problem samt
möjlighet att kontrollera att svaret är rätt.
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4 PROBLEMPRECISERING
Vårt syfte med studien är att kartlägga och granska ett program för tidiga insatser inom
aritmetik, MRP (Wright et al, 2000). Vi vill prova delar av programmet tillsammans med
några elever ur grundskolans tidigare år för att se om detta program kan hjälpa eleverna att
vidareutveckla sina aritmetiska kunskaper. Vi vill också prova om materialet kan vara ett stöd
och ett redskap för specialläraren i matematik i dennes arbete med elever i behov av särskilt
stöd.
Våra tidigare presenterade problemformuleringar är vida och svåra att utvärdera och mäta. Vi
väljer därför att här precisera dessa frågeställningar.



Sker det någon matematisk utveckling hos de olika eleverna?
Hur ser elevernas utveckling ut?



Vilka delar av MRP bidrar till denna utveckling?
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5 METOD
5.1 Val av metod
Vårt metodval var en form av aktionsforskning eftersom vi själva aktivt deltog och
interagerade med våra elever i studien. Bryman (2011) beskriver aktionsforskning som ett
tillvägagångssätt där forskare och deltagare samarbetar kring det som ska utforskas. Studiens
utgångspunkt är ett antaget problem och alla aktörer deltar tillsammans i processen för att
hitta lösningar. Enligt Denscombe (2001) innebär aktionsforskning inte bara att deltagarna är
aktiva utan också att de medverkar i själva forskningen. I vår studie deltog eleverna aktivt
tillsammans med oss för att hitta vägar som utvecklade nya matematiska kunskaper.
Aktionsforskningen har fått kritik för att inte vara tillräckligt noggrann och för att vara
subjektiv i sin inriktning (Bryman, 2011). Enligt Denscombe (2001) är det osannolikt att
forskaren kan hålla sig neutral och saklig i aktionsforskning, men eftersom denna forskning är
tydligt fokuserad på att lösa utmaningar som människor möter i sin vardag, finns det en
egennytta i de resultat som denna forskning visar. Denscombe påtalar dock att
aktionsforskning kan begränsa forskarens möjligheter att hitta de faktorer som påverkar
forskningens resultat. Vidare menar Denscombe (2001) att aktionsforskning kan innebära en
förhöjd arbetsinsats för dem som deltar, särskilt i början av projektet, innan man kan erfara
någon vinst i form av positiva resultat.
Teaching experiment är en form av aktionsforskning där forskaren interagerar med elever i
syfte att förstå och utveckla deras matematiska förmågor (Steffe & Thompson, 2000). Med
hjälp av denna metod är lärarna/forskarna i högsta grad delaktiga i de forskningsresultat som
erhålls. Steffe och Thompson (2000) förklarar att metodens syfte är att utforska elevernas
lärande och resonerande i matematik samt att utveckla modeller för lärande. Mot denna
bakgrund ansåg vi att teaching experiment var ett lämpligt metodval för vår studie. Vi
använde metoden för att i första hand studera om och hur elevernas aritmetiska kunskaper
utvecklades med hjälp av uppgifter hämtade från MRP. Metoden teaching experiment
används i MRP, där läraren och eleverna interagerar i syfte att hitta elevernas nuvarande
aritmetiska nivå och nästa utvecklingssteg (Wright et al, 2000). Detta förhållningssätt försökte
vi tillämpa i vår studie genom att vår undervisning justerades med hjälp av ständiga
observationer och utvärderingar av elevernas insatser.
Steffe (1991) anser att forskarens aktiva deltagande i undervisningen och dennes matematiska
kunnande är faktorer som är av största vikt för elevers möjligheter att utveckla aritmetiska
kunskaper. Vi anser att vår pågående utbildning till speciallärare i matematik avsevärt
förbättrade vår förmåga att utföra noggranna observationer och utvärderingar av elevernas
matematiska kunskaper. Då vi själva ledde undervisningen hade vi också möjlighet att
påverka den.
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Vi har även influerats av flexibla intervjuer i vårt metodval (Ginsburg, Jacobs & Lopez,
1998). Ginsburg et al menar att i flexibla intervjuer är inte elevernas rätta eller felaktiga svar
på en uppgift det centrala, utan fokus ligger på hur eleverna kom fram till lösningen på
uppgiften. Författarna anser att rätta svar på matematikuppgifter inte automatiskt innebär att
eleverna har förstått uppgiftens matematiska innehåll. Ginsburg et al (1998) menar att läraren
måste undersöka hur eleverna tänker och resonerar för att upptäcka deras matematiska
förmågor. Lärarens frågor är därför centrala i undervisningen och genom att ställa öppna
frågor kan läraren ta reda på hur eleverna tänker kring ett matematiskt problem och således få
mer information än vad bara svaret ger. Vidare menar Ginsburg et al att läraren vid intervjuer
bör undvika att undervisa eftersom hon/han då kan missa viktig information om elevernas
tankar och lösningsstrategier. I flexibla intervjuer tolkar läraren elevernas resonemang och
utifrån dessa görs justeringar för att förbättra undervisningen. Läraren utformar metoder för
sin undervisning som bygger på elevernas nuvarande strategier. Undervisningen ska också
syfta till att utveckla dessa strategier. Detta förhållningssätt har vi eftersträvat i vår
undersökning tillsammans med eleverna. Vi försökte att ställa öppna frågor till eleverna om
hur de kom fram till lösningarna på vissa uppgifter och genom att lyssna på elevernas
tankegångar ställde vi hypoteser kring elevernas kunskaper som vi sedan arbetade utifrån.
Fyra elever deltog i vår studie och detta begränsade urval av elever kan liknas vid en
fallstudie. Enligt Bryman (2011) rymmer en fallstudie ett detaljerat och ingående studium av
ett enda fall av miljö och/eller situation. Rossman och Rallis (2003) förklarar fallstudier som
användbara på grund av sina noggranna beskrivningar och menar att genom att studera ett
specifikt fall och fokusera på detaljerna kan man förstå större fenomen. Bryman (2011) menar
att i en fallstudie är det fallet i fråga som av egen kraft är det man intresserar sig för. Enligt
Denscombe (2000) är inte resultatet det intressanta i en fallstudie utan fokus ligger på de
processer som leder fram till resultatet. Då vi under en begränsad tid fokuserade på att
observera och undervisa endast fyra elever hade vi större möjligheter att djupstudera vad som
ledde fram till utveckling hos eleverna.
Enligt Steffe (1991) är videoinspelningar lämpliga för att forskaren i efterhand ska kunna
studera och observera hur eleverna tagit sig an olika uppgifter och för att hitta elevernas
nuvarande kunskapsnivåer. Bell (2006) menar att inspelningar kan vara fördelaktiga om den
exakta formuleringen ska kunna kontrolleras och för att intervjuaren ska kunna ägna full
uppmärksamhet åt den intervjuade, men menar att hänsyn också måste tas till att en inspelning
kan verka hämmande och vara ett orosmoment för den intervjuade. Vi valde att videofilma
våra undervisningstillfällen för att kunna ägna full uppmärksamhet åt eleverna under
pågående träning. Vi ansåg också att dessa inspelningar gjorde det möjligt för oss att
uppmärksamma värdefull information om elevernas kunskaper som annars skulle ha gått
förlorad. De eventuella negativa sidorna av en inspelning, som Bell påtalar, togs i beaktande
men vi ansåg att de fördelar som vi fick av att filma vår undervisning uppvägde nackdelarna.
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5.2 Undersökningsgrupp
Vår undersökningsgrupp begränsades till enbart fyra elever för att vi skulle få möjlighet att på
djupet studera hur de olika eleverna utvecklade sina strategier när de löste uppgifter hämtade
ur Mathematics Recovery. Urvalet begränsades också för att möjliggöra arbete med de olika
eleverna vid flera tillfällen i veckan under en längre period, vilket vårt metodval förespråkade.
Det urval som gjordes var ett så kallat bekvämlighetsurval, eftersom vi känner eleverna väl
och även har goda relationer med deras föräldrar. Enligt May (2001) är förtrogenhet viktigt
för de forskare som gör observationer. Ju mer forskaren känner till om och ju mer engagerad
forskaren är i den studerade gruppen, desto bättre kan hon/han förstå betydelsen av
deltagarnas handlingar. Vi menar att detta talade för vårt bekvämlighetsurval av elever.
Vårt urval kunde också kännetecknas som ett lämplighetsurval eller ett målstyrt urval
(Bryman, 2011) eftersom pedagogisk kartläggning och dokumentation visade att de fyra
elever som ingick i studien var elever som riskerade att utveckla eller hade bedömts ha
matematiksvårigheter och därför behövde omfattas av förebyggande insatser. Eleverna
passade alltså väl in i denna typ av studie och kan också sägas representera en mer generell
kategori av elever vilken kännetecknas av matematiksvårigheter. Dock måste vi poängtera att
varje elev är unik i sitt sätt att tänka och förhålla sig till sin omvärld.
De fyra eleverna som valdes ut att ingå i vår studie går i grundskolan och har alla svenska
som modersmål. Eleverna fick fingerade namn och kallades i studien för Kalle, Olle, Bosse
och Lasse. Kalle och Olle går i årskurs 1, Lasse i årskurs 2 och Bosse går i årskurs 5.

5.3 Genomförande
Vi valde att undervisa fyra elever individuellt med hjälp av MRP för att om möjligt se om
eleverna gjorde några framsteg. Studien genomfördes under veckorna 6 till och med 13 under
vårterminen 2014. Eftersom vi hade begränsat med tid till vårt förfogande för studien hade vi
inte möjlighet att undervisa eleverna helt i enlighet med MRP, som förordar daglig enskild
undervisning i 10-15 veckor (Wright et al, 2000). Vårt arbete med eleverna pågick under sju
veckor och vi undervisade varje elev enskilt vid två tillfällen i veckan. Varje lektionstillfälle
var cirka 30 minuter. På grund av sjukdom och ledigheter undervisades en elev endast vid 7
tillfällen och två elever undervisades tillsammans vid 2 olika tillfällen.
Arbetet med eleverna inleddes med en enskild kartläggningsintervju, Assessment A (bilaga
1), hämtad ur MRP. Vi valde att dela upp och genomföra karläggningsintervjun vid två olika
tillfällen med varje elev. MRP föreslår att intervjun genomförs vid ett enda tillfälle, men vi
upplevde att eleverna tappade koncentrationen och tröttnade då vi genomfört ungefär halva
intervjun. För att eleverna skulle få möjlighet att lyckas och få så bra resultat som möjligt
delades därför intervjuerna upp. Kartläggningsintervjuerna videofilmades. Vi analyserade
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elevernas resultat genom att titta på videofilmerna och elevernas numeriska kunskaper
matchades mot LFIN i MRP. Eleverna placerades därefter in i denna ram. Utifrån de resultat
som vi fick genom kartläggningsintervjun valdes uppgifter ur Wright et al (2006) och Wright
et al (2002) och användes tillsammans med eleverna. Uppgifterna som valdes var olika för
varje elev och syftet var att utmana och vidareutveckla elevernas aritmetiska och numeriska
färdigheter. Lektionerna innehöll delar från del A, B och C ur LFIN. Även lektionerna
videofilmades och loggbok över vad som framkommit under lektionerna fördes efter varje
genomförd lektion. Inför varje nytt undervisningstillfälle gjordes en planering som byggde på
en analys av videofilmen och de loggboksanteckningar som förts.
När arbetet med eleverna avslutats genomfördes ännu en gång samma kartläggningsintervju
som inlett arbetet. Detta gjordes för att se om undervisningen hade gett något märkbart
resultat. Resultatet av kartläggningsintervjuerna redovisas i rapportens resultatdel.

5.4 Översikt över undervisningsuppgifter
Vi har valt att här kort beskriva de uppgifter och det material som vi använde tillsammans
med eleverna. Uppgifterna är hämtade från Mathematics Recovery och vi har valt att gruppera
dem i två grupper utifrån elevernas resultat av den inledande kartläggningsintervjun,
Assessment A. Dessa resultat visade att Kalle och Olle tillhörde stadium 2/figurativt räknande
och att Bosse och Lasse tillhörde stadium 3/initial talsekvens. Inom varje grupp är uppgifterna
sorterade utifrån de matematiska kunskaper de är avsedda att utveckla hos eleverna och
sorteras därför efter LFIN, i del A, B och C. En utförligare beskrivning av materialet finns i
respektive bilaga.

5.4.1 Uppgifter för stadium 2/figurativt räknande
Del A - uppgifter som avser att träna och utveckla räknestrategier
Addera och subtrahera
(bilaga 2)
Olika mängder marker göms under olika papper. Eleven ska nu addera eller subtrahera dessa
marker utan att se dem. Övningarna ska utveckla elevens förmåga att “räkna på” med dolda
mängder.
Additionsspelet
(bilaga 3)
Syftet med spelet är att eleven ska utveckla räknestrategin ”räkna på”. Talkort läggs med
baksidan upp på bordet. Eleven drar ett kort ur högen och slår en tärning. Eleven ska nu räkna
samman talet på talkortet och tärningens prickar genom att räkna vidare från talet på talkortet
med hjälp av tärningens prickar. Lyckas eleven vinner hon/han talkortet. Flest talkort vinner.
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Del B - uppgifter som avser att träna och utveckla förståelse för räknesekvensen
Framåt- och bakåträkning
(bilaga 4)
Avsikten med dessa uppgifter är att träna eleven att räkna framåt och bakåt inom ett givet
talområde. Läraren ber eleven räkna vidare från ett givet tal, eller att räkna bakåt från ett givet
tal.
100 - rutan
(bilaga 5)
En ruta med brickor med tal från 0-100 som läggs i en kvadratisk ruta. Alla tal som slutar på
exempelvis 9 ligger i en lodrät rad under varandra och alla tal som börjar på 9 bildar en vågrät
rad efter varandra. I rutan tränas framåt- och bakåträkning med exempelvis 1 eller 10 eller 5.
Syftet är att eleven ska upptäcka mönster i talsekvensen och i räknandet.
Hitta rätt tal
(bilaga 6)
Övningar med gömda tal med hjälp av miniräknare eller en ”numeral track” där framåt- och
bakåträkning tränas.
100 - rullen
(bilaga 7)
En lång pappersremsa där talen 0 till 100 är skrivna efter varandra. Här tränas framåt- och
bakåträkning från olika tal i detta talområde. Olika tal kan döljas med hjälp av ett papper och
eleven ska lista ut vilket tal som är gömt.
Del C - uppgifter som avser att träna och utveckla härledningsstrategier
Fingertal
(bilaga 8)
Talen 0-10 bildas med hjälp av fingrarna på olika sätt, exempelvis kan talet 8 bildas som 5
fingrar på ena handen och 3 på den andra. Talet kan också bildas som 4 fingrar på ena handen
och 4 på den andra. När eleven är säker på att bygga tal genom att titta på händerna görs även
fingertal genom att eleven sätter händerna på huvudet och bildar olika tal med fingrarna utan
att titta på händerna. Denna övning kallas Kaninöron. Avsikten med uppgiften är att få eleven
att upptäcka olika talmönster och att inte räkna från 1 när olika tal ska bildas.
Fembasräkning
(bilaga 9)
I en 10-ruta (5x2rutor) byggs tal mellan 6 och 10, med basen 5. Talen byggs med klossar och
nedre raden i 10-rutan är alltid fylld med klossar. Talen kan snabbt visas och sedan gömmas
och syftet är att eleven ska upptäcka talens delningsmönster. 5+bingo kan spelas med hjälp av
en 10-ruta fylld med 5 klossar på nedre raden och en tärning. Eleven skriver in talen 5-10 i en
ruta, med 4x4 rutor. Samma tal kan skrivas i flera olika rutor. Läraren slår med tärningen och
eleven ska nu räkna samman de 5 klossar som finns i 10-rutan med antalet prickar på
tärningen. Avsikten är att eleven ska utgå från 5 när talen adderas och inte behöva räkna från
1 eller fingerräkna.
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Parvisa mönster för tal
(bilaga 10)
Även här används en 10-ruta och här byggs talen 1-10 som parvisa mönster. Talet 6 byggs
som 3 klossar i den nedre raden och 3 klossar i den övre raden. Eleven tränar på att känna
igen dubblorna och dubbelt +1.

5.4.2 Uppgifter för stadium 3/initial talsekvens
Del A - uppgifter som avser att träna och utveckla räknestrategier
Öka och minska med tiotal och ental med tiobuntar och pinnar
(bilaga 11)
Buntar med 10 träpinnar i varje används för att beteckna tiotal och enstaka pinnar betecknar
ental. Med dessa görs övningar med ett antal tiobuntar under ett papper och sedan adderas och
subtraheras det genom att lägga till eller dra ifrån under pappret. Träning av räkneramsan med
tio i taget framåt och bakåt, från vilket tal som helst, genom att flytta buntarna. Övningar med
tiobuntar och pinnar för ental under pappret och andra buntar och pinnar utanför pappret som
sedan adderas med tiohopp och enhopp.
Öka och minska med tiotal och ental med tiorader och prickar
(bilaga 11)
Liknande övningar som med tiobuntarna med skillnaden att man visar raderna som ska
adderas efter hand genom att flytta ett papper.
Spel med 10-hopp
(bilaga 11)
Här används spelplaner med rutor med tal. Spelarna placerar sig någonstans på planen och
hoppar sedan åt valfritt håll efter att ha slagit tärningen. Sedan snurras en penna för att
bestämma hur många 10-hopp som ska göras och slutligen snurras pennan för att bestämma
om man skall addera eller subtrahera.
Del B - uppgifter som avser att träna och utveckla förståelse för räknesekvensen
Framåt- och bakåträkning
(bilaga 12)
Genom att flytta kort med 2, 3, 4, 5 eller 10 prickar på räknar man framåt och bakåt med 2-,
3-, 4-, 5- och 10-hopp.
Den tomma tallinjen
Används för att göra tiohopp och entalshopp.

(bilaga 12)

Del C - uppgifter som avser att träna och utveckla härledningsstrategier
Addera och subtrahera upp till 20
(bilaga 13)
Här används en buss med plats för 20 passagerare. Det finns plats för 10 på nedre våningen
och 10 på ovanvåningen. Chauffören vill att passagerarna ska fylla upp nedre våningen först.
Vid första hållplatsen stannar bussen och släpper på ett antal passagerare (under 10) som får
veta att de måste sätta sig på nedre våningen. Vid nästa hållplats stiger nya passagerare på och
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de måste fylla på nedre våningen först innan de får sätta sig på ovanvåningen. På detta sätt
tränas addition upp till 20 genom att se hur man först fyller upp till 10, för att sedan addera
resten.
Hitta olika talkombinationer med samma summa
(bilaga 13)
Här används också bussen men här gäller inte längre regeln att nedre våningen måste fyllas
upp först. Här handlar det om att hitta olika kombinationer på neder- och övervåningen för
exempelvis talet 14. Eleven börjar med att lägga 10+4 och ska sedan hitta andra
kombinationer för 14. Syftet med övningen är att eleven ska upptäcka hur man genom att
subtrahera den ena termen adderar den andra och fortfarande får man samma svar. Även
dubblorna och dubblor +1 och -1 övas.

5.5 Bearbetning
Alla lektioner videofilmades och loggbok fördes efter varje genomförd lektion. Videofilmerna
och loggboksanteckningarna analyserades inför varje nytt undervisningstillfälle. Det
analyserade materialet bildade underlag för vårt val av uppgifter inför nästa lektion. Detta
gjordes i enlighet med Mathematics Recovery Programmes idé om noggrann kontinuerlig
observation och kartläggning av varje elev.
Efter avslutad undervisningsperiod bearbetades vårt insamlade material genom att vi först och
främst läste igenom våra loggboksanteckningar, där intressanta iakttagelser skrivits ned i
direkt anslutning till varje lektion. Vi utgick från dessa noteringar när vi tittade på
videoinspelningarna av lektionerna. Vårt syfte var att bena ut om eleverna utvecklades
matematiskt med hjälp av programmet, vilka framsteg de gjorde och när det skedde. Eftersom
studiens tidsram inte medgav att vi transkriberade alla våra inspelade videofilmer,
transkriberades representativa delar som gav svar på våra frågeställningar. Bearbetningen av
videofilmerna tog mycket tid i anspråk och vi tittade på filmerna om och om igen för att
försöka hitta de tillfällen då eleverna omorganiserade sin kunskap och vad i materialet och i
undervisningssituationen som påverkade dem till detta. Arbetet resulterade i fyra
fallbeskrivningar av eleverna, där transkriberade nedslag i det videoinspelade materialet
presenteras för läsaren.

5.6 Reliabilitet och validitet
Vår undersökning omfattade endast fyra elever vilket kan liknas vid en fallstudie. Enligt
Bryman (2011) kan det begränsade urvalet medföra att reliabiliteten/tillförlitligheten är
begränsad och även att replikera studien kan medföra svårigheter. För att kunna säkerställa
studiens reliabilitet måste undersökningen kunna upprepas vid ett annat tillfälle och då ge
samma resultat (a.a.).
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Bryman (2011) menar att det är svårt att uppfylla reliabilitetskriteriet i en kvalitativ
undersökning eftersom de resultat man får oftast är beroende av forskarens interaktion och
den sociala miljö där studien genomförs. May (2001) anser att forskare som studerar
människor och socialt samspel inte kan studera dessa fenomen på distans. Forskaren måste
vara aktivt engagerad i de människor och den sociala kontext som hon/han avser att studera
för att möjliggöra förståelse. Enligt May utgör detta förfarande inte ett hinder för reliabiliteten
utan är tvärtom nödvändigt för att resultaten ska bli så trovärdiga som möjligt.
Vårt metodval innebar att vi interagerade med våra elever och att de resultat vi erhöll var
beroende av denna interaktion. Vi menar att tillförlitligheten i vår studie har ökat genom att vi
videofilmade undervisningstillfällena och förde loggbok. Detta förfaringssätt har gjort att vi
har kunnat gå tillbaka i materialet för att kontrollera de resultat vi fått. Delar av dessa
videofilmer har vi också gemensamt studerat när vi försökt säkerställa studiens resultat. Vi
har också diskuterat hur vi uppfattat det som skedde och om vi uppfattade samma sak. Vårt
metodval och hur vi gick tillväga finns beskrivet i avsnitt 5.1 och 5.3 och i avsnitt 5.4 beskrivs
även det undervisningsmaterial som vi använde tillsammans med eleverna. På så sätt finns
möjlighet till replikation av vår studie.
Forskaren måste i sin undersökning säkerställa validitet, det vill säga att studien undersöker
det som den är tänkt att undersöka (Bryman, 2011). Enligt Denscombe (2000) handlar
validitet också om huruvida de data som framkommit visar verkligheten och om metoderna
som använts för att få fram datan är precisa och tillförlitliga. Vi ville genom vår undersökning
ta reda på om MRP kan användas för att utveckla våra elevers aritmetiska förmågor. Vi
inledde därför vår studie med programmets kartläggning, vi placerade in eleverna i LFIN och
hämtade föreslagna övningar ur programmet. Vi avslutade vår undersökning med att återigen
genomföra samma kartläggning för att se om elevernas resultat förbättrats. Med detta
förfaringssätt anser vi att vår studie kan sägas vara valid eftersom vi har utgått från den teori
och den metod som presenteras i MRP och även har valt undervisningsmaterial i enlighet med
programmet.
Bryman (2011) menar att noggranna beskrivningar av resultaten anses öka studiens
trovärdighet och validitet. Vi har därför försökt att så noggrant som möjligt beskriva de
framsteg som eleverna gjorde och vad i vår undersökning som möjliggjorde detta.

5.7 Etik
Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska forskaren beakta de fyra grundkraven: informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Dessa krav utgick vi från då vi
planerade vår studie.
Vi inledde vår studie redan i november 2013, då vi tillfrågade två rektorer, på två olika
grundskolor, om vi i forskningssyfte fick genomföra ett träningsprogram i aritmetik under
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några veckor tillsammans med ett par elever på respektive skola. Rektorerna gav sitt samtycke
till detta. Även vårdnadshavarna till eleverna blev muntligt tillfrågade om vi fick prova detta
träningsprogram tillsammans med deras barn, vilket de gav sitt muntliga tillstånd till. Vi ville
även ha ett skriftligt godkännande från berörda föräldrar och i januari 2014, skickade vi ut ett
informationsbrev till vårdnadshavarna för underskrift (bilaga 14). I informationsbrevet
beskrevs studiens syfte och de moment som ingick samt att deltagandet var frivilligt och att
om vårdnadshavarna så önskade hade möjlighet att hoppa av närhelst de ville. Enligt
Vetenskapsrådet (2013) räcker det inte med en underskrift från en vårdnadshavare, utan båda
vårdnadshavarna till eleven måste ge sitt samtycke för att forskaren ska få genomföra sin
studie, vilket vi nogsamt poängterade för alla berörda parter. Eleverna som deltog måste
naturligtvis också godkänna sitt deltagande. Vi inhämtade muntliga tillstånd från varje elev
som deltog i studien. Enligt Vetenskapsrådet (2013) ska även barnet informeras och forskning
får inte utföras om barnet motsätter sig detta även då vårdnadshavarna har gett sitt samtycke.
Efter att ha vidtagit dessa åtgärder ansåg vi att Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer för
informationskrav och samtyckeskrav var uppfyllda.
Konfidentialitetskravet innebär att forskaren måste försvåra för utomstående att identifiera
enskilda individer. Särskilt viktigt är detta då det gäller människor som kan anses vara svaga
eller utsatta. I vissa fall kan det dock vara möjligt för utomstående att identifiera enskilda
individer, speciellt om datan är detaljerad, och forskaren måste nogsamt beakta detta och vidta
åtgärder för att försvåra identifikation (Vetenskapsrådet, 2002). De åtgärder som vidtogs för
att försvåra identifikation av valda elever gjordes genom att inte nämna elevernas kön, ålder
eller skola i rapporten. I informationsbrevet (bilaga 14) skrevs också att eleverna skulle
garanteras anonymitet. Därmed ansåg vi att konfidentialitetskravet var tillgodosett så långt det
var möjligt.
De uppgifter och de resultat som vi har erhållit i vår studie har i enlighet med nyttjandekravet
(Vetenskapsrådet, 2002) enbart använts i forskningssyfte.
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6 RESULTAT
Vårt resultat redovisas som fallbeskrivningar av varje enskild elev som deltog i studien, där
representativa delar av undervisningen lyfts fram. I fallbeskrivningarna finns transkriberade
videosekvenser citerade för att visa vad som sker. I dessa citat kallas läraren för L och eleven
för initialen på sitt fingerade förnamn (undantaget i fallbeskrivningen av Lasse, då Läraren
och Lasse skrivs i dialogen). Efter varje fallbeskrivning görs en kort sammanfattning av
arbetet med eleven.

6.1 Fallbeskrivning Kalle
Kalle går i ettan och tycker att matte är kul. Han är mycket motiverad att delta i MRP och
berättar stolt för sina klasskompisar att han ska få prova ”mattesaker” som inte de ska få
prova. Undervisningen äger rum på Kalles skola och han undervisas enskilt vid två tillfällen i
veckan, utom under vecka 7 då han och Olle undervisas tillsammans. Detta görs för att
eleverna ska få två undervisningstillfällen även denna vecka, då båda är bortresta en del av
veckan. Arbetet inleds och avslutas med samma kartläggningsintervju, Kartläggning A (bilaga
1) och sammanlagt deltar Kalle i 10 lektioner, förutom kartläggningstillfällena. Kalles
matematiska utveckling avseende talsekvensen och räknestrategier redovisas i två olika
avsnitt.

6.1.1 Talsekvensen – LFIN (del B)
Kartläggning
Kartläggningen gällande talsekvensen visar att Kalle kan räkna framåt i talområdet 0-100, och
att han kan säga vilket tal som kommer efter ett givet tal i detta talområde. Han är dock osäker
vid tiotalsövergångar.
Videosekvens 140205
L: Kan du säga vad som kommer efter 76?
K: 76???
L: Ja, 76 och sjutt…
K: 77, 78, 79… hm… (lång betänketid) säger tveksamt 60… och fortsätter sedan i högt tempo
61, 62, 63, 64.
Kalle är säker på bakåträkning i talområdet 0-10, men osäker vid bakåträkning i talområdet
över 10 och räknar framåt från talet 1 för att lösa dessa uppgifter. När Kalle ska läsa olika tal
är han säker på talen från 0 till 10, men osäker på större tal och gissar att 15 är femtio, 47 blir
fyrtio och 21 blir tolv.
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Videosekvens 140205
L: Kan du säga vad som kommer före 14?
K: (tänker länge) Före 14? hm…(lång paus) 13.
L: Hur tänkte du? Det är jag nyfiken på?
K: Jag räknade först framåt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 och sen tänkte jag i
huvudet att det tog stopp och då tänkte jag på det som var före.
Enligt dessa resultat från kartläggningsintervjun ska undervisningen enligt MRP (Wright et al,
2002) handla om att öka elevens förståelse för talsekvensen i talområdet 0-100.
Lektionsarbete
Arbetet med Kalle inleds med övningar för att hjälpa honom att bli säker på talen 11-19. Vi
övar framåt- och bakåträkning inom detta område. Kalle vill gärna räkna från 1 för att lösa
vilket tal som kommer efter eller före ett visst tal. Kalle är hjälpt av att se talen, så läraren
lägger talkort med talen 10 till 19 i ordning framför eleven för att han ska kunna titta på dem.
Läraren vänder ett kort med baksidan upp, medan Kalle blundar. Han ska sedan genom att
titta på resterande kort lista ut vilket tal som är vänt. Läraren frågar om Kalle måste börja
räkna från 1 varje gång eller om han kan räkna från 10. Kalle provar detta och tycker själv att
det är ett snabbare sätt att räkna. Kalle tittar på korten och räknar från 10 för att komma fram
till vilket tal som saknas. När han prövat detta sätt att räkna ett tag händer det här:
Videosekvens 140210
Läraren har just vänt baksidan upp på kortet med talet 19 och Kalle ska lista ut vilket tal som
är vänt. Kalle ska just börja räkna från 10, när läraren stoppar honom och frågar om han kan
räkna från 15 för att komma fram till rätt tal.
L: Kan du börja därifrån (pekar på talet 15) för att komma fram till rätt tal?
K: (tveksamt) 16, 17, 18, 19 (glad)
L: Nu blir det svårt, blunda. (läraren vänder på talet 13). Nu kan du titta.
K: (svarar direkt, med ett leende på läpparna) 13
K: Nu räknade jag inte så (menar att han inte räknade från 10).
L: Hur gjorde du nu då?
K: Jag visste att det var talet efter 12.
L: Smart
K: Jag sa bara 12 och då visste jag att det var 13.
L: Du behövde inte räkna från 10?
K: Nej
Vi lämnar arbetet med talen 11-19 innan eleven är helt säker på dessa tal och arbetar vidare
med talen mellan 20-100. Avsikten är att Kalle ska bli säker på framåt- och bakåträkning
inom detta talområde samt upptäcka talmönster i talsekvensen för att underlätta räkningen.
Till hjälp för detta används främst 100 - rutan (bilaga 5). Arbetet med att leta efter och
upptäcka mönster i talsekvensen inleds med att lägga alla tal rätt i 100 – rutan, för att sedan
studera rutan mer i detalj för att se om eleven kan upptäcka några talmönster. Kalle och Olle
undervisas tillsammans vid det här tillfället och ska nu leta efter mönster i rutan.
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Videoklipp 140227
L: Ser ni något mönster?
K: Ja, jag ser. De (brickorna) ligger rakt i rader.
L: Om ni tittar på siffrorna kan ni se något mönster då?
K och O: (tänker länge): Neej...
L: Om ni letar efter nior, var finns alla nior?
O: Där (pekar på talet 9).
L. Finns det fler nior någon mer stans?
K: Jaa!!! (och pekar på 9, 19, 29 osv.)
L: Ja, titta. Här ligger alla som slutar på 9.
K: (Ivrigt) Här finns alla på noll (pekar på 10, 20 osv.).
Kalle är mycket fascinerad av 100 - rutan och tycker om att arbeta med den. Kalle får räkna
framåt och bakåt från exempelvis 21 till 30 och från 51 till 60 genom att titta och peka på
talen i 100 - rutan. Sedan vänder läraren på en hel rad med brickor, exempelvis brickorna från
31 till 40 och låter Kalle räkna framåt och bakåt genom att peka på brickorna som ligger med
baksidan upp. Avsikten med detta är att Kalle ska upptäcka hur regelbundet talen uppför sig i
räkneramsan oavsett om man räknar från 31 eller 71. Läraren vänder också baksidan upp på
enstaka talbrickor och låter eleven lista ut vilket tal som är vänt. Kalle upptäcker ganska
snabbt att räkningen uppför sig på samma sätt oavsett om man räknar från 41, 61 eller 91. Han
är också hjälpt av att se talen på 100 - rutan. 100 - rutans brickor används även för att spela
bingo (bilaga 5) och då tränar Kalle sin förmåga att läsa tal samt vilket tal som kommer före
eller efter ett givet tal.
Videoklipp 140306
L: Nu gör jag något svårt. Jag vänder på brickorna i en hel rad (talen 61-70). Nu ska vi se om
du kan talen i alla fall, utan att se vad där står. Börja här (pekar på 61).
K: (pekar och räknar) 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 och 70.
L: Kan du räkna bakåt också?
K: 70? (tittar på läraren, som nickar) 69? (tveksamt, tittar på läraren för bekräftelse).
L: (Nickar).
K: 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61
L: Strålande!
Kalle tycker att övningar där han direkt kan kontrollera sitt svar och om han har gjort rätt, är
roligare än andra övningar och han arbetar gärna med dessa. Vi använder 100 - rullen (bilaga
7) där Kalle tar reda på vilket tal som kommer precis före och efter ett givet tal. En del av
tallinjen döljs under ett papper och Kalle får läsa vilket tal som står precis innan det tal som
döljs av pappret. Det gäller sedan för Kalle att lista ut vilket tal som kommer efter. Kalle är
mycket noga med att kontrollera om han svarat rätt genom att flytta pappret framåt så att nästa
tal visar sig. Även miniräknaren som används för framåt- och bakåträkning (bilaga 6) är rolig
att använda. Kalle får direkt feedback om han har räknat rätt genom att trycka på
likhetstecknet. Han är nöjd med sig själv när han kan kontrollera att han svarat rätt genom att
titta i miniräknarens fönster.
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Videoklipp 140320
Kalle har räknat med miniräknaren och tagit reda på vilket tal som kommer efter ett givet tal.
L: Nu är det faktiskt dags att sluta för idag. Du har varit jätteduktig.
K: Va!! Varför kan jag inte göra bakåt också?
L: Orkar du det, då?
K: Jaa
Läraren ställer in räknaren på bakåträkning med ett i taget från talet 54.
L: Vad kommer före 54?
Kalle svarar 53 innan han fått ta över räknaren och trycker sedan snabbt på likhetstecknet för
att kontrollera sitt svar.
K: Ja, jag gjorde rätt.
Under hela arbetet med talsekvensen är talen vid tiotalsövergångar svåra och Kalle är osäker.
Vi arbetar med detta på olika sätt. Brickorna på 100 - rutan används också för tiotalsräkning.
Kalle räknar 10, 20, 30 genom att titta och peka på tiotalen på 100 - rutan.
Videoklipp 140306
L: Är du bra på att räkna tio i taget? 10, 20, 30…
K: Jag har tränat på det hemma.
L: Får jag höra?
K: Tio, elv
L: (avbryter Kalle) Kan du ta tio i taget. 10, 20?
K: (tittar frågande på läraren)
K och L: (räknar tillsammans) 10, 20, 30… 100.
L: Nu har jag tagit fram de talen. Kan du lägga dem i ordning?
K: (tar 10-brickan) 10
L: Yes
K: (Lägger tveksamt 20-brickan.) 20
L: Bra
K: (Lägger tveksamt 30-brickan och tittar på läraren för bekräftelse.)
L: (nickar)
K: (Tvekar igen, men lägger sedan 40, tänker sedan länge och tar 60-brickan.)
L: Om du tittar på brickorna du har lagt, upptäcker du något då? Vilka siffror står det på den
brickan? (pekar på 10)
K: (tvekande) ett och noll?
L: och sen? (pekar på 20)
K: två och noll?
L: och sen? (pekar på 30)
K: tre och noll? Aha!!! (jätteglad)
Lägger sedan enkelt resterande brickor i rätt ordning.
L: Kan du läsa vad där står nu?
K (läser själv) 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.
Läraren vänder sedan på brickan med 80 och frågar vad det står där?
K: (svarar direkt) 80
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L: Hur visste du det?
K: För att det står 70 där (pekar på brickan före den gömda 80-brickan).
Kalle kan räkna med tiotalen om han får se dem framför sig, men är fortfarande osäker om
han inte har något visuellt stöd i form av brickor eller en 100 - rulle.
Avslutande kartläggning
Den kartläggning som inledde arbetet görs ännu en gång. Resultatet av den visar att Kalle är
säker på framåt- och bakåträkning i talområdet 0–100 om räkningen inte involverar
tiotalsövergångar, för dessa är han fortfarande osäker på. Kalle behöver inte längre räkna från
1 vid bakåträkning för att ta reda på vilket tal som kommer före ett givet tal och han känner
igen och kan namnge tal inom talområdet 0-100, men är dock fortfarande osäker på talen 1119.
Videosekvens 140326
L: Vad kommer före 67?
K: 67?
L: 67… (och visar med fingret på bordet genom att göra ett hopp bakåt)
K: Aha! 66
L: Vad kommer före 38?
K: 37 (svarar snabbt)

6.1.2 Räknestrategier - LFIN (del A)
Kartläggning
Kartläggningen avseende räknestrategier visar att Kalle kan räkna dolda mängder. Han
visualiserar talen med hjälp av fingrarna och räknar exempelvis ut 3+2 genom att ta fram tre
fingrar, ett i taget och sedan ser han att det är två fingrar som inte tagits fram på den handen
och svarar direkt 5. Då Kalle räknar ut 5+2 tar han fram en hel hand och säger 5 lägger sedan
till ett finger i taget och säger 6, 7. Kalle lyckas lösa de flesta av kartläggningens uppgifter
genom att visualisera talen med hjälp av fingrarna och genom att ta fram ett finger i taget
samtidigt som han räknar uppåt från 1. Är talen större än 10 räknar Kalle upp till 10 med hjälp
av båda händerna och räknar sedan vidare genom att använda första handens fingrar ännu en
gång.
Videosekvens 140206
Kalle har just löst uppgiften 7+5 genom att räkna med fingrarna.
K: 12
L: Hur gjorde du?
K: Jag visste att man skulle räkna till 5 och då räknade jag så här: 1, 2, 3, 4, 5 (tar fram ett
finger i taget på ena handen) 6, 7, (tar fram ett finger i taget på den andra handen) och sen 8,
9, 10 (tar fram resterande fingrar på den handen, ett i taget) 11, 12 (börjar om på den första
handens fingrar).
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Resultatet av kartläggningen visar att Kalle befinner sig på stadium 2/figurativt räknande och
undervisningen bör enligt MRP inriktas mot att lära eleven strategin ”räkna på” vilket är
kännetecken för stadium 3/initial talsekvens, samt att lära eleven förstå och använda olika
härledningsstrategier.
Lektionsarbete
Kalle tycker mycket om att spela spel och i MRP finns flera olika spel som syftar till att
utveckla strategin ”räkna på” hos eleven. Kalle spelar några olika, bland annat 5 + bingo
(bilaga 9) och Additionsspelet (bilaga 3). Spelen spelas vid flera olika tillfällen och Kalle blir
alltid lika glad när spelen plockas fram. Läraren upptäcker också efterhand att spelen kan
modifieras och att svårighetsgraden kan ökas genom att eleven först får se materialet som ska
räknas, för att vid nästkommande tillfälle bara visa en del av materialet. Svårigheten kan ökas
ytterligare genom att allt materialet är dolt, men finns under en duk på bordet som en
påminnelse för eleven.
Videosekvens 140210
Kalle spelar Additionsspelet för första gången.
L: Jag drar ett talkort och det blev en 8. Sen slår jag med tärningen och det blev en trea. 8+3
och då måste jag räkna ut vad det är för att få kortet. Man ska inte räkna på fingrarna utan
räkna så här: 8, 9 (pekar på en prick på tärningen) 10 (pekar på nästa prick) 11 (pekar på den
sista pricken).
K: (nickar glatt och vänder ett kort) 4 (slår sedan med tärningen) 3 (tittar frågande på läraren).
L: Då räknar man så här, 4…
K: 4?
L: (pekar på tärningens prickar och räknar tillsammans med Kalle) 5, 6, 7
Med hjälp av lärarens stöd och de synliga prickarna på tärningen lär sig Kalle sedan ganska
snabbt att räkna vidare från det tal som står på talkortet. Vid ett annat speltillfälle slår läraren
tärningen, men visar inte prickarna för Kalle, utan säger bara hur många prickar som
tärningen visar. Kalle klarar av att räkna vidare från antalet på talkortet och hålla ordning på
den mängd som ska räknas med hjälp fingrarna.
I den nästkommande videosekvensen spelas 5+ bingo. Syftet med spelet är att eleven ska
utveckla sin förmåga att räkna från 5 samtidigt som spelet också avser att utveckla förståelse
för talens delningsmönster, där den ena delen är 5.
Videosekvens 140212
L: Nu tänkte jag att vi skulle spela bingo.
K: Ja!! Spel är jättekul.
L: Här finns 5 i 10-bussen (lägger fram en 10 - ruta, som har 5 röda klossar på nedre raden)
hela tiden. När man slår med tärningen hoppar lika många passagerare på bussen som det
finns prickar på tärningen. Nu slår jag. Det blev 2.
K: 7 (ivrig och svarar direkt)
L: Då får man kryssa över 7. Nu slår jag igen. Vi har 5 och 4 till (tärningen visar 4).
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Kalle ska just plocka upp sina fingrar för att räkna då läraren säger:
L: Men titta här (pekar på 10-rutan).
K: Ja, just det. Det blir nio (kryssar en nia på sin bingoruta).
Några lektioner senare spelar Kalle 5+ bingo igen. Den här gången är 10 – rutan, med nedre
raden fylld med 5 klossar, gömd under ett lock till en låda. Kalle kan alltså inte se 10 - rutan,
men vet att den finns under locket. Läraren har sagt till honom att bussen nu står i garaget.
Kalle tar hjälp av 10 – rutan även när den inte syns.
Videosekvens 140305
L: (slår tärningen och får 3) 5+3
K: ??? (rynkar pannan och skakar på huvudet)
L: (lyfter snabbt på locket till lådan så att bussen syns, lägger sedan över locket igen.) Det är
ju 5 i bussen och sen kommer 3 till.
K: Aha! Det är 8.
L: (slår tärningen igen och får en tvåa) 5+2
K: Det är 7.
Arbetet med att vidareutveckla Kalles räknestrategier innehåller också arbete med verbal
addition och subtraktion (bilaga 2). Även här kan materialet modifieras för att hjälpa eleven
att utveckla strategin ”räkna på”. I början av detta arbete är den första mängden av det som
ska räknas dold, medan den andra mängden är synlig och eleven kan då ta hjälp av de synliga
markerna för att räkna vidare. Kalle upptäcker ganska snart att han behärskar strategin och
visar sedan att han kan använda samma strategi då båda mängderna är dolda.
Videosekvens 140313
L: Nu ligger här 32 under filten och så lägger jag till 3.
K: (tar först fram 3 fingrar, men hejdar sig och viker ner dem igen och räknar tyst för sig
själv) 33, 34, 35. 35 är där.
L: Jag såg att du tog fram tre fingrar, men sen hejdade du dej. Hur gjorde du istället?
K: Jag tänkte att det var lättare att räkna i huvudet.
L: Hur då?
K: Jag tänkte att jag tog fram händer i huvudet. Det var ju 32 och så tog jag fram tre fingrar
till.
Efterhand som arbetet fortskrider blir Kalle allt säkrare på att ”räkna på” i talområdet 0 – 100
och han visar också att han behärskar strategin ”räkna ner till”.
Videosekvens 140320
L: Nu gör jag det svårare. Nu får du ha 57 hästar i din hage (en liten filtmatta) att hålla
ordning på. (Läraren har tidigare sagt till Kalle att vi låtsas att det finns hästar i hagen och
läraren gömmer därför inga marker under filtmattan. Kalle är med på att låtsas.)
L: Och så kommer jag och hälsar på och öppnar grinden så att några hästar kan springa ut.
K: Nej, inte samma grej igen.
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L: Jo, jag är så dum att jag öppnar grinden igen.
K: Kan du inte klippa av stängslet istället?
L: Jo!! Jag kommer och ska sno hästar av dej.
K: Jaa!! (Kalle nickar förtjust).
L: Jag kommer på natten och klipper av stängslet och tar 4 hästar. Hur många har du då kvar
om du hade 57 från början?
K: 53
L: Hur gjorde du?
K: Jag räknade bakåt ett steg i huvudet.
L: Smart sätt
K: Det gör jag hela tiden.
Undervisningen innehåller också övningar som avser att hjälpa Kalle att se olika talmönster
som han sedan kan bygga på när han löser additions- och subtraktionsuppgifter. MRP
förespråkar att eleven bland annat använder fingrarna för att bygga och upptäcka olika
talmönster (bilaga 8). I början är Kalle osäker och tar fram ett finger i taget när han ska bygga
tal med hjälp av fingrarna.
Videosekvens 140212
L: Nu ska vi göra tal med fingrarna, men man får inte titta på händerna, utan man sätter dem
på huvudet som kaninöron. Gör talet 8 med fingrarna.
K: (tänker och tar upp några fingrar) Oj, jag kan inte få upp dem (tar ner händerna och tittar
på fingrarna medan han tar fram 8 fingrar, ett i taget).
Vid ett senare lektionstillfälle undervisas Kalle och Olle tillsammans. Olle är säker på
fingertal och bygger dem som en hel hand och fingrar på den andra handen. Eleverna får vid
detta tillfälle ha händerna framför sig när de bygger fingertal. Olle bygger snabbt de tal som
läraren säger. Kalle behöver i början längre tid på sig, eftersom han räknar alla fingrar. Efter
ett tag tittar han på hur Olle gör och prövar Olles sätt. Kalle tar fram en hel hand först och
lägger till fingrar på den andra handen för att bygga olika tal. Kalle tränar också fingertal på
huvudet som fembasmönster genom att läraren säger: ”Ta fram en hel hand” och lägg till
exempelvis 3 på den andra handen. Kalle vet alltid direkt hur många fingrar han har tagit fram
och behöver då inte räkna dem ett i taget.
Videosekvens 140227
L: Nu ska du få göra tal på huvudet. Ta fram 5 fingrar.
K: (tar fram en hel hand direkt)
L: Lägg till 3 på den andra handen. Hur många fingrar har du nu?
K: 8 (svarar direkt)
L: Gör nu 7
Kalle tar fram en hel hand direkt och två fingrar på andra handen.
Fembasmönster (bilaga 9) tränas också genom att Kalle bygger tal i en tioruta där nedre delen
av raden först ska fyllas med klossar innan man får lägga klossar i den övre raden. Kalle
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bygger talen 6 till 9 som fembasmönster i rutan. Läraren bygger också tal i rutan, visar talet
snabbt för Kalle som ska komma ihåg hur många klossar som finns i rutan och hur många
rutor som är tomma. Detta arbete tycker Kalle är kul och lätt. När han visar säkerhet i att
bygga tal som fembas, tränas också parvisa mönster för olika tal (bilaga 10). Detta tränas med
10 – rutan där Kalle får bygga talet 4, som 2 klossar i den nedre raden och 2 klossar i den övre
raden. Additionsuppgifterna 2+2, 3+3, 4+4 och 5+5 byggs på detta sätt. Därefter tränas också
dubbelt +1 med tiorutan och med fingertal.
Videosekvens 140305
Kalle arbetar med fingertal och avsikten är att Kalle ska upptäcka mönstret dubbelt +1.
L: Nu tar vi 3+3 med fingrarna.
K: Jag kan redan att det är 6.
L: Bra. Om du tar fram ett finger till? Hur många har du då?
K: (räknar alla fingrar som han tagit fram, ett i taget) 7.
L: Hur kom du fram till 7?
K: Jag tog 4 och sedan räknade jag till 3.
L: Men du sa att 3+3 är 6 och en till. Vad är det då? 6 och så en till?
K: (räknar fingrarna igen) 7
L: Behöver du räkna fingrarna?
K: (nickar)
Läraren försöker här lära Kalle en strategi som han inte är bekväm med och Kalle använder då
den strategi som han vet fungerar och som han behärskar. Kalle och läraren fortsätter dock att
bygga fingertal som dubbelt +1 under samma lektion. Kalle kan dubblorna och efter ett tag
behärskar han också tekniken dubbelt +1 utan att räkna fingrarna
Videosekvens 140305
L: Ta upp 4+4 fingrar på huvudet.
K: Det är 8
L: Upp med 4+4 på huvudet. Ta fram ett finger till. Hur många har du nu?
K: 9
L: Det behövde du inte heller räkna.
K: Nej, man bara lägger till ett till.
Avslutande kartläggning
Den avslutande kartläggningen visar att Kalle är säker på strategierna ”räkna på” och ”räkna
ner till”. Kalle visar också att han kan använda härledningsstrategin dubbelt +1.
Videosekvens 140327
Läraren har lagt ut två, små filtmattor på bordet.
L: (lägger handen på den ena mattan) Här under ligger…
K: (snabbt) hästar
L: Okej. Här bor det 5 hästar och här (lägger handen på den andra mattan) bor det 4 hästar.
Hur många är det tillsammans?
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K: 9
L: Hur gjorde du?
K: Tog en till, för 4+4 blir åtta, och då tog jag en till och så blev det 9.
Även fembasräkningen har gett resultat och Kalle använder även denna strategi då han räknar
ut vissa av kartläggningens uppgifter och använder sig då inte alls av fingerräkning.
Videosekvens 140327
Läraren lägger ut 5 marker under en liten filtmatta.
L: I hagen springer det 5 hästar. Nu får du blunda. Medan du blundar kommer det några hästar
till och nu är det 8 hästar i hagen. Nu får du titta. Hur många hästar har kommit till?
K: Hur många var det nu igen?
L: 5 och så kom det några till och nu är det 8.
K: 3 (svarar snabbt)
L: Hur gjorde du?
K: Jag hade 5 och sen tog jag till… om man måste ha 8 så har man ju 5 och 3 som är 8, och så
tar man bort 5, och då är det ju 3 kvar.

6.1.3 Sammanfattning av arbetet med Kalle
Kalle har gjort framsteg både då det gäller förståelse för talsekvensen och i utvecklandet av
fungerande räknestrategier. Kalle kan räkna framåt och bakåt i talområdet 0-100, vilket
innebär att han nu även kan räkna bakåt från vilket tal som helst, utan att han behöver börja
räkna från ett. Kalle är dock fortfarande osäker på tiotalsövergångar och hamnar ibland fel.
Han är säker på talsekvensen när han får se talen som ska ordnas och lägger talkort från det
minsta talet till det största. Här klarar han av att ordna talen rätt även om det omfattar
tiotalsövergång. Kalle kan även räkna med tio i taget och ordna dessa tal i rätt
sekvensordning. Elevens förmåga att läsa tal har utvecklats. Innan arbetet startade var Kalle
enbart säker på talen 0 till 10, men nu läser han alla tal rätt i talområdet 20-100. Kalle är dock
fortfarande osäker på talen mellan 11 och 19.
Kalle har lämnat det figurativa stadiet vad gäller räknestrategier och har utvecklat strategin
”räkna på”, vilket är kännetecken för stadium 3/initial talsekvens i LFIN. Han använder denna
strategi med säkerhet vid olika typer av additions- och subtraktionsberäkningar. Vid
beräkningar använder Kalle också en del härledningsstrategier, vilket är ett kännetecken för
stadium 5 i LFIN.
Kalle utstrålar säkerhet och självförtroende då olika typer av beräkningar ska utföras. Han kan
också sätta ord på hur han tänker i olika situationer och är då säker på att de strategier han
använder fungerar.
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6.2 Fallbeskrivning Lasse
Lasse går i tvåan och uttrycker ofta själv att han tycker att matematik är tråkigt och svårt. Han
är dock mycket motiverad att delta i MRP och tycker att det skall bli spännande.
Undervisningen äger rum i ett grupprum på Lasses skola och han undervisas enskilt vid cirka
två tillfällen i veckan. På grund av sjukdomsfrånvaro och ledighet vid träningens början
undervisas Lasse endast vid 7 tillfällen mellan vecka 10 och vecka 14. Kartläggningen
påbörjas redan vecka 6 för att slutföras i vecka 9. Vid tillfället i vecka 9 går inte kameran
igång vilket medför att andra delen av kartläggningen görs om igen i vecka 10. Detta sker
med fyra dagars mellanrum vilket inkluderar en helg. Vid det andra tillfället i vecka 10, som
nu filmas, visar Lasse att han klarar uppgifter som var svåra några dagar tidigare.

6.2.1 Talsekvensen - LFIN (del B)
Kartläggning
Första delen av kartläggningen genomförs i vecka 6 och visar att Lasse med något undantag
behärskar talraden upp till 100 och kan identifiera talen. Han stannar upp och tvekar på vilket
tal som kommer efter 11 och likaså på vilket tal som kommer före 13. På talet som kommer
före 17 svarar han 18. Han kallar talet 206 för ”tjugohundrasex” och talet 99 blev ”niohundra”
och i talsekvensen (uppgift 1.d) räknar han 98, 90, 100, 101, 102, o.s.v.
Lärarens bedömning blir ändå att han enligt LFIN befinner sig på nivå 4 vad gäller förmåga
att läsa tal och på nivå 5 i talet före och efter. Träningen inriktas därför främst på
räknestrategierna.
Lektionsarbete
Vi inleder arbetet med att träna att hoppa 2 och 5 fram- och baklänges. Han räknar framåt
utan problem, men är mer osäker på bakåträkningen. När vi sedan kommer till att räkna 3 och
4 i taget blir det svårare för honom. Vid nästa tillfälle är han redan säkrare på att hoppa med 2
och 5 och vi fortsätter med att träna 10-hopp. Det visar sig då att Lasse inte är helt säker på
talraden med 10-hopp och att han förväxlar 70 med 17 och 40 med 14. Vi fortsätter även att
räkna 3 i taget och 4 i taget men lägger det sedan åt sidan, eftersom det är lite för svårt för
honom. Istället inriktar vi oss på att träna 10-hopp från olika tal och sedan addera entalen.
Detta gör vi med hjälp av tiobuntar och pinnar där ett antal under ett papper adderas med ett
antal utanför. Lasse vet redan hur han kan addera tiotalen för sig och sedan lägga till entalen
och klarar tal som 24+42 genom att göra det. Vi fortsätter genom att han introduceras i hur
han kan göra 10-hopp från det första talet under pappret och på det sättet addera och
subtrahera liknande tal. Det visar sig då att Lasse inte är helt säker på 10-hopp baklänges men
under samma träningstillfälle blir han säkrare och säkrare och klarar flera subtraktioner med
tiotal och ental.
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Arbetet fortsätter sedan med liknande övningar med 10-hopp under några träningstillfällen.
Lasse behöver oftast använda sig av att lägga till och dra ifrån tiobuntar eller talrader för att
hamna rätt i sina 10-hopp. När han försöker utan dem, gissar han ofta fram och tillbaka tills
han med hjälp av konkret material kan lägga det framför sig och se det. Lasse blir säkrare och
säkrare på 10-hopp både fram och baklänges och vid det sista träningstillfället gör han 10hopp på den tomma tallinjen och klarar det bra.
Avslutande kartläggning
När arbetet med Lasse börjar visar det sig att han inte är helt säker på talraden med 10-hopp
fram och tillbaka. Detta blir han säkrare på genom övningar med att lägga till och dra ifrån
tiobuntar. Lasse kan vid träningens början lägga ihop tiotal och ental för sig men utvecklar
strategin att göra 10-hopp framåt och bakåt ifrån vilket tal som helst och därefter addera eller
subtrahera entalen. För att göra detta är han oftast beroende av konkret material som tiobuntar
och tiorader men mot slutet gör han det med hjälp av en tom tallinje.
Den avslutande kartläggningen visar att Lasse är säkrare på talraden. Han missar vid någon
tiotalsövergång, men i övrigt visar han säkerhet på talsekvensen. Kartläggningen mäter inte
tydligt de framsteg Lasse gör i räkning med 10-hopp. Men i den inledande kartläggningen
använder han sig av strategin att “räkna upp till” på uppgiften 14-10, medan han i den
avslutande kartläggningen förklarar att han tar bort tian och kommer fram till 4. Detta är alltså
ett exempel på hur han har utvecklat fler strategier.

6.2.2 Räknestrategier - LFIN (del A)
Kartläggning
Kartläggningen i vecka 10 visar att Lasse med säkerhet kan utföra beräkningar i talområdet
upp till 10, men mellan 11 och 20 är han inte säker. Den visar också att Lasse gärna använder
fingrarna på uppgifter över 10 och att han ibland är osäker på vilket tal han ska börja räkna
från. När vi kommer till uppgift 9 frågar läraren vad 16-12 är och läser uppgiften. Lasse
räknar då uppåt på fingrarna och kommer fram till 4. Läraren frågar vad 14-10 är och Lasse
svarar snabbt 4 och förklarar sedan hur han räknar uppåt från 10 till 14. På dessa uppgifter
några dagar tidigare, kan Lasse läsa uppgifterna men inte räkna ut dem fastän han försöker
med fingrarna.
Lasse klarar uppgift 10.a och blir väldigt glad. Läraren föreslår en svårare uppgift och Lasse
vill ha något med 20. Läraren gör en uppgift med 20 marker under ett papper och tar sedan
bort 14. Lasse frågar om han får räkna på fingrarna och läraren bekräftar det.
Videosekvens 20140304
Lasse: (tar fram ett finger och säger) Fjorton… vänta gör det så här… börjar det med fjorton
och sen fortsätter eller dom bara femton och sen…
Läraren: Hur är det nu? Du ska ta reda på hur mycket det är…
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Lasse räknar på fingrarna och börjar på 15 och fortsätter upp till 20 och kommer fram till sex
och blir jätteglad. Vi kontrollerar genom att ta bort pappret och ser att det stämmer.
Lasse: Jag hade rätt på 20.
Lasse klarar uppgift 11.a med säkerhet upp till 10 men när vi kommer till 15-3 dröjer han och
läraren uppmanar honom att ta upp händerna för att visa vad han gör på fingrarna.
Lasse: Innan räknade jag så här…(sätter upp ett finger i taget)... femton, fjorton, tretton... tog
du bort tre?
Läraren bekräftar.
Lasse säger 12 och håller ner alla fingrar. Börjar räkna neråt 11, 10... säger sedan 12, nej, nej,
jo 12, 12!!
Vi tar bort pappret och ser att det är 12.
Kartläggningen visar att Lasse klarar att addera och subtrahera upp till 10 men i talområdet
11-20 blir det svårare. Den visar också att vid tillfället i vecka 9 kan han inte räkna ut 16-12
och 14-10 men fyra dagar senare räknar han uppåt och kommer fram till rätt svar. Lasse visar
vid båda tillfällena att han använder fingerräkning för att räkna på och räkna från även om han
vid det andra tillfället i vecka 10 räknar mer i huvudet än några dagar tidigare.
Resultatet av kartläggningen visar att Lasse befinner sig på stadium 3/initial talsekvens vilket
innebär att eleven använder ”räkna på-” eller ”räkna ner från-” strategier då han löser
additions- och subtraktionsuppgifter. Enligt MRP behöver lärare inte nödvändigtvis undervisa
en elev som nått stadium 3 specifikt mot stadium 4. Författarna menar att en elev som nått
stadium 3 ska undervisas direkt mot stadium 5 eftersom stadium 4 ofta nås spontant av eleven
utan undervisning samt att det ofta är svårt att hitta bra uppgifter som hjälper eleven att nå
detta stadium. Stadium 5 (explicit sammanvävd talsekvens) kännetecknas av att eleven kan
använda många olika härledningsstrategier vid beräkning och inte behöver räkna med ett i
taget (Wright et al, 2000). Därför inriktas arbetet med Lasse mot stadium 5, för att utveckla
hans räknestrategier, speciellt inom talområde 11-20.
Lektionsarbete
Vi inleder arbetet med att träna på att känna igen talen 11-19 med fembasräkning och parvisa
mönster (bilaga 13). Vid det första tillfället visar han att han genom att känna igen 18 också
kan känna igen 16 genom att ta bort 2. Han kan på samma sätt känna igen 19 genom att lägga
till en. När läraren efter lektionen frågar honom hur han tycker att det gått uttrycker han själv
att han tycker att han klarade prickarna bra och såg talen.
Vid nästa tillfälle introducerar läraren ”Dubbeldäckarbussen” (bilaga 14) med tjugo platser
och Lasse visar att han lätt känner igen dubblor som 4+4 och 6+6. Det blir svårare med 8+8.
Sedan fortsätter vi med att lägga antalet 12 på några olika sätt och att lägga olika tal mellan
11-19.
Övningen fortsätter sedan med bussövningen där busschauffören först vill fylla upp nedre
våningen. Läraren förklarar att det sitter 9 på bussen och 4 ska stiga på och bussen måste
fyllas upp där nere först. Lasse fyller på en på nedre våningen och funderar sedan en stund på
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hur många han ska lägga till på övervåningen. Han lägger sedan till 3 och säger att det blir 13.
När läraren sedan frågar honom hur uppgiften ska sägas svarar Lasse 9+4 och att det blir 14
men ändrar sig snabbt till 13. Vi fortsätter sedan med 8+5.
Videosekvens 2014-03-14
Läraren: Nu är det 8 på bussen och vid nästa busshållplats är det 5 som stiger på.
Lasse: Det är lätt, det blir 15!!
Läraren: Och som vanligt säger busschauffören att de ska fylla på den nedre raden först. 8
sitter på bussen och det är 5 som stiger på
Lasse fyller först på med 2 på den nedre raden och fortsätter sedan att lägga 5 på den övre
raden.
Läraren: Hur många har stigit på nu?
Lasse räknar: 1, 2, 3,4, 5, 6, 7 hoppsan!
Läraren: Oj, nu kom det på lite för många!
Lasse: Men, dom säger ju… detta är fyra ju (lägger ihop fyra). Ja, just det, jag behöver en till
etta… nej
Läraren: Det var 8 och fem kliver på...
Lasse: schhhh (tystar läraren, funderar men kommer inte på hur han ska göra).
Lasse: Vad gör jag nu? Nej, jag kan inte. Det blir svårt.
Läraren: Är det svårt för att du behöver andra prickar?
Lasse: Jag behöver fler ettor.
Lasse får fler ettor och fyller på med två på nedre raden.
Läraren: Nu har du fyllt upp. Hur många har gått på bussen nu? Hur många har gått på
hittills?
Lasse: 10
Läraren: Ja, där var ju 8 på bussen från början…
Lasse: Ja, men jag säger bara att det blir 15. Jag vet…
Läraren: Hur många har gått på?
Lasse: 2
Läraren: Hur många fler ska då gå på?
Lasse: 3
Läraren: 3 till
Lasse: … men jag vet att det blir 15 (lägger 3 på bussens ovanvåning) … nej 13. (Ser att det
blir 13).
Läraren: Hur många är på bussen nu?
Lasse: 13
Läraren: Och hur många har gått på
Lasse: 5
Övningen fortsätter med fler additioner på bussen och Lasse vill helst lägga till ettor. Läraren
frågar honom om han inte kan använda andra tal än ettor när han ska lägga till och han ser då
att han kan lägga till 1 och 4 när han ska räkna 9+5. Lasse uttrycker mot slutet att han tycker
att det är svårt.
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Vid nästa tillfälle fortsätter vi med bussövningen. När han vid detta tillfälle räknar 9+5 lägger
han först till en och sedan fyra. Sedan räknar vi vidare med 8+4 och då lägger han till en tvåa
på nedre våningen och en tvåa på övre våningen. Lasse förklarar att han ser att han ska fylla
upp till 10 från 8 och sedan 2 till. Vi fortsätter med 7+6 och Lasse lägger till en trea på nedre
våningen och en trea på övervåningen och förklarar hur han fyller på med tre och tre. Han
räknar sedan subtraktion med personer som hoppar av bussen exempelvis 15-7. Här tar han
bort 5 och tänker sig att han tar bort 2 till. På liknande sätt ser han att 13-6 är 7.
Videosekvens 2014-03-20
Nästa träningstillfälle startar med att Lasse får lägga talet 14 på olika sätt. Han börjar med
10+4.
Läraren: Kan du lägga 14 på något annat sätt?
Lasse: Lägger 9 på nedre raden. Och så innan var det 10 då var det 4 och nu är det bara att
lägga till 5. (lägger sedan till en där nere och fyra där uppe).
Läraren: Kan du lägga på något annat sätt?
Lasse: Jag är smart. 8 med 6. Lägger 8 och lägger sedan till två ettor på nedre raden och sedan
6 på övre raden.
Läraren: Strålande. Hur visste du att det skulle vara 8 och 6?
Lasse: Samma med 5 fast minus 1, nej plus 1.
Läraren: Ja du tog plus ett där (pekar på övre raden med 6) och vad gjorde du med nian. Tog
du?
Lasse: Jag tog bort en.
Läraren: Där tog du bort en och så la du…
Lasse: Och nian var 5, så det blev 6, och 6+6 är 12.
Läraren: Tror du det finns ännu fler sätt att lägga 14 på?
Lasse: Mycket fler
Vi fortsätter sedan med liknande övningar med talen 16 och 13 och med additionsövningar
med bussen. Genom att fylla upp nedre våningen först ser han hur många som är på bussen.
Sedan fortsätter vi med subtraktionsövningar, men då blir det lite svårare.
Avslutande kartläggning
Kartläggningen visar att Lasse under träningsperioden har blivit säkrare på talområde 11-20
och har utvecklat sina räknestrategier. Den visar också att han börjar använda sig av flera
olika strategier. På uppgifterna 8.d och 9.a och b berättar Lasse att han räknar ut dem genom
att ta bort ”ettorna”. Han använder alltså här en annan strategi än den han använde vid förra
kartläggningen då han räknade uppåt.
När Lasse skulle räkna ut 15-3 (uppgift 11.a) vid första kartläggningen räknade han med hjälp
av fingrarna men vid den avslutande kartläggningen svarar han 12 snabbt och klagar på att
uppgifterna är för lätta. Den avslutande kartläggningen visar också tydligt att Lasse vid
addition upp till 20 ser hur han kan fylla upp till 10 först.
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Videosekvens 2014-04-03
Kartläggningsuppgift 8:
Lasse berättar här hur han vet att 9+6 är 15.
Lasse: Om det var 10 skulle det vara 16 fast det är en borta då blir det 9.
Sedan förklarar han hur han vet att 7+5 är 12 och att 8+5 är 13 på följande sätt:
Lasse: Jag tänkte 5 (lägger handen på pappret med 5 under) plus 5 (lägger handen på andra
pappret) 10 och lägger man till 2.
Läraren: Bra. Nu är där 8 under det pappret och 5 under det.
Lasse: Jättelätt! 13
Läraren: Hur visste du det?
Lasse: Det är en mer under den (pekar på pappret med 8)
Lasse uttrycker också att han tycker att 9+3 är jättelätt och ger läraren denna förklaring:
Lasse: Om man skulle ha lagt tian vid nian så skulle det vara 10 med 3 men 9 och 3 är 12 men
denna styler (stjäl) denna. (Tar en marker från pappret med 3 under och lägger under pappret
med 10.) Då blir det 10 där och 2 där (pekar först på det ena pappret och sedan på det andra).

6.2.3 Sammanfattning av arbetet med Lasse
Lasse utvecklar under träningsperioden sina räknestrategier inom talområdet 11-20. Han
börjar framför allt använda flera olika strategier i sitt räknande. Vid det första träningstillfället
med bussövningen visar Lasse att han troligtvis lyssnar efter det sista talet när han svarar att
8+5 är femton. När vi sedan fortsätter att träna med bussövningen upptäcker han mönstret,
fylla upp till 10 först.
Lasse lämnar strategin ”räkna på” eller ”räkna ner från” då han löser additions- och
subtraktionsuppgifter, vilket kännetecknar stadium 3 i LFIN och utvecklar istället olika
härledningsstrategier som är kännetecknande för stadium 5 i LFIN. En av dessa är att han
upptäcker mönstret i att olika talkombinationer kan få samma svar genom att man ökar den
ena termen med ett och minskar den andra med ett. En annan strategi som han utvecklar är att
han vid addition upp till 20, fyller upp till 10 först. På detta sätt lämnar han sitt fingerräknande
och utvecklar effektivare strategier.

6.3 Fallbeskrivning Olle
Olle går i ettan och tycker att matte är roligt, men svårt ibland. Även han är mycket motiverad
att delta i MRP och berättar hemma för sina föräldrar att han ska få hjälpa läraren med
”matte” som ingen annan i klassen ska få göra. Undervisningen äger rum på Olles skola och
han undervisas enskilt vid två tillfällen i veckan, utom under vecka 7 då han undervisas
tillsammans med Kalle. Detta görs för att Olle ska få två undervisningstillfällen även denna
vecka, då han är bortrest en del av veckan. Arbetet inleds och avslutas med samma
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kartläggningsintervju, Kartläggning A (bilaga 1) och sammanlagt deltar Olle i 10 lektioner,
förutom kartläggningstillfällena. Olles matematiska utveckling avseende talsekvensen och
räknestrategier redovisas i två olika avsnitt.

6.3.1 Talsekvensen – LFIN (del B)
Kartläggning
Den inledande kartläggningen visar att Olle kan ramsräkna från 1 till 32 utan stöd av läraren.
Han kan sedan räkna vidare till 100 från exempelvis 48 om man hjälper honom igång och att
hitta rätt tiotal vid tiotalsövergångar. Olle är säker på vilket tal som kommer efter ett givet tal
i talområdet 0–10. Då han ska säga vilket tal som kommer precis efter ett givet tal i ett utökat
talområde, 11–30, löser han detta genom att räkna från 1 för att komma fram till rätt tal. Olle
är säker på bakåträkning från 10 och ner till 1 och är också säker på vilket tal som kommer
före ett givet tal inom samma talområde. Han har svårt att räkna bakåt i ett utökat talområdet
och löser uppgifter där han ska tala om vilket tal som kommer före ett givet tal, genom att
räkna upp från 1. När Olle ska läsa tal är han säker på talen från 0 till 10, men osäker på större
tal och gissar att 21 är elva, 66 blir sexton och talet 13 gissar han är trettiotre.
Videosekvens 140205
L: Vad kommer precis före 14?
Olle tänker och räknar tyst för sig själv.
L: Jag ser att du räknar. Kan du räkna högt som du gör i ditt huvud?
O: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14… Ojsan
L: Vad sa du nu precis före 14?
O: 13
L: Bravo
Enligt MPR ska undervisningen handla om att öka elevens förståelse för talsekvensen i
talområdet 0-100.
Lektionsarbete
Arbetet inleds med arbete kring talen 11–19. Läraren upptäcker ganska snart att Olle tycker
att talen 11–19 är svåra och bestämmer sig för att spara dessa tal till ett senare tillfälle och
istället arbeta med talen 20–100, eftersom räkneramsan uppför sig mer regelbundet vid
räkning med dessa tal. Läraren tror att Olle då lättare ska förstå och kunna använda större tal
vid räkning. Olle tycker dessutom att stora tal är fascinerande.
Redan under första lektionen när vi tränar framåt- och bakåträkning (bilaga 4) i talområdet
11-19 upptäcker läraren att Olle behärskar bakåträkning i detta talområde om han samtidigt
får se de tal som ska räknas. Denna upptäckt används sedan så mycket som möjligt i arbetet
med talsekvensen. Olle behöver det visuella stöd som exempelvis talkort ger honom och har
då lättare att komma ihåg och förstå hur talen är uppbyggda. 100 – rutan (bilaga 5) och 100 –
rullen (bilaga 7) är utmärkta hjälpmedel där Olle direkt kan se hur olika tal ser ut. 100 – rutan
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används bland annat för att lära Olle förstå regelbundenheten i räkningen (undantaget talen
11–19). Han tycker det är roligt att räkna med stora tal och blir väldigt glad när han lyckas.
Videosekvens 140212
Olle bygger 100 – rutan och upptäcker hur den är uppbyggd. Olle har just lagt talet 30.
L: Efter 30, vad kommer sen?
O: 31
L: Hur ser det talet ut? Titta på raden över, här börjar alla tal på 2.
O: Ja, nu ska alla börja på 3. Här är 39, det ska vara där (lägger 39 under 29 i 100 – rutan).
Framåt- och bakåträkning från ett givet tal tränas med hjälp av 100 – rutan. Exempelvis tränas
talet före 25, 45, 75 osv. Läraren pekar på dessa tal och Olle ska säga vilket tal som kommer
före. Olle upptäcker snart att talet som kommer före slutar på 4 hela tiden, oavsett om man
börjar på 45 eller på 75. Läraren låter också Olle räkna framåt och bakåt med start vid olika
tal på 100 – rutan för att Olle ska upptäcka hur regelbundet talen uppför sig oavsett om man
börjar räkna på t.ex. 71 eller på 51.
Videosekvens 140303
L: Nu vänder jag på en hel rad (vänder brickorna på raden med talen 91–99, men låter sista
brickan i raden, talet 100, vara synlig) så ska vi se om du kan räkna i alla fall.
O: Vänd på 100 också.
L: Ska jag vända den också, tycker du? Okej (vänder på brickan med talet 100).
L: Nu får du börja räkna här (pekar på den upp- och nedvända brickan för talet 91).
O: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 (räknar i en rasande fart).
L: Okej, bakåt
O: Det är enkelt för man tittar bara där (pekar på raden ovanför där man kan se talen 81–90).
Olle räknar sedan bakåt och klarar detta också.
Olle tycker ibland att det som ska göras under lektionen är svårt. När han sen ändå lyckas och
ser att han kan, är han väldigt stolt över sig själv.
Videosekvens 140303
Under en lektion säger Olle helt apropå…
O: Jag kan inte räkna till 100.
L: Det tror jag visst att du kan. Vi provar, titta här (tar fram 100 – rullen). Här står alla tal från
0 till 100, jag tror visst att du kan räkna till 100.
O: Nej (skakar på huvudet och håller upp handen som ett stopptecken framför ansiktet)
L: Vad är det som är problemet?
O: Dom talen här (pekar på några tal i mitten av 100 – rullen).
L: Då hjälps vi åt när vi kommer dit.
Läraren pekar på talraden och Olle börjar räkna till 10, sen hejdar han sig.
O: Nu vet jag vad som är problemet. Det är dom talen, 10 och 20 och dom.
L: Då tränar vi på dom, så kommer du att klara detta galant sen.
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Olle börjar räkna och det går bra. Han hejdar sig vid varje nytt tiotal, säger rätt tal, men
behöver bekräftelse av läraren innan han fortsätter. När Olle har sagt 60 avbryter han sig.
O: Det är bara när jag ser dom (avser tiotalsövergångarna) som jag kan.
Olle räknar sedan vidare utan hjälp av läraren och avslutar sitt räknande med ett stort leende
på läpparna.
L: Du kunde ju visst. Jag har ju inte hjälpt dej ett dugg.
O: (bara ler)
Arbetet med 100 – rutan och 100 – rullen hjälper Olle att känna igen och kunna namnge talen
mellan 20 och 100, något som han inte kunde innan vi startade arbetet. När Olle kan räkna
framåt och bakåt i talområdet 20–100 med hjälp av 100 – rutans brickor, tränas detta också
utan hjälp av visuellt stöd (bilaga 4). Vid den första kartläggningsintervjun löser Olle dessa
uppgifter genom att börja räkna från 1. Läraren stödjer nu Olle genom att säga några tal i
talsekvensen, exempelvis, 32, 33, 34 och Olle ska säga vad som kommer sen.
Videosekvens 140303
L: Om jag börjar räkna så får du säga vilket tal som kommer efter. Då börjar jag på 23.
O: (tänker)
L: Jag kan säga så här: 22, 23…
O: 24
L: Hur kom du fram till 24?
O: Mm… efter 3 kommer 4.
Räkning med tio i taget med jämna tiotal arbetar Olle också med, men hinner inte bli helt
säker på detta under den korta tid som projektet pågår.
Avslutande kartläggning
Vid kartläggningen visar Olle att han kan räkna framåt från vilket tal som helst inom
talområdet 0-100, men att han fortfarande är osäker vid tiotalsövergångar. Han kan också
vilket tal som kommer efter ett givet tal inom samma talområde och behöver inte räkna från 1
för att ta reda på detta. Olle känner igen och kan namnge alla tal i talområdet 0-100, utom
talen 11-19. Han kan också vilket tal som kommer före ett givet tal i talområdet 0-100, utan
att först räkna upp från 1. Olle är osäker vid tiotalsövergångar, exempelvis talet före 80, och
behöver hjälp av läraren för att lyckas. Talen 11-19 är också svåra. Olle kan räkna bakåt i
talområdet 0-100 om räkningen inte omfattar tiotalsövergång, men Olle behöver tänka för att
hitta rätt.

6.3.2 Räknestrategier – LFIN (del A)
Kartläggning
Kartläggningen avseende räknestrategier visar att Olle kan räkna dolda mängder genom att
visualisera talen som ska räknas med hjälp av fingrarna. Exempelvis räknas 4+4 genom att
Olle tar fram fyra fingrar på var hand och räknar sedan alla fingrarna. Olle är duktig på att
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visualisera tal med hjälp av fingrarna och talet fem gör han genom att direkt ta fram en hel
hand. Då Olle ska räkna 5+4 händer det här:
Videosekvens 140206
Läraren har gömt 5 marker under ett papper och 4 under ett annat.
L: Hur många är det nu tillsammans?
O: 5 (tar fram en hel hand och tar sedan fram andra handen och räknar tyst 1, 2, 3, 4 och viker
ner lillfingret) 9.
L: Hur räknade du nu, visa mej.
O: Här är 5 (visar en hel hand) och här är 4 (visar fyra fingrar med tummen nedvikt) 9.
L: Hur blev det 9?
O: Här är bara 4 (pekar på ena handen) och då ser man att det är 9.
Videosekvens 140206
L: Nu tar jag faktiskt en svår uppgift för du är duktig. Nu ligger det 7 här under (pekar på det
ena pappret) och 5 här under (pekar på det andra pappret). Hur många är det tillsammans?
O: (Olle tar fram sju fingrar och räknar tyst för sig själv från 1 till sju, tvekar sedan länge,
tittar på de tre fingrar som är kvar) Nej!
L: Men du gör rätt, försök igen.
Olle gör ett nytt försök. Tar fram 7 fingrar och räknar från 1. När han kommer till det sjunde
fingret räknar han de resterande fingrarna på den handen 8, 9, 10, tvekar lite och räknar sedan
vidare på första handens fingrar 11, 12.
O: 12
Kartläggningen visar att Olle befinner sig på stadium 2/figurativt räknande och
undervisningen bör enligt MRP inriktas mot att lära eleven strategin ”räkna på”, vilket är
kännetecken för stadium 3/initial talsekvens, samt att lära eleven förstå och använda olika
härledningsstrategier.
Lektionsarbete
Arbetet inleds med Additionsspelet (bilaga 3) vars syfte är att lära eleven att ”räkna på” från
den första mängden. Olle förstår snabbt hur han kan räkna vidare från talkortet med hjälp av
tärningens prickar. Olle är också noga med att kontrollera om läraren har räknat rätt.
Videosekvens 140210
Läraren drar kortet 2 och slår en 4:a med tärningen.
L: 2 (pekar på prickarna på tärningen och räknar vidare) 3, 4, 5, 6
O: Vänta, jag ska kolla. 2 (räknar sedan vidare, samtidigt som han pekar på tärningens
prickar) 3, 4, 5, 6. Vad sa du?
L: Jag sa 6, får jag ta kortet?
O: (nickar)
Additionsspelet spelas sedan vid flera tillfällen och svårighetsgraden ökas successivt. Vid det
här tillfället används två högar med talkort, vilket innebär att Olle inte kan räkna tärningens
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prickar utan måste hålla ordning på det som ska räknas på annat sätt. Olle har just dragit
talkorten 2 och 3 och läraren försöker visa Olle hur han ska använda strategin ”räkna på”.
Läraren lyckas dock inte riktigt i sitt uppsåt.
Videosekvens 140224
L: Vad står det här?
O: 2+3, hm…
Läraren försöker hjälpa Olle att ”räkna på” genom att ta fram tre fingrar på sin hand, ett i
taget.
O: (tittar på de 3 fingrar som läraren visar) 3
L: Titta här, tre (visar ett finger) och fyra (tar fram ett finger till) och (tar fram ett finger till)
vad kommer sen?
O: (tvekande) 5
L: Jaa, nu har du lagt till 3.
Att ha en kompis vid sin sida, som visar hur han räknar, kan göra att man sporras att pröva ett
nytt sätt att räkna. Kalle och Olle undervisas tillsammans och eleverna ska räkna ut vad 10+3
är. Läraren har gömt marker under en liten filtmatta på bordet (bilaga 2). Olle tar fram tio
fingrar och ska just börja räkna. Längre hinner han inte förrän Kalle säger…
Videosekvens 140227
K: 13
O: (räknar alla sina fingrar) 12
L: Vad fick du Kalle?
K: 13
L: Hur gjorde du då?
K: Jag visste att det var 10, sen räknade jag vidare 11, 12, 13.
O: Men oj, jag räknade för snabbt, för jag räknade så här, 1, 2, 3, 4 osv. (samtidigt som han
pekar på sina fingrar).
K: Men vet du, (riktar sig till Olle) det behövs inte för man vet ju redan att där är 10.
L: Nu ligger det 10 igen under filten och så lägger jag till 4. Hur många är det då?
Olle tittar på sina händer, men börjar inte räkna från 1 utan säger 10 och räknar sedan vidare
genom att peka på fyra fingrar, ett i taget samtidigt som han säger:
O: 11, 12, 13, 14 (nöjd med sig själv)
Olle kontrollräknar sedan om han har gjort rätt, när läraren lyfter på filtmattan, genom att
peka på den första mängden och säga 10 och sedan peka på de 4 ditlagda markerna, en i taget,
samtidigt som han säger 11, 12, 13, 14.
Visuellt stöd hjälper också Olle att bli säker på denna räknestrategi. Läraren låter en mängd
vara synlig då beräkningar med större tal görs (bilaga 2) vilket hjälper honom att räkna vidare
från det första talet.
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Videosekvens 140227
L: Nu ligger det 11 ”ploppar” här under (en liten filtmatta) och sen lägger jag till 2 (lägger till
2 ”ploppar” under filtmattan). Hur många är det då?
O: 11? Hur mycket är 11?
L: 11 är 11, man får tänka att man har 11.
Läraren tar fram de två ”plopparna” som ska räknas och lägger dem ovanpå filten.
O: (säger tyst för sig själv 11 och pekar sedan på ”plopparna” en i taget och säger 12, 13) 13
(ivrig och glad)
L: Hur gjorde du?
O: Om det är 11 så räknar jag 12 och 13 (pekar på markerna).
L: Nu ligger här 11 igen (gömmer 11 marker under filten) och så lägger jag till 4 (lägger 4
marker ovanpå filten).
O: (räknar snabbt, samtidigt som han pekar på markerna) 12, 13, 14, 15. 15 (gör segertecken
med båda händerna).
Olle visar sedan att han behärskar strategin ”räkna på” då båda mängderna som ska räknas är
dolda och han kan även räkna ut uppgifter där addenden saknas (bilaga 2).
Videosekvens 140303
L: Nu ska jag lägga fram många ”ploppar”. 23 stycken är här nu under filten. Sen lägger jag
till 2 (gömmer 2 marker under filtmattan) Hur många är det nu?
O: 25
L: Hur kunde du det så snabbt?
O: Hur många var det?
L: 23
O: 24, 25
L: Jag såg inga fingrar eller ingenting. Räknade du i huvudet?
O: (pekar på sitt huvud) Det är lätt.
Videosekvens 140303
L: Först var det 22 (under filtmattan) och medan du blundade kom det några till och nu är det
26. Hur många har jag lagt till?
O: (räknar tyst för sig själv samtidigt som han tar fram fyra fingrar, ett i taget) 4.
L: Det är ju strålande.
Efter ett tag tycker Olle att räknande med gömda marker under en matta är tråkigt och
enformigt och protesterar när han ska räkna. Läraren frågar då Olle vad han tycker att det ska
vara istället och Olle föreslår ”Kan vi inte räkna hundar?” Läraren anammar förslaget och
hädanefter får Olle bestämma vad det är som ska räknas, och vi låtsas att markerna är hundar,
hästar eller något annat som eleven föreslår. Olle tycker att det är mycket roligare att räkna
påhittade djur, än att bara räkna marker.
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Olle prövar även att använda sin nya räknestrategi ”räkna på” vid subtraktionsräkning och
försöker ”räkna ner till”. Osäkerhet i talsekvensen vid bakåträkning, samtidigt som Olle ska
hålla reda på hur många som han har räknat, gör att han upplever detta som arbetsamt.
Videosekvens 140317
L: Nu låtsas vi att det är 56 hästar i hagen (pekar på mattan på bordet).
O: Yes, hästar.
L: Nu rymmer 2, hur många är kvar i hagen?
O: (tänker länge, räknar och räknar, använder inga fingrar) 52
L: Hur gjorde du?
O: 56, 54, femtio…
L: (avbryter) Stopp, du skulle ju bara ta bort 2 hästar.
O: Oj (ler)
Läraren tar fram de två marker som markerar de hästar som rymt, pekar på den första och
säger
L: 55, (pekar på nästa) femtiofy…
O: 54
Det material som används för att utveckla Olles förmåga att använda olika
härledningsstrategier vid beräkning i talområdet 0–10 är fembasräkning (bilaga 9), parvisa
mönster för tal (bilaga 10) och fingertal (bilaga 7). Inledningsvis arbetar Olle med uppdelning
av talet 5. Eleven använder röda och gröna klossar och klossarna läggs i en 5 – ruta på olika
sätt, exempelvis 3 röda klossar och 2 gröna. Olle tycker att detta är lätt och kan nästföljande
lektion ur minnet berätta hur talet 5 kan delas upp. Arbetet fortsätter då med att dela upp talen
6, 7, 8, 9 och 10. Dessa tal byggs först i en 10 – ruta där nedre raden alltid är fylld med 5
klossar (bilaga 9). Vi leker att det är en buss med en tjurig busschaufför som vill att nedre
raden ska vara fylld innan någon passagerare får hoppa på i övre raden. Olle ser snabbt hur
talen är uppdelade och han kan även visualisera dem fast han inte kan se dem.
Videosekvens 140227
Läraren bygger tal i 10 – rutan, visar talet snabbt för eleven och döljer det sedan. Olle ska nu
lista ut vilket tal som visas.
O: Gör en jättesnabb nu (menar att läraren bara ska visa talet snabbt och sedan gömma det).
L: Okej, här kommer en jättesnabb (visar och döljer sedan talet 6 byggt med klossar som
5+1).
O: 6 (snabbt)
L: Oj, det var snabbt. Vet du hur många tomma platser det var kvar i bussen då?
O: 4 (snabbt)
I MRP uppmuntras eleverna att använda fingertal för olika tal, för att se hur talen kan delas
upp. Olle är duktig på detta och har när undervisningen startar, fingertal för talen 1 till 10 som
han snabbt bildar utan att räkna sina fingrar. Olle gör talen 6, 7, 8 och 9 som en hel hand +
fingrar på den andra handen. Han behärskar även tekniken att göra fingertal på huvudet, utan
att titta på sina händer. Olle tycker att arbetet med fingertal är roligt. Vi arbetar också med att
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utveckla Olles förståelse för att talen kan byggas på andra sätt än genom att använda en hel
hand.
Videosekvens140212
L: Kan du göra talet 7 med dina fingrar?
O: Enkelt (visar hel hand och två fingrar på den andra direkt)
L: Kan man göra 7 med händerna på något annat sätt?
Olle tänker.
L: Om jag säger att man inte får ha 5 fingrar på den ena handen, hur kan man då göra?
Olle tar fram 5 fingrar på den ena handen och 2 på den andra, tänker ett tag och viker sedan
ner ett finger på handen med 5 fingrar och tar samtidigt upp ett finger på den andra.
O: Titta, titta, titta (glad och viftar på händerna).
Arbetet med fingertal utvidgas från femtalen, som Olle är säker på, till att göra dubblor (d.v.s.
2+2, 3+3 och 4+4) med fingrarna och sedan också dubbelt +1. Dessa tal görs också som
kaninöron (bilaga 8) på huvudet, vilket innebär att Olle inte kan titta på sina fingrar. Att
bygga talen på detta sätt är Olle inte van vid och i början måste han kontrollräkna att 4 fingrar
plus 4 fingrar verkligen är 8. Ganska snart lär han sig dubblorna utantill.
Arbetet med 10 - rutan och fingertalen hjälper Olle att visualisera talens delningsmönster,
vilket får positiva följder då Olle senare räknar ut uppgifter i huvudet i talområdet 0-10,
uppgifter som tidigare har räknats med hjälp av fingrarna.
Videosekvens 140317
L: Idag låtsas vi att 10 hundar leker under mattan och sen springer 2 prickiga hundar bort. Hur
många är det då kvar?
O: (svarar direkt) 8
L: (förvånad) Hur visste du det så snabbt?
O: Om man tar bort två, då är det 10 och 9 som man tar bort.
Avslutande kartläggning
Kartläggningen som görs avseende räknestrategier visar att Olle har anammat strategin ”räkna
på” och använder den i talområdet 0-100. Olle försöker även använda strategin ”räkna ner
till”, men tycker att detta är svårt, då han fortfarande behöver tänka för att hamna rätt i
talsekvensen vid bakåträkning. Olle använder också fembasräkning vid beräkning.
Videosekvens 130326
L: Nu får du 5 hundar i din kennel (lägger 5 marker under en filtmatta framför Olle) och jag
har bara 4 (lägger 4 marker under en filtmatta framför sig). Hur många hundar har vi
tillsammans?
O: (tänker en stund) 9
L: Hur kom du fram till det?
O: Jag visste att om det ska bli 8 är det en femma och en trea, men nu så tar man en till och då
blir det nio.
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6.3.3 Sammanfattning av arbetet med Olle
Olle har gjort framsteg både då det gäller förståelse för talsekvensen och i sina
räknestrategier. Han kan nu räkna framåt inom talområdet 0-100 och kan börja sin räkning
från vilket tal som helst. Fortfarande är han dock osäker vid tiotalsövergångar och behöver
stöttning av läraren för att hitta rätt. Olle kan också med säkerhet säga vilket tal som kommer
efter ett bestämt tal i detta talområde, undantaget de jämna tiotalen, och han behöver inte
längre räkna från ett för att komma fram till rätt svar. Han kan också vilket tal som kommer
före ett givet tal inom talområdet 0-100, undantaget de jämna tiotalen, och behöver inte heller
här räkna från ett för att lösa dessa uppgifter. Olle kan också räkna bakåt inom samma
talområde om räkningen inte omfattar jämna tiotal, men då han fortfarande behöver tänka för
att hamna rätt tar detta arbete mycket kraft i anspråk. Olle kan också läsa tal i talområdet 0 till
100 och är säker på alla tal, utom talen 11 till 19.
Olle har lämnat stadium 2/figurativt räknande som han befann sig på då arbetet startade och
använder nu strategin ”räkna på” vid additionsuppgifter. Även vid subtraktionsuppgifter där
subtrahenden saknas används denna strategi och Olle har nått stadium 3/initial talsekvens.
Han försöker också använda samma strategi och ”räkna ner till” vid andra subtraktionsuppgifter, men då han fortfarande behöver tänka för att hamna rätt vid bakåträkning upplever
han detta som mödosamt. Olle använder fembasräkning som härledningsstrategi vid vissa
beräkningar, då han visualiserar talens delningsmönster som 5+ i huvudet.

6.4 Fallbeskrivning Bosse
Bosse går i femman och tycker att matte är svårt. Han är oftast positiv till att få enskild hjälp
och tycker att det skall bli spännande med MRP träningen. Bosse undervisas enskilt två
gånger per vecka, sammanlagt vid 10 tillfällen mellan vecka 9 och vecka 12. Lektionerna är
på ca 30 min. per gång. Bosses motivation går lite upp och ner under perioden och det gäller
att variera arbetet och att interagera med spel för att hålla hans intresse uppe.

6.4.1 Talsekvensen – LFIN (del B)
Kartläggning
Första delen av kartläggningen i vecka 6 visar att Bosse med något undantag behärskar
talraden upp till 100 och kan identifiera talen. Han vet vilket tal som kommer före och efter
ett givet tal. Vid något tillfälle koordinerar Bosse inte pekräknandet med det verbala
räknandet.
Lektionsarbete
Arbetet inleds med träning i att räkna med 2, 5 och 10 i taget fram- och baklänges. Det går bra
att räkna vartannat tal upp till 10, men sedan blir det svårare. Han klarar relativt lätt av att
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räkna med fem i taget och tio i taget fungerar bra både fram- och baklänges. Sedan fortsätter
vi med 3 och 4 i taget, men då blir det svårt. Eftersom tiohopp är något som han behärskar
bestämmer vi oss för att bygga vidare på det.
Vid det tredje träningstillfället inleder vi arbetet med att göra tiohopp med tiobuntar och
entalspinnar. Läraren lägger 6 tiobuntar och 3 entalspinnar under ett papper och 2 tiobuntar
och 3 entalspinnar utanför pappret. Bosse vill gärna addera tiotalen för sig och entalen för sig,
vilket han är van vid sedan tidigare, och läraren visar honom hur han kan göra tiohopp från 63
och sedan addera entalen. Enligt MRP är detta en mer effektiv strategi, vilket gör att vi
inriktar träningen mot detta. Läraren gör några liknande tal, men det är svårt för Bosse att
göra tiohopp från första talet, men det går med stöd ifrån läraren. När vi sedan går över till
subtraktion och läraren lägger 96 under pappret och tar bort 26 vet han att det är 70 kvar. Han
räknar vidare med 96 under pappret och tar bort 11 och kommer fram till 85. Vidare räknar
han snabbt ut att med 83 under pappret och ta bort två buntar och en pinne blir det 62 och
detta gör han i huvudet. Vi avslutar med ett tal där han får addera över 100 som han klarar
med lite hjälp. Efter denna lektion är Bosse väldigt nöjd med sig själv. Han tycker att det är
roligt att räkna med höga tal.
Videosekvens 2014-03-04
L: Nu tror jag faktiskt att vi avslutar där för idag
B: Det var kul... det var högt… (Bosse ler nöjt).
L: Ja, visst märkte du att du lärde dig saker? Kände du det själv?
B: (Bosse nickar instämmande och ser nöjd ut.)
Under träningsperioden blir det mer och mer tydligt att Bosse inte alltid koordinerar sitt
flyttande av objekt med det verbala räknandet. Detta blir särskilt tydligt när läraren flyttar
objekten och detta leder till att Bosse lätt hamnar fel. När Bosse själv får flytta objekten går
det lättare och det händer också att han ibland rättar sig själv när han märker att det blir fel.
Bosse kan också flytta det första objektet och säga ursprungstalet vilket också gör att han
hamnar fel.
Även om Bosse i kartläggningen visar säkerhet i talramsan med tiohopp visar det sig under
träningen att han ibland hoppar över tiotal. Ibland glömmer han också bort vilket håll han
hoppar på och kan skifta mellan att hoppa upp och ner. När det gäller arbetet med tiotal och
ental visar Bosse oftast att han vet skillnaden, men ibland förväxlas begreppen. Under
träningen klarar han även tiohopp över hundratalsgränsen.
Vid nästa lektion räknar vi med tiohopp över hundratalsövergången och det klarar han utan
problem. När han kommer till att räkna över tiotalsövergången går det med lite stöd, då Bosse
hoppar över något tal. Träningen fortsätter med att tiobuntarna byts ut mot tiorader och en
tom tallinje. Vid detta tillfälle har han riktigt svårt att både addera och subtrahera med hjälp
av talrader och tom tallinje, men en trolig orsak är att Bosse inte är motiverad för träningen
denna dag. En annan sak som blir tydlig är att det är viktigt att Bosse får tillräckligt med
betänketid och att läraren inte stör honom innan han har tänkt färdigt. Han räknar exempelvis
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ut 36+40 med hjälp av tom tallinje och tid att tänka. Detsamma gäller med 63-40. Efter
betänketid kommer han fram till att det är 23. Han räknar dessa uppgifter enbart genom att
titta på den tomma tallinjen, inte genom att hoppa på den.
När träningen fortsätter tar Bosse hjälp av talraderna för att räkna ut 43-40 och kommer fram
till 3. Även med uppgiften 43+30 tar han hjälp av talrader men blandar då ihop tiorader och
ental. Slutligen kommer han fram till 73. När han räknar ut 14+30 med hjälp av talraderna blir
det väldigt svårt och det blir många gissningar trots att han klarade liknande övningar vid
förra tillfället. Läraren försöker få Bosse att räkna exempelvis 64+30 i huvudet genom att
tänka sig det konkreta materialet, men Bosse vill gärna se det framför sig. Arbetet fortsätter
med övningar med tiobuntar under och utanför ett papper och Bosse föreslår själv att han vill
prova subtraktion. I den inledande övningen hoppar Bosse tillbaka med tio-hopp och en- hopp
och hamnar rätt (blir nöjd). Läraren lägger 55 under pappret och tar sedan bort 23 och Bosse
svarar snabbt 32. Han förklarar sedan hur han först tog bort 20 och sedan 3.
Bosse blir säkrare på att räkna addition och subtraktion med tiotal och ental och blir framför
allt säkrare på att hoppa tiohopp framåt eller bakåt från vilket tal som helst och att sedan
addera eller subtrahera entalen. Framför allt gäller detta när Bosse har det konkreta materialet
framför sig. Han räknar med det ena talet dolt under ett papper och lägger sedan först till
tiotalen för att sist addera entalen. Vid det sista träningstillfället lägger läraren 42 (med
tiobuntar och entalspinnar) under pappret och 32 utanför pappret.
B: 62 (vill lägga till de synliga tiobuntarna under pappret) Det är 62 för det var 40
L: 42 och så lägger du till…(läraren pekar på pappret)
B: (kommer på hur han ska räkna)... 52, 62, 72 (lägger till tiobuntarna en i taget)… 73, 74
(lägger till entalspinnarna)
Vid detta sista träningstillfälle hoppar Bosse också tiohopp både framåt och bakåt med
säkerhet, genom att titta på en tom tallinje.
Avslutande kartläggning
Den avslutande kartläggningen visar inte direkt Bosses framsteg. En övning som ändå visar
vad Bosse har utvecklat under träningen är följande exempel. När vi kommer till uppgiften
14-10 vet Bosse först inte alls hur han ska räkna ut det. När läraren påminner honom om 10buntarna med pinnar som de arbetat med och får honom att visualisera en tiobunt och fyra
pinnar och att han sedan tar bort en bunt, kommer han fram till att det blir 4 pinnar kvar. I
övrigt visar just inte den avslutande kartläggningen på så stor utveckling, eftersom
kartläggningen inte testar det vi har tränat.
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6.4.2 Räknestrategier - LFIN (del A)
Kartläggning 140206
Under kartläggningen använder Bosse fingrarna för att ”räkna uppåt” och ”räkna neråt”.
Bosse lyckas på detta sätt räkna ut flera tal i talområde 1-20 även om han ibland hamnar ett
steg fel. När han på någon uppgift inte använder fingrarna, lyckas han inte räkna ut uppgiften.
Bosse är säkrare i talområdet 1-10 än i 11-20, men använder fingrarna inom båda
talområdena. Han räknar dolda mängder mellan 1-10 och klarar några av dessa uppgifter utan
hjälp av fingrarna och blir glad när han kan kontrollera svaret och ser att det är rätt.
När vi kommer till 16-12 och 14-10 lämnar han nedåträkningen och försöker göra en
beräkning med tiotal och ental men trasslar in sig och ger upp. När han sedan får uppgiften
12-8 räknar han baklänges och kommer fram till 4. Mot slutet av kartläggningen räknar han ut
15-3 och 27-4 utan att tveka och utan att använda fingrarna.
Resultatet av kartläggningen visar att Bosse befinner sig på stadium 3/initial talsekvens vilket
innebär att eleven använder ”räkna på-” eller ”räkna ner från-” strategier då han löser
additions- och subtraktionsuppgifter. Enligt MRP behöver lärare inte nödvändigtvis undervisa
en elev som nått stadium 3 specifikt mot stadium 4. Författarna menar att en elev som nått
stadium 3 ska undervisas direkt mot stadium 5, eftersom stadium 4 ofta nås spontant av
eleven utan undervisning, samt att det ofta är svårt att hitta och utveckla bra uppgifter som
hjälper eleven att nå detta stadium. Stadium 5 (explicit sammanvävd talsekvens) kännetecknas
av att eleven kan använda många olika härledningsstrategier vid räkning och inte behöver
räkna med ett i taget (Wright et al, 2000). Därför inriktas arbetet med eleven mot detta
stadium.
Lektionsarbete
För att introducera arbetet med talområde 11-20 börjar vi med att känna igen talen 11-19 som
fembas mönster och parvisa mönster. Det blir väldigt tydligt att det är lättare för Bosse att se
talen när de ligger som fembas än parvis och detta uttrycker han även själv. Han kan lägga
talen och se de flesta av dem även om han pekräknar några.
Träningen fortsätter med ”dubbeldäckarbussen”. Bosse kan se att det får plats 20 på bussen.
Han visar också att han kan lägga dubblor och kan se vilket tal som fattas upp till 20. Dessa
övningar använder vi oss av vid flera tillfällen.
Vi fortsätter att med bussövningen träna addition genom att fylla upp nedre våningen först.
Vid första busstationen kliver 9 personer på och vid nästa hållplats kliver 4 på. Bosse ser att
om han fyller upp med en där nere ska tre till gå på och att det blir tretton. I nästa bussövning
är det 8 på bussen och 6 ska gå på. Bosse lägger två där nere och fyra där uppe.
Videosekvens 2014-03-18
L: Har det gått på sex personer nu?
B: Nej, inte än (räknar). Jo
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L: Hur många är där nu på bussen?
B: 16
L: Är det?
B: (tittar på bussen) Nej, 14
L: Just det. Hur många var där från början?
B: Det ska vara 16.
L: Ska det? Hur tänker du då?
B: Nej, det går inte.
L: Hur många var där från början?
B: Åtta
L: Hur många var det som gick på?
B: Två
L: Det var 6 personer som skulle gå på. Åtta och så gick det på sex.
Läraren lägger åtta i bussen.
L: Och först fyller han på där nere.
B: Den ska inte vara med (tar bort en).
L: Precis
Bosse fyller på två där nere och fyra där uppe.
L: Hur många är där på bussen nu?
B: 16
L: Hur tänker du då?
B: 14
L: Just det, för 8+6 är 14.
Fortsätter med 7+5. Bosse lägger fyra där nere och en där uppe.
L: Har den där något säte? Hur många platser är det kvar där nere?
B: Tre.
L: Och det var fem som klev på. (Bosse lägger tre där nere och två där uppe)
L: Hur många är där nu?
B: 16...15
L: Hur många är där på bussen?
B: 12
L: Tolv. Varför sa du 15?
B: Vet inte. Jag bara gissade.
Samma mönster upprepas vid detta träningstillfälle. Fastän Bosse kan se vilket antal
passagerare det blir när bussen fylls upp, svarar han ändå efter det sista talet han hör. Om fem
går på, blir svaret femton. På den sista övningen den dagen lägger Bosse 7+6 och fyller på tre
där nere och tre där uppe och svarar 13.
Inför nästa tillfälle bestämmer läraren sig för att använda additioner där bara ett, två eller tre
ska adderas men fortfarande inom talområde 11-19. Träningen går också gå ut på att försöka
hitta mönster för olika kombinationer som blir exempelvis 11. Inför detta tillfälle har läraren
också organiserat talraderna på bordet så att det ska underlätta för eleven att se mönstren.
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Träningen fortsätter med att Bosse får lägga talet 12 på olika sätt med olika många
passagerare på övre våningen och nedre våningen. Han lägger 10 där nere och 2 där uppe,
men har svårt att komma på fler sätt. Läraren visar exempel med 9 där nere och Bosse lägger
3 där uppe. Läraren fortsätter med att lägga 8 och Bosse lägger 4 och likadant med 7 och 5.
Videosekvens 2014-03-21
L: Märker du vad du gör? Att när vi tar bort en där nere, vad gör du då där uppe?
B: Lägger till en
L: Just det
När vi gör samma övning med 9+2, 8+3 och 7+4 svarar Bosse först att 8+3 är tretton och 7+4
är fjorton och det verkar inte som att han upptäcker mönstret även om han till slut ser att det
är elva.
Vi fortsätter träningen med att lägga olika talkombinationer för 11, ex 9+3, 8+3 och 7+4, men
det är svårt för Bosse att upptäcka talmönstret. Vid fortsätter sedan med liknande övningar vid
de kommande tillfällena, men Bosse har svårt att upptäcka talmönster och strategier. Vid
några tillfällen försöker läraren visa honom talmönster, men det visar sig inte leda framåt.
Avslutande kartläggning
Den avslutande kartläggningen visar att den säkraste metoden för Bosse fortfarande är att
räkna på fingrarna, men att han inte alltid hamnar rätt. Vid något tillfälle när han räknar på
fingrarna koordinerar han inte detta med det verbala räknandet och hamnar fel och ibland
börjar han räkna från fel tal.
En bidragande orsak som kan ha påverkat Bosses resultat vid tillfället för den uppföljande
kartläggningen kan vara att klassen precis efter lektionen skulle åka iväg för hemkunskap.
Bosse var orolig att missa det och frågar flera gånger om det är dags att åka. Den utveckling
som Bosse visar, har framförallt visat sig under träningens gång. För att Bosses utveckling på
ett tydligare sätt skulle ha kunnat mätas, hade kartläggning B behövt göras både före och
efter, vilket MRP rekommenderar för de elever som nått stadium 3.

6.4.3 Sammanfattning av arbetet med Bosse
Under träningsperioden med Bosse blir det vid flera tillfällen tydligt att han inte alltid
koordinerar pekräknandet med sitt verbala räknande, även om han ibland rättar sig själv när
han kommer på det. Detta är vanligare när läraren flyttar objekten som ska räknas. Det blir
också tydligt att motivationen för träningen påverkar de olika dagarnas resultat. De dagar då
Bosse är motiverad och kan se sina framsteg blir också resultatet bättre och de dagar då
motivationen är lägre leder detta till sämre resultat. Bosses motivation påverkas vid några
tillfällen av något som har hänt före lektionen eller något som ska hända efter. Vid mitten av
träningsperioden är Bosse inte så motiverad att fortsätta och läraren får då ta till spel och
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omväxlande övningar för att höja motivationen, trots att detta inte alltid är de mest optimala
övningarna utifrån den förra träningen. Det visar sig också att Bosses framsteg inte riktigt kan
mätas i kartläggningen. Detta beror till stor del på att kartläggning A mäter strategier med
uppgifter upp till 20 men den har endast någon uppgift med 10-hopp, där Bosse utvecklar sina
strategier. Vid träningens början räknar Bosse helst tiotal och ental för sig när dessa ska
adderas. Under träningen utvecklar han sina strategier i addition och subtraktion med tio-hopp
från vilket tal som helst och att sedan addera eller subtrahera entalen. Detta är enligt MRP en
mer flexibel och effektiv strategi.
Bosse är fortfarande ofta beroende av konkret material för att räkna, men visar under
träningsperioden att han med hjälp av att enbart titta på den tomma tallinjen, kan göra tiohopp både framåt och bakåt.
Under träningen inom talområdet 11-19 blir det tydligt att Bosse ofta svarar efter det sista
talet som hörs i additionen exempelvis 8+6 blir 16 och 7+5 blir 15. Detta tränar vi mycket
med hjälp av bussövningen och vid dessa tillfällen kan Bosse se vad uppgiften är, men han
faller ändå lätt tillbaka till vad han hör på slutet av uppgiften. På detta område behöver han
mer tid för att träna bort mindre effektiva räknestrategier.
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7 ANALYS OCH SLUTSATSER
Syftet med vår studie var att kartlägga och granska Mathematics Recovery Programme, MRP
(Wright et al, 2000), och tillsammans med elever pröva delar av programmet, för att se om
och hur elever konstruerar ny matematisk kunskap med hjälp av dessa riktade insatser. Utifrån
detta syfte ville vi ha svar på följande frågeställningar:




Sker det någon matematisk utveckling hos de olika eleverna?
Hur ser elevernas utveckling ut?
Vilka delar av MRP bidrar till denna utveckling?

7.1 Elevernas framsteg
Alla elever gjorde framsteg med hjälp av programmets riktade insatser. Elevernas framsteg
redovisas i två tabeller. Tabell 5 visar elevernas utveckling avseende räknestrategier och
elevernas utveckling avseende talsekvensen redovisas i tabell 6. Efter varje tabell
sammanfattas resultaten.
TABELL 5 – elevernas utveckling avseende räknestrategier - LFIN (del A)
Räknestrategier
Namn

vecka 6

vecka 13

Kalle

2

3

Lasse

3

5

Olle

2

3

Bosse

3

3

Kalle och Olle utvecklade sina räknestrategier från stadium 2/figurativt räknande till stadium
3/initial talsekvens. Kalle och Olle använde även några härledningsstrategier såsom dubblor
+1 och fembasräkning. Lasse utvecklade sina räknestrategier från stadium 3/initial talsekvens
till stadium 5/explicit sammanvävd talsekvens. Lasse använde sig både av att fylla på till 10
vid addition i talområdet 11-20 och av härledningsstrategin +1 av ena termen och -1 av den
andra. Bosse utvecklade sina strategier för att addera tvåsiffriga tal genom att göra tio-hopp
från vilket tal som helst, för att sedan lägga till entalen. Även vid subtraktion kunde han i
slutet av undersökningen använda samma strategi. Tidigare hade Bosse enbart använt sig av
att dela upp tiotal och ental och att räkna dem var för sig, vilket enligt MRP är en mindre
flexibel strategi som kan leda till missuppfattningar i subtraktion.
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TABELL 6 - elevernas utveckling avseende talsekvensen - LFIN (del B)
Talet efter

Förmåga
att läsa tal

Talet före

Namn

vecka 6

vecka 13

Vecka 6

vecka 13

vecka 6

vecka 13

Kalle

4

4

1

3

3

3

Lasse

5

5

4

4

5

5

Olle

3

4

1

3

3

3

Bosse

5

5

4

4

5

5

Kalle och Olle har utvecklat en större säkerhet i att hantera tal mellan 1 och 100. De behöver
inte längre räkna uppåt från 1 för att hitta det tal som kommer före ett givet tal. Olle kan nu
också talen efter ett givet tal inom detta talområde utan att börja räkna från 1. Vad som
fortfarande vållar bekymmer för båda eleverna är talen vid tiotalsövergångar, när de ska säga
vilket tal som kommer efter exempelvis 69 och före exempelvis 30. Olle gick upp en nivå när
det gäller framåträkning, från nivå 3 till 4. Kalle står kvar på samma nivå eftersom han ännu
inte är säker vid tiotalsövergångar. Av samma anledning står både Kalle och Olle kvar på nivå
3 vad gäller bakåträkning, trots att båda två har utvecklats inom detta område. Kalle och Olle
förbättrade sin förmåga att läsa tal från nivå 1 till nivå 3. Dessa båda elever läser alla tal i
talområdet 1-100, utom talen 11 till 19 som de fortfarande är osäkra på. Kalles och Olles
resultat stämmer därför inte överens med nivåerna i LFIN, då nivå 2 innebär att eleverna kan
läsa talen 11-19 medan nivå 3 innebär att de kan läsa tal i talområdet 0-100. Eleverna når
således nivå 3, trots att de ännu inte har klarat nivå 2. Bosse och Lasse bedömdes vara på nivå
5 för talet före och talet efter och på nivå 4 för förmåga att läsa tal. Senare under arbetet
upptäcktes dock att både Lasse och Bosse ibland hoppade över tal och inte riktigt var säkra på
vilket nästa 10-hopp var.

7.2 Faktorer som har bidragit till elevernas aritmetiska
utveckling
7.2.1 Lärarens observationer och reflektioner
Enligt MRP ska läraren i undervisningssituationen noga observera och reflektera över elevers
sätt att lösa olika uppgifter. Detta görs för att läraren ska kunna upptäcka hur eleverna gör när
de tar sig an olika uppgifter, för att därefter kunna utmana deras tankar på rätt nivå (Wright et
al, 2000). Vi anser att våra observationer och reflektioner av hur eleverna agerade i
undervisningssituationen var det som i första hand gav eleverna förutsättningar att utvecklas
matematiskt. Då vi studerade hur eleverna tog sig an och löste olika uppgifter, upptäckte vi
vad de redan behärskade och vad de tyckte var svårt och kunde då anpassa undervisningen
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efter detta. Eriksson (2001) menar att det ur ett radikalkonstruktivistiskt perspektiv inte finns
en metod som kan anses gälla för alla elever. Läraren måste relatera sina metodiska val till de
lärande elevernas nuvarande talbegrepp och sätt att räkna. Detta sätt att arbeta medför, enligt
Eriksson, att framför allt elever i matematiksvårigheter får en lärmiljö som mer stämmer
överens med deras behov.
En annan starkt bidragande orsak till elevernas framsteg var att vi videofilmade vår
undervisning. Då vi i efterhand studerade och analyserade elevernas agerande på filmerna
kunde vi tydligare se vad eleverna behärskade och vad som ännu inte var befäst. Möjligheten
att videofilma kartläggningsintervjun (bilaga 1) bidrog till att vi kunde hitta rätt nivå att utgå
från då arbetet med eleverna inleddes. Med enbart anteckningar av elevernas svar under
intervjun hade vi inte lyckats upptäcka hur de egentligen gjorde och resonerade. Det var dock
inte alltid enkelt att i dessa filmer se vilken matematisk nivå eleverna befann sig på och
många gånger behövde vi titta flera gånger för att kunna kartlägga deras kunskaper. Några
gånger visade vi också delar av filmerna för varandra och diskuterade dessa, för att bli säkra
på att vi hade analyserat rätt. Detta förfaringssätt uppmuntras av Wright et al (2006) som
menar att lärare som arbetar enligt MRP bör träffas för att diskutera och analysera elevers
arbete. På så vis utvecklas lärarens förmåga att undervisa utifrån elevers kunskaper och behov
och detta påverkar i sin tur elevernas matematiska utveckling i en positiv riktning (a.a.).
Direkt efter avslutad lektion skrev vi loggboksanteckningar om vad som speciellt framkommit
under arbetspasset. Ibland var det svårt att komma ihåg exakt vad som hänt och vad som hade
möjliggjort detta. Ofta blev det en kort notis om att något bra eller mindre bra hade inträffat.
Noteringarna i loggboken hjälpte oss när vi analyserade filmerna på så sätt att vi visste under
vilka övningar som något inträffat och vi kunde därefter studera dessa extra noga i filmen.
Ibland stämde dock inte de resultat som skrivits ned i loggboken överens med de resultat som
videofilmerna sedan visade. Ofta visade det sig att vi i loggboken hade övervärderat elevernas
framsteg och bedömt att de behärskade mer än vad de egentligen gjorde. Därför spelade
analyserna av filmerna en viktig roll i valet av uppgifter som var lagom utmanande i enlighet
med Vygotskijs (2001) tankar om att finna elevens proximala utvecklingszon. Med enbart
loggboksanteckningarna hade det funnits risk för att vi hade lagt undervisningen på en alltför
hög nivå.
Efterhand som arbetet fortskred blev vi faktiskt allt skickligare på att se var och när elevernas
kunskaper utvecklades, både i undervisningsögonblicken och vid analys av efterföljande film.
Enligt Steffe och Thompson (2000) är detta ofta fallet med de lärare/forskare som använder
metoden teaching experiment. Speciellt märkbart blev detta när vi efter avslutat arbete
analyserade kartläggningsfilmerna ännu en gång. När läraren efter första kartläggningstillfällena analyserade filmerna med Kalle och Olle var hon osäker och behövde titta många
gånger för att upptäcka deras räknestrategier. Hon tvekade och trodde att eleverna i vissa
lägen uppnått stadium 3 på några uppgifter, och då Wright et al (2000) menar att man alltid
ska bedöma eleverna utifrån den mest avancerade räknemetod som de använder, var läraren
fortfarande inte helt säker på att hon hade gjort rätt när hon placerade dem på stadium 2. När
hon vid avslutat arbete återigen tittade på den första kartläggningsfilmen, framgick det genast
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för henne att eleverna inte alls befann sig på stadium 3, utan faktiskt behövde visualisera alla
tal med fingrarna.
Det blev också tydligt att de missar i talsekvensen som läraren inte fäste så stor vikt vid, i den
inledande kartläggningen med Lasse och Bosse, inte endast var slarvfel. När arbetet sedan
fortskred upptäckte hon att det fanns luckor i talsekvensen som eleverna behövde arbeta med.
Kartläggningen var endast en del av redskapet för att upptäcka var eleverna befann sig. Det
mesta upptäcktes i det fortlöpande arbetet med eleverna, eftersom läraren då utvecklade sin
förmåga att se de olika nyanserna i deras sätt att arbeta.

7.2.2 Läraren i dialog med eleven
Vi anser att vi som lärare under arbetets gång utvecklade vår förmåga att ställa öppna frågor
och att lyssna in eleverna. I vår analys av filmerna har vi sett att vi inte alltid gjorde detta,
men under projektets gång insåg vi mer och mer att vi behövde ställa öppna frågor och vänta
in elevernas förklaringar för att kunna förstå hur de tänkte. Frågor vi ställde var t.ex. ”Hur
tänkte du?”, ”Hur vet du det?”. Ginsburg et al (1998) menar att öppna frågor i dialog med de
elever man undervisar är avgörande för att man ska kunna urskilja hur eleverna tänker i olika
situationer. Våra frågor tydliggjorde för oss vilka strategier eleverna använde och frågorna
fungerade som ett komplement till observationerna. Von Glasersfeld (1998) menar att lärare
genom att lyssna på elevers förklaringar kring de problem de ställs inför och deras väg mot en
lösning, kan förstå hur de tänker.
I vissa lägen var det inte lätt för eleverna att förklara hur de tänkte. De gånger vi avbröt dem,
föll dem i talet eller försökte få dem att förtydliga något under pågående förklaring, blev det
svårt. Vi var inte alltid medvetna om att vi gjorde detta, men upptäckte det när vi analyserade
filmerna i efterhand. Ju längre arbetet fortskred desto bättre blev vi på att låta eleverna i lugn
och ro få tala till punkt, eftersom vi märkte att om vi gav dem gott om tid att förklara,
lyckades de ofta sätta ord på sina tankar. Detta har varit en utmaning för oss i vårt arbete med
eleverna. Engström (1998b) menar att en lärare aldrig kan ge en elev kunskap, utan eleven
måste själv få konstruera den. Läraren kan dock påverka elevernas kunskapsinhämtande
genom att interagera med dem i samtal och diskussioner.
En ytterligare vinst med de öppna frågorna var att eleverna genom dessa också blev medvetna
om sitt eget tänkande och kunnande. Detta blev märkbart i arbetet med Kalle och Olle då de
fick förklara hur de tänkte när de löste additions- och subtraktionsproblem. Även Lasse
förstod hur talmönstret i 20-bussen hängde ihop när han förklarade hur han tänkte. När
eleverna satte ord på sitt kunnande blev det tydligt för dem själva vad de faktiskt kunde, men
även när deras strategier inte fungerade fullt ut. Vygotskij (2001) menar att kunskaper
överförs genom språk och i socialt samspel. Vår undersökning visade att dialogen spelade en
avgörande roll i elevernas kunskapsbyggen.
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Kalle och Olle var bortresta under en del av den tid som var avsatt för MRP. Läraren ville inte
att eleverna skulle missa undervisningstillfällen och valde därför att undervisa dem
tillsammans under två lektioner, trots att detta egentligen inte görs enligt MRP. Detta visade
sig vara lyckosamt då båda eleverna sporrade och lärde av varandra när de fick ta del av hur
kompisen gjorde och tänkte. Kalle lärde sig att göra fingertal med fembas av Olle och Olle
prövade strategin ”räkna på” då han såg hur Kalle gjorde. Båda eleverna övergav sin egen
strategi när de såg att den andres strategi gick snabbare och var mer effektiv än deras egen.
Anghileri (2006) menar att elever konstruerar och utvecklar sin kunskap genom att diskutera
den med andra. Att få sätta ord på tankar, få förklara hur man har gjort och varför, hjälper
elever att utveckla och befästa eller förkasta metoder, tankar och idéer (a.a.).
Vi upptäckte också att spel uppmuntrade till kommunikation och interaktion mellan lärare och
elev på ett avslappnat sätt. De spel som spelades engagerade eleverna och fick dem att
spontant sätta ord på sitt tänkande. Det var också lättare för läraren att låta bli att undervisa
och istället vänta in elevernas förklaringar. Anghileri (2006) menar att om elever får förklara
hur de gör kan läraren bedöma deras val av metoder och kan då hjälpa dem att utveckla sitt
resonemang och sin tydlighet när de kommunicerar, vilket de har nytta av i sitt lärande.

7.2.3 Learning Framework In Number - LFIN
LFIN var ett stöd för oss när vi planerade undervisningen med de olika eleverna. Genom att
analysera elevernas strategier med hjälp av videofilmerna och att därefter placera in resultaten
i LFIN, kunde vi se vad som var nästa steg i deras utveckling. Vi valde därefter uppgifter ur
metodböckerna, där uppgifterna är uppdelade efter de stadier och nivåer som finns i LFIN.
Detta ramverk gjorde att vi kunde fastställa elevernas nuvarande utvecklingsnivå, vilket är ett
måste enligt konstruktivistiska teorier, då ny kunskap ska bygga på det som eleverna redan
kan för att bli stabil och användbar (Engström, 1998a). Det hjälpte oss även att hitta
utmanande uppgifter på proximal utvecklingsnivå för de enskilda eleverna (Vygotskij, 2001).
Uppdelningen i del A, B och C fick oss att involvera både talsekvensen, räknestrategier och
härledningsstrategier i arbetet. Wright et al (2002) förklarar att när elever adderar och
subtraherar använder de ofta talsekvensen, och säkerhet i att kunna räkna framåt och bakåt
underlättar deras hantering av olika räkneproblem. Även Anghileri (2006) anser att elever
utvecklar sin taluppfattning genom räkneramsan och att en god taluppfattning är grunden för
matematiskt kunnande. Detta samband blev särskilt accentuerat tillsammans med Olle, då han
skulle utföra subtraktionsberäkningar i talområdet 20-100. Olle kunde och hade anammat
strategin ”räkna på” och ville använda den för att räkna ner till, men lyckades inte eftersom
han inte var säker på talsekvensen vid bakåträkning. Detta skapade frustration hos Olle som
visste att hans räknemetod fungerade, men han kunde ändå inte tillämpa den. Att fungerande
räknestrategier är beroende av säkerhet i talsekvensen har i undervisningen med eleven blivit
tydligt för läraren, som hädanefter kommer att lägga ännu mera tid på just förståelse för
talsekvensen tillsammans med de elever som hon undervisar.
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Stadierna i LFIN avseende räknestrategier (del A) stämde väl överens med Bosses, Kalles och
Olles räknestrategier. Bosse visade tydligt att han använde sig av att ”räkna på” och därför
befann sig på stadium 3. Kalle och Olle hamnade på stadium 2 efter den inledande
kartläggningen. Lasse däremot använde olika räknestrategier när kartläggningen gjordes om
med några dagars mellanrum och det blev svårt att bedöma om han befann sig på stadium 3
eller 4. Enligt MRP är det inte alltid lätt att särskilja elevernas nivå mellan stadium 3 och 4
och eftersom elever på båda stadierna ska undervisas mot stadium 5, lade läraren inte alltför
stor vikt vid detta.
Kalle och Olle omorganiserade sin kunskap och utvecklade strategin ”räkna på” under
projektets gång. I motsats till MRP menar Dowker (2005) att alla elever utvecklar denna
strategi spontant och därför behövs ingen riktad undervisning just för detta. Vi menar dock att
undervisningen i projektet påskyndade elevernas utveckling och att det utan programmets
riktade insatser förmodligen hade tagit längre tid för dem att nå detta stadium.
För elever som befinner sig på stadium 3 i räknestrategier rekommenderar MRP att
kartläggning B ska göras, för att tydligare kunna ringa in och mäta utveckling. På grund av
den begränsade tid vi hade till vårt förfogande gjordes dock inte detta med Lasse och Bosse.
Läraren gjorde efter kartläggning A bedömningen att tillräckliga uppgifter hade framkommit
för att starta träningen av utveckling av räknestrategier. Med facit i hand kan vi konstatera att
om kartläggning B hade gjorts, är det möjligt att Bosses utveckling hade kunnat mätas på ett
tydligare sätt och därmed hade kanske också andra typer av uppgifter valts, vilket möjligtvis
hade påverkat hans matematiska utveckling ännu mer.
Nivåerna i LFIN avseende talsekvensen (del B) var inte lika användbara för Kalles och Olles
utveckling. Enligt LFIN befann sig Kalle på nivå 4 avseende framåträkning och nivå 3
avseende bakåträkning. Olle befann sig på nivå 3 vad gällde både framåt- och bakåträkning.
Nivå 3 innebär att eleven kan räkna framåt och bakåt i talområdet 0-10. Nästa nivå avseende
bakåträkning innebär att eleven kan räkna bakåt från 30 till 0. Elevernas förmåga att läsa tal
låg på nivå 1 och nästa nivå innebär att de kan läsa talen 1-20. Arbetet med talsekvensen
inleddes därför i talområdet 11-19. Kalle och Olle upplevde dessa tal som svåra och blev
under projektets gång inte helt säkra i detta talområde. Läraren valde att lämna arbetet med
dessa tal redan efter några lektioner på grund av att eleverna började tröttna på arbetet då inga
framsteg gjordes. Chinn (2004) och Kilpatrick et al (2001) menar att eftersom talen i detta
talområde uttalas med entalssiffrans värde först, försvåras förståelsen för värdet av dem,
såsom exempelvis femton. Talen 11 och 12 ger eleven inga ledtrådar alls om vad de består av.
När man säger tolv hörs det inte att talet är uppdelat i 10 och 2, vilket är betydligt tydligare
för talen i talområdet 20-100 (a.a.). Läraren menar att hon tog rätt beslut i att lämna talen 1119 därhän och att istället inrikta undervisningen mot förståelse för talsekvensen i talområdet
20-100, för att eleverna skulle upptäcka regelbundenheten i räkningen, vilket de också gjorde.
Talen 11-19 kändes som en återvändsgränd och läraren var mån om att eleverna skulle känna
att de lyckades och gjorde framsteg.
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7.2.4 Uppgifter som utmanar elevers tankar
Vi försökte att välja uppgifter som skulle utmana elevernas tankar om tal, eftersom uppgifter
med en svårighetsgrad som är något mer avancerad än den nivå som eleverna befinner sig på
anses mest utvecklande enligt MRP. Vi menar att i de fall då vi hittade rätt nivå, utifrån
elevernas nuvarande kunskapsnivåer, utmanades deras tankar om tal och räknestrategier,
vilket hjälpte dem att konstruera ny kunskap och byta ut sina strategier mot mer effektiva
sådana. Lasse kunde känna igen talkombinationer mellan 11-19 med hjälp av talrader ordnade
i fembas- och parvisa mönster, men var inte säker på uppgifter som exempelvis 9+5. När han
kunde se hur han skulle fylla på bussen upp till 10, upptäckte han mönstret och ny kunskap
konstruerades. När Kalle och Olle fick räkna additions- och subtraktionsuppgifter i talområdet
20-100, fungerade inte strategin räkna upp talen på fingrarna och de utmanades att prova en
annan strategi. Detta tillvägagångssätt i kombination med möjligheten att visa och dölja det
som skulle räknas, fick eleverna att utveckla sina räknestrategier. Wright et al (2000) menar
att eleverna genom utmanande uppgifter omorganiserar sin kunskap, vilket vi såg prov på hos
våra elever. Även Engström (1998a) menar att ur ett konstruktivistiskt perspektiv ska
matematikundervisning innehålla problemlösande uppgifter som utgår från elevernas
nuvarande kunskapsnivåer för att möjliggöra att ny kunskap konstrueras.
Många gånger blev eleverna trötta av att utmanas i sina tankar och vi fick då variera
undervisningen med olika övningar och spel för att hålla igång tänkandet. Vid några tillfällen
uttryckte Lasse och Bosse att träningspassen var ansträngande och att de blev trötta. Detta
märktes särskilt mot slutet av lektionerna. Första gången bussövningen presenterades för
Lasse klarade han av att lösa uppgiften, men arbetet gjorde honom riktigt trött och mot slutet
sa han att han inte orkade mer.
Wright et al (2002) påvisar att problemlösning på en nivå som eleverna upplever som svår,
inte utvecklar en negativ inställning till matematik hos elever, snarare tvärtom. När elever
lyckas lösa utmanande uppgifter känner de att deras lösningsmodeller fungerar och de blir
motiverade att fortsätta arbetet (a.a.). Detta fick vi bekräftat i vårt arbete med eleverna. De
klagade sällan över att problemlösningsuppgifterna var för svåra eller att det var arbetsamt att
räkna ut dem. De gav sig i kast med alla uppgifter som presenterades för dem och blev glada
då de kunde konstatera att de hade räknat rätt. Ibland kunde vi lärare i slutet på lektionerna
tycka att vi hade pressat eleverna för hårt och trodde att de skulle tröttna på arbetet. Vid ett
tillfälle frågade läraren Kalle, om han tyckte att det hade varit jobbigt under lektionen. Kalle
svarade då glatt: ”Nej, inte jobbigt, men man fick tänka hårt”.

7.2.5 Materialets utformning och funktion
Materialets utformning var också en bidragande orsak till elevernas framsteg. Det är utformat
så att det kan visas eller döljas för eleverna. På detta sätt kan eleverna skapa inre bilder av tal.
Materialet döljs när eleverna räknar för att sedan visas så att de kan kontrollera att de har
räknat rätt. Detta förfaringssätt hjälpte samtliga elever i deras talbyggen. Anghileri (2006)
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anser att elever bör vara medvetna om talens inbördes relationer och kunna se mönster och
samband för att en god taluppfattning ska utvecklas. Vår undersökning visade att det visuella
stöd som materialet gav hjälpte eleverna att se och förstå hur talen är relaterade till varandra.
Eleverna arbetade först med synligt material, såsom 10-rutor, 20-bussar, fingertal med mera.
När eleverna fick bygga tal och dela upp tal med hjälp av materialet och kunde de se vad som
hände när man byggde på olika sätt. Med dolt material, som finns kvar på bordet, kunde de
sedan visualisera bilder av tal. Bosse lärde sig att addera och subtrahera med 10-hopp från
vilket tal som helst och att därefter addera eller subtrahera entalen. Detta gjordes med hjälp av
talrader som exponerades några i taget och med hjälp av tiobuntar och entalspinnar under och
utanför ett papper. Lasse lärde sig strategin fylla på till 10 med hjälp av 20-bussen, Kalle och
Olle lärde sig också härledningsstrategin 5+ med hjälp av 10-rutan och Kalle lärde sig även
dubbelt +1 med dolda fingertal.
Allt material bygger på och är avsett att utveckla elevernas verbala räknestrategier något som
Engström (1998a) menar är avgörande för deras matematiska förståelse. Han menar att
eleverna ska ges möjlighet att utveckla informell matematisk förståelse innan formella
matematiska symboler och algoritmer lärs ut. Den formella matematiken ska bygga på
informell förståelse. Eriksson (2001) anser att elever utan goda informella kunskaper i
matematik får svårt att hantera mer formell och abstrakt matematik, eftersom de inte har något
att hänga upp sin kunskap på. Vi anser att det material som används i MRP ger elever god
informell matematisk förståelse. Dock upplever vi att det inte tydligt beskrivs i materialet hur
övergången mellan den informella och formella matematiken ska ske i de uppgifter som vi har
prövat. Ett exempel på en överbryggning mellan informell och formell matematik är dock den
tomma tallinjen tillsammans med skrivna uppgifter. Mot slutet av träningen räknade Bosse ut
exempelvis 64+10, genom att endast titta på tallinjen.
Under vår korta projekttid visade eleverna upp flera goda informella kunskaper, men omsatte
inte per automatik dessa kunskaper när abstrakt symbolspråk användes. Detta blev tydligt i
den avslutande kartläggningsintervjun då Olle och Kalle ska lösa uppgiften 14-10. Eleverna
tar genast upp sina fingrar och ska börja räkna. Läraren gör då om uppgiften till en räknesaga
och då räknar båda eleverna upp från 10 och kommer fram till 4. På samma sätt behövde
Bosse hjälp av läraren att omsätta den formella uppgiften till en tiobunt och 4 pinnar och
kunde då lösa den. Wright et al (2000) menar att detta tillvägagångssätt inte är ovanligt,
eftersom elever i nya situationer tar till de strategier som de är trygga med.
De flesta uppgifter som användes i undervisningen gav eleverna möjlighet att själv kontrollera
sina svar. Dessa uppgifter tyckte framför allt Kalle och Bosse särskilt mycket om och de blev
stolta över sig själva när de kunde konstatera att svaret var rätt. Speciellt stolt var Kalle när
han säkert visste att han hade räknat rätt och inte behövde kontrollera svaret. Läraren hade vid
ett tillfälle gömt 25 marker under en bordsmatta och tog medan Kalle blundade bort några
stycken och gömde dem under en annan matta. Kalle räknade ut svaret och då läraren bad
honom att lyfta på mattan och kontrollera svaret säger han ”Jag vet att det är rätt”, lyfter på
mattan och utropar ”Jag visste det”. Detta tillvägagångssätt ger eleverna en känsla av att äga
sitt eget lärande och vi anser att det var en bidragande orsak till elevernas ökade
80

självförtroende vid matematiska beräkningar. Steffe och Thompson (2000) menar att elever
som deltar i ett teaching experiment utvecklar en större förståelse för sitt matematiska
kunnande där de äger sitt eget lärande.

7.2.6 Mikrojustering
Flera av uppgifterna är konstruerade så att de möjliggör mikrojustering (Wright et al, 2002),
vilket innebär att uppgifterna kan förenklas eller försvåras i stunden, under arbetet, för att
påverka och utveckla elevernas aritmetiska och numeriska konstruktioner. Framför allt
användes uppgifterna i bilaga 2 med Kalle och Olle för detta ändamål, där det som ska räknas
kan synliggöras eller gömmas för att hjälpa dem att utveckla strategin ”räkna på”.
Eftersom mikrojustering i arbetet med detta material fungerade bra, använde läraren denna
strategi även med andra material som hon själv anpassade och utvecklade just för detta
ändamål. Bland annat användes mikrojustering av Additionsspelet och 5+ bingo där eleverna
först fick se det som skulle räknas för att vid efterföljande tillfällen bara visa en del av
materialet. Att dölja materialet helt, men låta det finnas under en duk på bordet hjälpte
eleverna att konstruera inre bilder av tal som fembas mönster, parvisa mönster för tal och
parvisa mönster för tal +1, vilket eleverna sedan använde vid beräkningar. Dowker (2005)
lyfter fram vikten av att eleverna lär sig använda olika härledningsstrategier då de utför
beräkningar för att underlätta arbetet. I undervisningen såg vi att mikrojustering av materialet
hämtat från MRP, exempelvis 10 - rutan, 20 - rutan, 10-buntar och entalspinnar, hjälpte
eleverna att utveckla härledningsstrategier.
Även 100 - rutan (bilaga 5) mikrojusterades på lärarens eget initiativ, genom att Kalle och
Olle först fick se de brickor som skulle räknas, för att sedan vändas upp- och ned. Brickorna
syntes fortfarande, men eleverna kunde inte se talen. På så sätt kunde de visualisera de tal som
skulle räknas och både Kalle och Olle kunde senare räkna framåt och bakåt utan hjälp av
visuellt stöd.
Tillsammans med Bosse använde läraren mikrojustering för att förenkla additionsuppgifter i
talområdet 10-20. Hon varierade endast den ena termen i talområdet 1-4, eftersom eleven
upplevde att uppgifter som 7+8 var för svåra.
Det blev också tydligt för oss att mikrojustering och modellering, när läraren lär ut en
bestämd räknestrategi, inte är samma sak. Läraren försökte vid ett tillfälle hjälpa Olle att
”räkna på” (videosekvens 140224) genom att visa honom hur man kan räkna med hjälp av
fingrarna. Olle blev inte alls hjälpt av detta sätt att arbeta och förstod inte hur läraren menade.
Enligt MRP (Wright et al, 2000) är lärarens roll inte att visa på olika lösningsstrategier. MRP
menar att då läraren går igenom hur uppgifter ska lösas och visar på fungerande
lösningsstrategier riskeras elevers förståelse och räkning blir mekanisk inlärning, vilket inte
skapar någon förståelse för matematiska samband (a.a.). Kilpatrick et al (2001) påtalar vikten
av att elever själv får konstruera sin kunskap och menar att matematikundervisning som
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endast handlar om att lära ut olika typer av beräkningsstrategier inte ger elever redskap för att
förstå och använda dessa strategier i det verkliga livet. Eleverna blir också beroende av
minnet för att komma ihåg alla regler och procedurer. Anghileri (2006) poängterar att ett
arbetssätt baserat på procedurberäkning inte fungerar för elever i matematiksvårigheter. Hon
menar att duktiga elever ser de mönster och samband som ligger bakom de olika
räknemetoderna, medan elever i svårigheter blir utlämnade till att lära sig metoder för räkning
utan att förstå hur de hänger ihop (a.a.). Olle lärde sig sedan strategin ”räkna på” när han själv
fick konstruera sin matematiska förståelse och gavs möjlighet att se och förstå hur han själv
skulle angripa de problem han ställdes inför. Engström (1998b) förklarar att enligt
konstruktivistiska teorier måste Olle få göra strategin till sin egen för att förstå och kunna
använda den. Läraren kan aldrig ge elever kunskap utan den måste de konstruera själv (a.a.).

7.2.7 Tid för elever att tänka och reflektera
Då vi gav eleverna tid att tänka och fundera lyckades de ofta lösa svåra uppgifter rätt. Lasse
tystade vid ett tillfälle läraren för att få tid att tänka klart. Även Bosses utveckling i additionsoch subtraktionsräkning berodde på att han i lugn och ro fick tänka klart. Wright et al (2002)
menar att det är nödvändigt att ge elever gott om tid för att de ska kunna konstruera ny
kunskap, eftersom de i problemlösningssituationer är upptagna med att hålla igång tänkandet,
att reflektera över sitt tänkande och att reflektera över resultatet av sitt tänkande.
Vi upplevde att det inte var helt enkelt att låta eleverna få betänketid och att låta bli att
undervisa. Detta berodde kanske på att vi hade begränsat med tid till vårt förfogande under
projektet och ville att eleverna skulle lära sig så mycket som möjligt. Det berodde också på
vårt invanda beteende att vilja undervisa i alla lägen och att visa eleverna hur de skulle göra,
istället för att lyssna på deras tankegångar. Ginsburg et al (1998) menar att läraren ska låta bli
att undervisa i dialoger med elever eftersom deras tankar då inte blir tydliga, varken för dem
själva eller för läraren. När vi analyserade filmerna i efterhand upptäckte vi att då vi forcerade
undervisningen och modellerade lösningsstrategier för eleverna, skedde egentligen ingen
utveckling alls.

7.2.8 Motivation
Wright et al (2000) menar att problemlösningsuppgifter inte alls behöver vara
verklighetsförankrade i en för eleverna vardaglig kontext för att de ska utveckla förståelse för
matematiska strukturer. Författarna påpekar att elever finner lika mycket nöje i och är väl
motiverade att lösa uppgifter som inte har någon verklighetsbaserad inramning och
ifrågasätter om kontextbaserade uppgifter egentligen fyller någon funktion i elevernas
numeriska utveckling. Under vårt arbete visar både Bosse och Olle tydligt att de tycker att en
del uppgifter är enformiga och tråkiga. Deras motivation att räkna dalade märkbart när de
upplevde uppgifterna som omotiverade. Olle ville till exempel inte enbart räkna gömda
marker och fann mycket lite nöje i dessa övningar. Olle är dock ett kreativt barn och hjälpte
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själv till att lösa den uppkomna situationen, då han föreslog att markerna kunde vara hundar
istället. Olle var sedan mycket mer motiverad att lösa samma typ av uppgifter som innan, bara
han själv fick fundera ut en lämplig kontext. Läraren prövade detta även i undervisningen med
Kalle, som också tyckte att det var roligare att räkna “låtsashästar” än enbart marker. Bosses
resultat och utveckling under lektionerna påverkades i allra högsta grad av hans motivation.
Under de lektioner som Bosse var motiverad och tyckte att arbetet var roligt, presterade han
bättre än vid andra tillfällen. Bosse var också märkbart nöjd och tillfreds när han såg att han
lyckades. Von Glasersfeld (1998) menar att elever som får lyckas och får känna att deras
kunskaper bär, blir mer motiverade att ta itu med nya uppgifter. Bosses motivation kunde
också påverkas av något som hänt före eller som skulle hända efter lektionen och hängde
alltså inte alltid ihop med själva träningen. Anghileri (2006) lyfter fram vikten av att räkning
görs i meningsfulla sammanhang för att eleverna ska kunna förstå vad de ska ha matematiken
till. Detta fick vi bekräftat i vår undersökning.
Som tidigare nämnts spelade vi olika typer av spel med eleverna. Alla eleverna tyckte om
detta och var mycket motiverade då spel användes under träningspassen. I undervisningen
med Bosse fick läraren ibland avbryta planerade aktiviteter och spela spel istället, för att han
inte skulle tröttna. Oftast spelades spel med 10-hopp framåt och bakåt från olika tal. Till synes
enkla och banala spel som Additionsspelet och 5+bingo tyckte både Olle och Kalle mycket
om. Anghileri (2006) anser att olika typer av spel kan fungera som motivationshöjande inslag
i matematikundervisningen och att elever i spelsituationer utvecklar matematisk kunskap på
ett lustfyllt sätt.

7.3 Slutsatser
Alla elever gjorde framsteg med hjälp av undervisning enligt MRP. En bidragande orsak till
detta var lärarens observationer och reflektioner av arbetet under lektionerna samt den
efterföljande analysen av videoinspelningarna. Läraren kunde på detta sätt kartlägga elevernas
kunskapsnivå och utmana deras tankar på den nivå där de befann sig. LFIN var ett effektivt
redskap och fungerade som stöd för lärarens planering och upplägg av lektionerna.
Utmanande uppgifter där eleverna i dialog med läraren fick sätta ord på sina tankar, fick dem
att omorganisera sina kunskaper och utveckla mer förfinade räknestrategier. I dialogen med
läraren synliggjordes det som eleverna visste och kunde, både för dem själva och för läraren.
Eleverna fick syn på sitt eget lärande och kunde därmed också påverka det.
Materialets utformning och möjligheten till mikrojustering under pågående undervisning,
visade sig vara effektivt. Lärarens förhållningssätt, genom att ge eleverna tid och att inte
avbryta dem, var också en viktig faktor. Eleverna kunde se och påverka sin egen utveckling,
vilket var motivationshöjande. Uppgifternas utformning inverkade också på elevernas
motivation, både positivt och negativt. Vid något tillfälle påverkades motivationen av yttre
faktorer.
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Jämförelser mellan den inledande och den avslutande kartläggningen visade på framsteg för
tre av eleverna, men vissa framsteg syns inte i de tabeller för kartläggningsresultat som
används enligt MRP. För en elev visade sig utvecklingen främst under arbetets gång. Vi valde
ändå att också redovisa resultaten i tabellform, eftersom dessa används i MRP.
Resultatet av vår studie visar att enskild, strukturerad undervisning möjliggjorde matematisk
utveckling för de elever som deltog. Vår studie visar också att framsteg gjordes då två elever
undervisades tillsammans och att de då lärde av varandra. De konstruktivistiska teorier som
MRP vilar på gav oss möjlighet att låta eleverna själv få konstruera sin kunskap i arbete med
olika uppgifter hämtade ur programmet. Trots att eleverna inte undervisades fullt ut enligt
MRP, avseende tid- och lektionsomfattning, utvecklades deras numeriska och aritmetiska
förmågor. Dowker och Sigley (2010) visar belägg för att enskild strukturerad undervisning på
elevernas nivå inte behöver pågå under lång tid för att ge resultat.

84

8 DISKUSSION
8.1 Diskussion av resultaten
I detta avsnitt diskuterar och reflekterar vi över våra inledande frågeställningar. Detta gör vi
utifrån vårt resultat, vald teori och litteratur. Frågeställningarna presenteras under följande
rubriker: Tidiga insatser och strukturerad undervisning, Mathematics Recovery Programme,
Lärarens matematiska kunskaper och Learning Framework In Number - LFIN

8.1.1 Tidiga insatser och strukturerad undervisning
Syftet med studien var att ta reda på om tidiga insatser och strukturerad undervisning kan
hjälpa elever med outvecklade, informella matematiska strategier att utveckla välfungerande
talbegrepp. Vårt resultat visar att tidiga insatser kan göra skillnad i elevernas matematiska
utveckling. Samtliga elever som deltog i studien gjorde alla framsteg på relativt kort tid.
Framförallt utvecklades elevernas räknestrategier. Dowker och Sigley (2010) visar i sin studie
att individuella insatser inte behöver pågå under lång tid för att ge resultat. Författarna menar
att det är viktigt att insatserna är individuellt utformade och utgår från elevernas befintliga
kunskapsnivå.
Vi konstaterade skillnader i elevernas framsteg. Med en elev blev betydelsen av de tidiga
insatserna särskilt tydlig. De tre eleverna som gjorde störst framsteg gick alla i årskurs 1 och 2
och hade ännu inte hunnit utveckla och befästa mindre effektiva strategier. En elev som deltog
i studien hade dock under längre tid använt strategin ”räkna på” med hjälp av fingerräkning
och hade betydligt svårare att lära om och att använda andra härledningsstrategier. Kilpatrick
(2001) menar att om elever under flera år har praktiserat en mindre effektiv strategi, kommer
de inte att automatiskt lämna den även om de får förståelse för en mer effektiv. Både Lunde
(2011) och Sjöberg (2006) anser att tidiga insatser kan reducera elevers svårigheter och att
förebyggande arbete har bättre effekt än reparationer i efterhand, då eleverna redan har
misslyckats och kanske har utvecklat en motvilja mot matematiken. Vi menar att om vårt
projekt hade fått pågå under en längre tid, såsom MRP förordar, hade vi troligtvis kunnat se
en större utveckling hos eleverna. Med längre tid hade det också funnits chans för den elev
som hade befäst mindre effektiva strategier att utveckla andra strategier, eftersom det krävs
tid och arbete för att lära om. Enligt Chinn (2004) behöver elever i matematiksvårigheter ofta
längre tid på sig för att förstå, befästa och utveckla sitt matematiska kunnande och fler
träningstillfällen kan hjälpa dessa elever. Kilpatrick et al (2001) menar också att elever ofta
behöver arbeta med problemlösande uppgifter under en längre tid för att kunskapen ska bli
stabil och säker.
MRP förordar enskild undervisning för att läraren ska kunna utforma undervisningen på
elevens individuella nivå. Trots detta undervisades två elever tillsammans, vid två tillfällen.

85

Vid dessa tillfällen utvecklade båda eleverna nya kunskaper genom diskussioner med
kamraten och läraren och genom att pröva kamratens strategier. Vi såg att arbete i grupp
också kan gynna elevernas matematiska utveckling, då de lärde av varandra. Dowker (2009)
visar i sina forskningsresultat att individuell undervisning är att föredra jämfört med
gruppundervisning, eftersom individuell undervisning kan specialutformas för att passa den
enskilda individen, vilket ger ett bättre resultat. Vi menar dock att det finns en vinst i att
undervisa elever i liten grupp, om eleverna befinner sig på ungefär samma aritmetiska
utvecklingsnivå. Diskussionerna med eleverna kan fördjupas och många gånger lyssnar elever
mer på kamraterna än på läraren. Vygotskij (2001) menar att språket spelar en viktig roll i
elevernas kunskapsinhämtande och att elever lär i dialog med andra, när de får sätta ord på
sina kunskaper. Vi menar att lärande i grupp på detta sätt, kan vara väl så effektivt som
enskild undervisning. Att göra mindre undervisningsgrupper under en kortare tid kan medföra
att fler elever får ta del av riktade insatser. Gruppundervisning medför, enligt Dowker (2009),
att elever i matematiksvårigheter ofta utvecklar mindre funktionella strategier för att klara av
undervisningen (egentligen strategier för att dölja svårigheterna) vilket gör att undervisning i
grupp inte är att rekommendera för dessa elever. I vår undersökning drog de två elever som
undervisades tillsammans emellertid nytta av varandras kunskaper och utvecklade nya mer
funktionella strategier. Grupperna bör dock inte vara för stora och elevernas matematiska
kunskaper bör inte skilja sig för mycket åt eftersom det då finns en påtaglig risk för att
Dowkers belägg besannas.

8.1.2 Mathematics Recovery Programme
Vår andra frågeställning handlade om MRP och i vår undersökning prövade vi programmet
för att ta reda på om det kan fungera som ett redskap för speciallärare i deras arbete med att
utveckla elevers numeriska och aritmetiska färdigheter. MRP utgår från radikalkonstruktivistiska teorier och förordar enskild undervisning som utgår från och utmanar
elevernas nuvarande kunskaper. Enligt konstruktivismen kan kunskap inte förmedlas, utan
eleverna måste själv konstruera sin egen kunskap utifrån den nivå där de befinner sig (von
Glasersfeld, 1998). Vi menar att elevernas framsteg till stor del berodde på att vi hittade deras
nuvarande kunskapsnivå och fick möjlighet att undervisa varje elev enskilt just på deras nivå.
Vi kunde också konstatera att när vi missbedömde elevernas kunskaper och lade
undervisningen på en alltför hög nivå, gjorde eleverna inte några framsteg och deras
motivation dalade märkbart. Von Glasersfeld (1998) menar att elever som får lyckas och
känner att deras kunskaper bär blir mer motiverade att ta itu med nya uppgifter. Vad som
framförallt gjorde det möjligt för oss att hitta elevernas kunskapsnivå var att vi videofilmade
våra lektioner och analyserade dessa i efterhand. I analysen av filmerna såg vi hur eleverna
gjorde då de tog sig an olika uppgifter, vilka metoder de använde och vilka kunskaper de
utvecklade. På filmerna syntes också tydligt de ögonblick då eleverna fick ”aha-upplevelser”
och omorganiserade sin kunskap.
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Det fanns ofta en stor diskrepans mellan det vi kom ihåg och skrev ner efter lektionerna och
det vi kunde se på filmerna. Ofta övervärderade vi elevernas kunskaper när vi analyserade i
direkt anslutning till lektionerna och våra anteckningar speglade också detta. Vi menar att
möjligheten att filma lektioner är en förutsättning för att läraren ska kunna se detaljerna och
nyanserna i elevens lärande. Tyvärr, menar vi, är detta förfaringssätt oftast inte hållbart i
dagens skola på grund av det efterarbete som videoinspelningar medför. Det tar tid att
analysera filmerna och oftast behöver man titta mer än en gång, vilket innebär ett stort
merarbete för läraren. Vi skulle dock önska att denna tid kunde prioriteras, eftersom vi menar
att arbetssättet skulle kunna hjälpa elever i matematiksvårigheter. Vi anser att lärare
åtminstone bör ta sig tid att videofilma kartläggningar, för att kunna göra en djupare analys av
elevernas visade kunskaper. Videofilmning gör det också möjligt att se elevernas utveckling
mellan en inledande och en avslutande kartläggning på ett tydligare sätt. Under arbetet med
Lasse och Bosse blev det dock uppenbart för oss att kartläggningen bara visade vissa saker
och att det mesta av deras förmågor och utveckling först blev synliga under det individuella
arbetet. Vi anser därför att kartläggning bara kan ses som en del av redskapet för att hitta
elevens utvecklingsmöjligheter.
Wright et al (2000) menar att problemlösningsuppgifter inte behöver ha någon kontextbunden
inramning för att elever ska finna dem utmanande att lösa. Vi fann i vår studie att eleverna
tyckte bättre om och fann större nöje i att räkna ut uppgifter som de kunde relatera till. Wright
et al ifrågasätter också om kontextbundna uppgifter verkligen fyller någon funktion i elevers
matematiska kunskapsutveckling (a.a.). Vi menar att elevers tankar om matematik säkert kan
utmanas och utvecklas utan hjälp av verklighetsförankrat material, men vårt resultat visar att
eleverna tyckte att sådana uppgifter var tråkiga och att deras motivation då sjönk betydligt.
När de däremot räknade uppgifter som de kunde relatera till och även kunde påverka
utformningen av, ökade deras motivation märkbart och vi frågar oss därför om elevers
matematiska utveckling verkligen främjas på bästa sätt med hjälp av uppgifter utan
kontextbunden inramning.

8.1.3 Lärarens matematiska kunskaper
Arbetet med MRP har också utvecklat oss som lärare då vi fick tillfälle att studera hur elever
lär och när det sker. Steffe och Thompson (2000) menar att lärare som utför teaching
experiment lär sig och utvecklas av detta sätt att arbeta och blir efterhand allt skickligare i att
urskilja de ögonblick då elever omorganiserar sin kunskap. Vi menar att vi genom att filma
våra lektioner också blev medvetna om vårt eget agerande och vårt sätt att undervisa. Vi
upptäckte att vi ofta hade en benägenhet att undervisa istället för att lyssna på och invänta
elevens svar och vi har också blivit medvetna om vårt sätt att ”lotsa” eleverna förbi
svårigheter istället för att utmana deras tankar med hjälp av öppna frågor. Utan möjlighet att
titta på filmerna i efterhand hade vårt sätt att agera förmodligen inte blivit tydligt för oss
själva. Vi menar att vi som lärare har utvecklats mycket under denna tid och att detta inte
hade varit möjligt utan den reflektion och bearbetning som analyserna av filmerna har gett
oss.
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Att vara två i detta projekt har också hjälpt oss att utvecklas som lärare. Wright et al (2000)
rekommenderar att lärare som arbetar enligt MRP bör hjälpas åt i analyserna av
kartläggningsfilmerna. Genom att tillsammans diskutera, studera och analysera utvecklas
lärares förmåga att hitta elevernas nivå, vilket i sin tur påverkar elevernas utveckling i positiv
riktning (a.a.). För vår del har de tillfällen då vi tillsammans analyserat och diskuterat
filmerna, berikat och utvecklat vår analytiska förmåga, vilket vi menar också har gagnat
eleverna.
MRP förordar lärare som är välutbildade inom matematikämnet och vi menar att det är en
förutsättning för att kunna förstå och utmana elevers tankar om tal. Utan den utbildning som
vi har genomgått till speciallärare i matematik, hade det varit svårt att se och att upptäcka
elevernas nivåer och utvecklingsmöjligheter. Utbildningen till speciallärare i matematik har
gett oss inblick i den tidiga aritmetiska utvecklingen och utan denna kunskap hade vi inte
kunnat upptäcka och kartlägga elevernas lärande, eller kunnat utmana deras tankar om tal.
Eriksson (2001) betonar vikten av att lärare har kunskaper om hur tidig aritmetisk kunskap
kan bedömas, påverkas och följas hos elever och hon menar att det är avgörande för elevens
utveckling att lärare har denna kunskap. Även Wright et al (2000) anser att lärarens kunskaper
i matematik är avgörande för elevernas matematiska utveckling, eftersom läraren bör kunna
göra noga och väl avvägda val i sin undervisning, baserade på observation av elevernas
muntliga prestationer. Vidare anser Wright et al att alla lärare som arbetar med programmet
ska ha genomgått en särskild metodutbildning för att kunna undervisa på bästa sätt. Detta är
något vi saknade i vårt arbete med eleverna och vi förmodar att en sådan utbildning hade varit
till stor hjälp för att kunna arbeta med programmet på ett ännu bättre sätt. När vi nu prövade
programmet fick vi istället lära oss efter hand och tillsammans med eleverna testa och pröva
olika övningar, för att hitta de mest effektiva för varje elev. Det är en spännande tanke att om
vi kunde nå resultat med våra elever när vi prövade detta programs riktade insatser första
gången, bör det finnas förutsättningar att elevernas kunskaper utvecklas ännu mer och att vi
når ett ännu bättre resultat om vi fortsätter.

8.1.4 Learning Framework In Number - LFIN
Vår sista frågeställning handlade om LFIN kan fungera som ett stöd för läraren i planering
och utformning av arbetet med eleverna. Detta ramverk hjälpte oss i upplägg och utformning
av lektionerna. Genom att efter avslutad kartläggning placera in eleverna på rätt stadium för
räknestrategier och på rätt nivå för talsekvensen, hittade vi i stort sett rätt nivå att utgå från i
vår undervisning. LFIN hjälpte oss också i vårt val av material och uppgifter som skulle
utmana och utveckla elevers tankar om tal. Vi kunde under arbetets gång fortlöpande relatera
till detta ramverk, för att se att vi var på rätt väg och om eleverna utvecklades i enlighet med
detta.
Under arbetets gång blev vi också medvetna om sambandet mellan räknestrategier och
talsekvensen. En elev kunde inte använda sig av sina nyvunna räknestrategier då han var
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osäker på talsekvensen. Detta exempel belägger vikten av att även undervisa och utveckla
elevernas förståelse för talsekvensen, något som både Wright et al (2000) och Anghileri
(2006) betonar.
Enligt LFIN ska elever som befinner sig på stadium 2/figurativt räknande undervisas mot
nästa stadium vilket innebär att elever ska lära sig strategin ”räkna på”. Wright et al (2000)
menar att ”räkna på” är en strategi som läraren ska ge eleven möjlighet att upptäcka. Dowker
(2005) å andra sidan, menar att strategin ”räkna på” utvecklas spontant och för att uppnå detta
stadium behövs egentligen ingen riktad undervisning. Eftersom denna strategi finns som ett
utvecklingssteg i LFIN blev det tydligt för oss att elevernas förmåga att hantera olika
härledningsstrategier utvecklas via denna strategi och att det därför är viktigt för eleverna att
förstå denna, för att kunna förstå andra strategier. Vår erfarenhet är att den undervisning vi har
bedrivit har påskyndat elevernas utveckling av strategin ”räkna på”, men tiden har inte
möjliggjort en ordenlig utvärdering av detta.
De nivåer som beskriver elevernas utveckling av den verbala talsekvensen ställde dock till det
en del i undervisningen av två elever, då nivå 4 avseende bakåträkning och nivå 3 avseende
elevers förmåga att läsa tal innehåller förståelse för talen 11-19. Eleverna upplevde just dessa
tal som speciellt svåra, något som både Chinn (2004) och Kilpatrick et al (2001) också
belägger, eftersom dessa tal inte uppför sig lika regelbundet som resten av talsekvensen. Vi
anser att nivåerna i LFIN avseende talsekvensen borde ta hänsyn till detta och att dessa tal
kanske skulle befinna sig på en högre nivå än vad de faktiskt gör, eller ännu hellre utgöra en
egen nivå. Detta skulle tydliggöra för den undervisande läraren att särskild vikt måste läggas
vid dessa tal, så att förståelse utvecklas hos de elever som undervisas. Eleverna som deltog
blev inte under den korta tid som projektet pågick helt säkra på talen i detta talområde, vilket
kan bero på att läraren valde att lämna dessa tal och istället inrikta sig på förståelse för talen i
talområdet 20-100. Det är möjligt att om undervisningen enbart inriktats på talen 11-19 hade
eleverna lärt sig förstå och kunnat hantera dem. Läraren anser dock att beslutet att lämna talen
11-19 och istället arbeta med talen 20-100 gagnade elevernas förståelse för talsekvensen. Vi
menar att säkerhet i talsekvensen 20-100 underlättar elevernas förståelse för talen 11-19 och
att undervisning i talområdet över 10 först bör behandla talområdet 20-100, för att därefter
utveckla elevens förståelse för talen 11-19.

8.2 Metoddiskussion
Syftet med vår studie har varit att kartlägga och utvärdera MRP för att se om programmets
riktade insatser kunde hjälpa de elever som deltog i studien i deras aritmetiska utveckling. De
metoder som användes var teaching experiment och flexibla intervjuer. I interaktion med
eleverna genom dialog, observation och reflektion har det varit möjligt för oss att ta del av
elevernas matematiska resa under sju veckor. Vi menar att dessa metoder har varit mycket
användbara för att få syn på elevernas matematiska utveckling. Teaching experiment och
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flexibla intervjuer har gjort det möjligt för oss att välja material och skapa en undervisning
som är skräddarsydd för de olika elevernas kunskaper och behov.
Möjligheten att videofilma elevernas lektioner med efterföljande analys har varit lärorik för
oss som pedagoger. Att i efterhand kunna studera vår egen undervisning har gjort att vi har
utvecklats som lärare och blivit allt bättre på att anpassa undervisningen efter de enskilda
elevernas behov. Steffe och Thompson (2000) anser att lärare/forskare som använder metoden
teaching experiment efterhand blir allt duktigare på att urskilja de ögonblick då elever
omorganiserar sin kunskap och ny förståelse uppstår. Våra loggboksanteckningar har också
fyllt en viktig funktion men de har inte alltid stämt överens med det som finns dokumenterat i
videofilmerna. I loggbokens anteckningar har vi ofta haft en tendens att övervärdera elevernas
kunskaper. Anteckningarna har dock varit bra att utgå från då vi tittade på filmerna, eftersom
vi där noterade det som vi ansåg bidrog till omorganisationen av elevernas kunskaper. Vi
anser dock att med enbart anteckningar skulle vi inte ha fått syn på elevernas utveckling lika
tydligt och videofilmerna av lektionerna har varit avgörande för studiens resultat.
Ginsburg et al (1998) hävdar att lärare måste lyssna på de elever de undervisar, för att ha
möjlighet att förstå elevernas matematiska kunskaper. Öppna frågor kring hur eleverna tänker
bidrar till förståelse menar han, något som vi också har använt oss av i vår undervisning. De
öppna frågorna har tillsammans med videofilmerna bidragit till att vi har kunnat utmana och
utveckla våra elevers kunskaper i matematik.
Enligt Wright et al (2000) bör alla lärare som arbetar enligt MRP ha genomgått en utbildning i
detta programs teori och metod. Detta har vi inte haft möjlighet att göra, vilket möjligtvis har
påverkat elevernas resultat i negativ riktning. Steffe och Thompson (2000) menar att lärare
som utför ett teaching experiment ska ha vana i att undervisa elever i samma ålder som de
elever som deltar. Även Ginsburg et al (1998) menar att elevers resultat och matematikutveckling är beroende av duktiga pedagoger. Vår utbildning till speciallärare i matematik,
kombinerat med många års vana att arbeta med elever i grundskolans tidigare år, har gjort det
möjligt för oss att genomföra vår studie.
Vårt arbete analyserades utifrån de konstruktivistiska teorier kring elevers utveckling av
taluppfattning, som MRP (Wright et al, 2002; Glasersfeld, 1998) grundar sig på. Enligt dessa
teorier måste elever själva konstruera sin kunskap och för att utveckling ska ske måste de
bygga sin kunskap på den redan införlivade. I analysen av elevernas framsteg utgick vi från
de faktorer som enligt MRP påverkar och utvecklar elevers tankar om tal. Vi analyserade hur
användbart LFIN var som redskap för oss pedagoger för att hitta elevernas kunskapsnivå. Vi
tittade också på hur användbara våra observationer och reflektioner av elevernas arbete var
som stöd för bedömning och planering av undervisningen. I analysen ingick också en
utvärdering av de uppgifter och det material som vi använde oss av tillsammans med eleverna
och hur detta fungerade. Vi analyserade också hur elevernas motivation påverkade deras
resultat.
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Vi har i vår studie inte fokuserat på de faktorer som inverkat mindre främjande för elevernas
resultat, men två elever ansåg att materialet var enformigt och tråkigt vilket resulterade i att
deras motivation dalade. Lärarnas önskan om att det ska synas en utveckling i resultaten kan
möjligtvis ha forcerat undervisningen, vilket kan ha inneburit att eleverna inte har fått
tillräckligt med tid för att befästa sina nyvunna kunskaper. Vi kan heller inte inom projektets
ram fastställa om elevernas matematiska kunskaper är bestående eller ej.

8.3 Tillämpning
Vår studie är inriktad på tidiga insatser och strukturerad, elevanpassad undervisning enligt
MRP, som ska motverka och förebygga svårigheter i matematik. Vi har sett att eleverna på
ganska kort tid och med relativt få undervisningstillfällen gjorde framsteg och att deras
självkänsla stärktes när de utförde matematiska beräkningar. Vår förhoppning är att detta kan
påverka skolor att satsa på förebyggande, specialpedagogiska insatser istället för
kompenserande sådana, när eleverna redan har upplevt ett misslyckande i matematik.
Vår studie visar att enskild, metodisk undervisning som utgår från och bygger på elevernas
nuvarande kunskaper ger resultat. Vi menar att sådan undervisning kan hjälpa elever som
riskerar att hamna i matematiksvårigheter och även bidra till att elever förstår
klassrumsundervisningen bättre, vilket i slutänden kanske kan motverka att elever särskiljs
och exkluderas från den ordinarie undervisningen. Kanske kan detta ge specialundervisningen
en helt ny, unik legitimitet, där det inte handlar om att särskilja elever som har svårigheter
från klassen, utan istället om att ge eleven den mest ultimata träningen för att bättre inkluderas
i klassens undervisning.
Vi har under projektets gång utvecklats som matematiklärare. Att använda metoden teaching
experiment har gjort oss mer uppmärksamma på hur elever konstruerar ny matematisk
kunskap. Genom att noggrant studera och observera våra elever i arbete med olika uppgifter,
har vi på nära håll fått följa deras matematiska utveckling. Det som till största del bidrog till
vår utveckling var möjligheten att få videofilma vårt arbete med eleverna och att i efterhand
analysera våra insatser. Vi anser att arbete enligt MRP hjälper speciallärare att utveckla en
större förståelse för hur elever lär och hoppas att fler speciallärare får eller tar sig möjlighet att
använda metoden för att utforska elevernas lärprocesser.
Enligt Steffe och Thompson (2000) utvecklar elever som deltar i ett teaching experiment en
större förståelse för sitt matematiska kunnande, där de äger sitt eget lärande. Matematiskt
kunnande blir för eleverna något som de själva utvecklar och kan påverka och inte något som
procedurmässigt måste läras in. Vår förhoppning är också att fler elever får möjlighet att äga
sitt eget lärande och att speciallärare i matematik ger dem möjligheter till detta. Våra
fallbeskrivningar och det material som beskrivs i bilagorna kan fungera som inspiration för
andra lärare i att pröva en annan infallsvinkel i sin matematikundervisning.

91

8.4 Fortsatt forskning
För oss hade det varit intressant att få göra en studie kring hur elever utvecklar aritmetiska
och numeriska förmågor och att då arbeta helt i enlighet med MRP. Att få följa några elevers
matematiska resa under 10-15 veckor och då få möjlighet att träffa eleverna varje dag hade
varit spännande och lärorikt.
Det skulle också vara intressant att pröva programmet tillsammans med en grupp elever, cirka
2-5 stycken, och då undervisa eleverna tillsammans för att se om MRP också kan fungera och
utveckla elevernas aritmetiska förmågor vid gruppundervisning. Vår uppfattning är att skolor
ofta har en ansträngd budget och att resurserna är knappa. Enskild undervisning är i detta
perspektiv en lyx som enbart några få elever (de elever som har de största svårigheterna) får
möjlighet att delta i. Därför menar vi att det skulle vara bra att utforska om programmet även
fungerar för undervisning av elever i liten grupp, eftersom fler elever då skulle få möjlighet
att delta och utveckla sina matematiska färdigheter.
Vi är också intresserade av att prova andra program för matematikutveckling för elever på
förskola och lågstadium, såsom Number Worlds (Griffin, 2003) och Catch Up
http://educationendowmentfoundation.org.uk/projects/catch-up-numeracy/ för att kunna göra
en jämförelse mellan dessa olika programs innehåll och elevernas resultat.
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9 SAMMANFATTNING
Syftet med vår studie har varit att kartlägga och granska Mathematics Recovery Programme,
MRP (Wright et al, 2000), och tillsammans med elever prova delar ur programmet, för att se
om och hur elever konstruerar ny matematisk kunskap med hjälp av detta programs riktade
insatser. Utifrån detta syfte ville vi ha svar på följande frågeställningar:




Sker det någon matematisk utveckling hos de olika eleverna?
Hur ser elevernas utveckling ut?
Vilka delar av MRP bidrar till denna utveckling?

Fyra elever i grundskolans tidigare årskurser har aktivt deltagit i studien och undervisats
enskilt enligt MRP vid sju till tio lektionstillfällen. Med hjälp av metoderna teaching
experiment och flexibla intervjuer har eleverna observerats och intervjuats i
undervisningssituationerna. Våra undervisningstillfällen med eleverna videofilmades, för att
vi även i efterhand skulle kunna studera hur eleverna konstruerade ny matematisk kunskap.
Vår studie utgick från konstruktivistiska teorier och hade en deduktiv ansats eftersom MRP
grundar sig på dessa teorier. Enligt konstruktivismen konstruerar eleven själv sin kunskap i
interaktion med andra. För att möjliggöra detta ska undervisning utgå från och bygga på
elevens tidigare erfarenheter (Engström, 1998; Eriksson, 2001). Vi utgick också från
Vygotskijs (2001) teorier om den proximala utvecklingszonen i vår studie, där vi i
undervisningssituationerna försökte hitta elevens nuvarande aritmetiska kunskapsnivå, för att
därefter utmana och utveckla denna.
Studiens resultat visar att alla elevers matematiska färdigheter utvecklades med hjälp av
riktade insatser i enlighet med MRP. Metoderna teaching experiment (Steffe & Thompson,
2000) och flexibla intervjuer (Ginsburg et al, 1998) användes i den enskilda undervisningen
och möjliggjorde att eleverna fick arbeta med uppgifter som var anpassade efter deras
förutsättningar och behov. Det som till största del bidrog till elevernas framsteg var lärarnas
observationer och reflektioner av arbetet under lektionerna samt efterföljande analys av de
videoinspelningar som gjordes av lektionstillfällena. På detta sätt kunde läraren utmana
elevernas tankar på den nivå där de befann sig. Materialets utformning och möjligheten till
mikrojustering var även det bidragande orsaker till elevernas framsteg. Eleverna fick hela
tiden sätta ord på sina tankar och förklara hur de hade tänkt, vilket också bidrog till
matematisk utveckling. I dialog med läraren synliggjordes det som eleverna visste och kunde,
både för dem själva och för läraren. Eleverna blev medvetna om sitt eget lärande och kunde
därmed också påverka det.
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Kartläggningsintervju A

(bilaga 1)

Till nästan alla uppgifter i kartläggningen finns en introduktionsuppgift och mer eller mindre
avancerade uppgifter. Eleven utför introduktionsuppgiften (uppgift a) och om hon/han lyckas
väl görs de mer avancerade uppgifterna (uppgift c och i vissa fall d). Om
introduktionsuppgiften är för svår görs de mindre avancerade uppgifterna (uppgift b).
Uppgift 1 Räkneordssekvensen, framåträkning
Material: Inget
Instruktion till eleven: ”Börja räkna från ** och sluta när jag säger stopp”
Uppgifter
a
b
c
d

räkna från 1 (till 32)
räkna från 48 (till 61)
räkna från 76 (till 84)
räkna från 98 (till 112)

Uppgift 2 Räkneordssekvensen, talet som kommer efter
Material: Inget
Instruktion till eleven: ”Vilket tal kommer precis efter **?”
a Introduktionsuppgifter
talet
14
11
23
29

19
20

12

b Mindre avancerade uppgifter
talet
5
9

7

3

6

c Mer avancerade uppgifter
talet
59
65

32

70

99

Uppgift 3 Subitisering och spatiala mönster
Material: kort med regelbundna och oregelbundna mönster för tal
Instruktion: Visa ett kort i taget (ungefär en halv sekund) för eleven och säg:
”Jag ska visa dej några kort väldigt snabbt och du får berätta för mej
hur många prickar det finns på varje kort”.
Kort med regelbundet mönster för talen
Kort med oregelbundet mönster för talen

4, 3, 2, 5, 6
3, 6, 2, 7, 4, 5, 8
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Uppgift 4 Identifikation av skrivna tal
Material: Talkort, ett tal på varje kort
Instruktion: Visa eleven ett kort i taget och säg:
”Vilket tal är det här?”
a. Introduktionsuppgifter
talkort med talen
10
80
66

(bilaga 1)

15
12

47
17

13
99

21
20

b. Mindre avancerade uppgifter
talkort med talen
8
6

3
2

5
4

7
1

9

c. Mer avancerade uppgifter
talkort med talen
100
341

123
820

206

Uppgift 5 Räkneordssekvensen, bakåträkning
Material: Inget
Instruktion: ”Räkna bakåt från 3”
”Räkna bakåt från ** och fortsätt tills jag säger stopp.”
a. Börja räkna från 10 (ner till 1)
b. Börjar räkna från 15 (ner till 10)
c. Börja räkna från 23 (ner till 16)
d. Börja räkna från 34 (ner till 27)
e. Börja räkna från 72 (ner till 67)
f. Börja räkna från 100 (ner till 91)

Uppgift 6 Räkneordssekvensen, talet som kommer före
Material:
Inget
Instruktion: ”Vilket tal kommer precis före **?”
a. Introduktionsuppgifter
talet
24
17
14
30
b. Mindre avancerade uppgifter
talet
7
10

20

11

13

4

3

8

100

21

c. Mer avancerade uppgifter
talet
67
50
99

Uppgift 7
Material:

38

100

83

(bilaga 1)
41

Sekvensordning
Talkort med tal mellan 46 till 55
Talkort med tal mellan 1 till 10
Tiotalskort med tal från 10 till 100

Instruktion: Lägg upp tio talkort i slumpvis ordning ett i taget på bordet.
Be eleven identifiera varje tal som du lägger upp.
”Kan du lägga korten i storleksordning? Börja med det lägsta.”
a. Introduktionsuppgift
talkort mellan 46 till 55 i slumpvis ordning
b. Mindre avancerad uppgift
talkort mellan 1 till 10 i slumpvis ordning
c. Mer avancerad uppgift
tiotalskort 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 i slumpvis ordning

Uppgift 8
Material:

Additionsuppgifter
Plockmaterial i två olika färger, exempelvis marker
Laminerade A4-ark att täcka över markerna med

Instruktion: ”Här ligger tre marker under det här pappret och två under det andra.”
”Hur många marker är det tillsammans?”
a. Introduktionsuppgift
uppgift 5+4 (helt övertäckta mängder)
uppgift 9+6 (helt övertäckta mängder)
b. Mindre avancerade uppgifter
uppgift 5+2 (första mängden övertäckt)
uppgift 4+4 (första mängden övertäckt)
uppgift 7+5 (första mängden övertäckt)
b1. Om uppgift b är för svår för eleven upprepa samma uppgifter fast nu med båda mängderna
synliga för eleven.
b2. Instruktion: Placera ut 13 marker och be eleven räkna dem.
Placera sedan ut 18 marker och be eleven räkna dem
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c. Mer avancerade uppgifter
uppgift 8+5 (helt övertäckta mängder)
uppgift 9+3 (helt övertäckta mängder)

(bilaga 1)

d. Ännu mer avancerade uppgifter
uppgift 4+ __ = 6
Instruktion: ” Här under pappret finns 4 marker. Titta nu bort.
Medan du tittar bort lägger jag till några fler marker under pappret.
Nu kan du titta. Nu finns det 6 marker under pappret. Hur många lade jag dit?”
Gör samma sak med uppgift 12+ __ =15

Uppgift 9 Subtraktionsuppgifter
Material: Kort med subtraktionsuppgifter
Instruktion: Visa kortet med subtraktionsuppgiften.
”Kan du läsa vad det står på kortet? Kan du räkna ut svaret på uppgiften?
a. Introduktionsuppgift
uppgift 16-12
b. Kompletterande uppgift (om det behövs)
uppgift 14-10

Uppgift 10 Subtraktionsuppgifter (subtrahenden saknas)
Material: Plockmaterial att räkna med, exempelvis marker
Två laminerade A4-papper
Instruktion: Lägg ut 5 marker under ett papper/en duk.
”Här under ligger 5 marker.”
Be eleven titta bort. Medan eleven tittar bort tas 2 marker bort från de 5 och
läggs under ett annat A4-papper.
”Nu kan du titta. Här låg 5 marker, men medan du tittade bort tog jag bort några
marker och lade dem under det andra pappret och nu ligger här bara 3 marker.”
Visa de tre markerna och täck dem sedan igen.
”Hur många har jag tagit bort och gömt under det andra pappret?”

a. Introduktionsuppgift
5 ta bort 2 så att 3 finns kvar
10 ta bort 4 så att 6 finns kvar
12 ta bort 3 så att 9 finns kvar
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b. Mindre avancerad uppgift
7 ta bort 3 så att 4 finns kvar
(Låt de sju markerna vara synliga och täck endast över dem som tas bort)

(bilaga 1)

c. Mer avancerad uppgift
15 ta bort 4 så att 11 finns kvar
(Låt alla marker vara täckta, precis som i introduktionsuppgiften)

Uppgift 11 Subtraktionsuppgifter (räkna ut differensen)
Material: Plockmaterial att räkna med, exempelvis marker
Två laminerade A4-papper
Instruktion: ”Här ligger 3 marker under pappret.”
Visa markerna snabbt och täck dem sedan igen.
”Om jag tar bort 1, (visa den snabbt och göm den sedan) hur många finns det
då kvar under pappret?”
a. Introduktionsuppgifter
Uppgift 5-2
Uppgift 10-2
Uppgift 15-3
b. Mindre avancerade uppgifter
5 ta bort 3 (låt de 3 marker som tas bort vara synliga)
6 ta bort 4 (låt de 4 marker som tas bort vara synliga)
c. Mer avancerade uppgifter
27-4 (alla marker är täckta)

RESULTAT AV KARTLÄGGNINGSINTERVJU A
Namn:_________________________________
Klass:__________________________________
Ålder (år)___________ (månad)_____________
Kartläggning utförd av:______________________________
Räknestrategier

Talet efter

Nivå/steg
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Förmåga att läsa tal

Talet före

Addera och Subtrahera

(bilaga 2)

Räkna samman två dolda mängder
Läraren placerar ut 14 röda marker, visar dem för eleven och täcker sedan över dem. Sedan
lägger läraren ut 3 gröna marker och täcker över dem. Läraren frågar eleven hur många röda
och gröna marker det är tillsammans. Är det svårt för eleven att räkna, kan läraren hjälpa till
genom att låta de tre gröna markerna vara synliga. Svårighetsgraden kan ökas genom att öka
antalet röda marker. Antalet gröna marker bör alltid vara mellan 2 till 4 stycken.
Additionsuppgifter där addenden saknas
Läraren visar snabbt 7 marker och täcker sedan över dem med ett papper. Läraren säger till
eleven att här under ligger 7 marker och ber sedan eleven att titta bort. När eleven tittar bort
lägger läraren till 3 marker under pappret. Nu kan eleven få titta. Läraren förklarar för eleven
att medan hon/han tittade bort lades några marker till och nu ligger det 10 marker under
pappret. Hur många marker har lagts till? Svårighetsgraden kan ökas genom att öka antalet i
den första mängden. De marker som läggs till bör variera mellan 2 till 5 stycken.
Subtrahera två dolda mängder från varandra
Läraren visar snabbt och täcker sedan över 11 marker. Läraren ber eleven titta bort och då tas
2 marker bort. Eleven får titta och läraren visar snabbt de två marker som tagits bort, gömmer
dem sedan och frågar hur många som finns kvar. Är det svårt för eleven kan läraren välja att
låta de två borttagna markerna vara synliga. Svårighetsgraden kan ökas genom att öka antal
marker. De marker som tas bort bör inte vara fler än 5.
Subtraktionsuppgifter där subtrahenden saknas
Läraren visar 8 röda marker och täcker sedan över dem med ett papper. Läraren ber eleven
titta bort och då tas 3 marker bort och göms under ett annat papper. Nu kan eleven få titta och
då säger läraren: ”Medan du tittade bort tog jag bort några marker och gömde dem under ett
annat papper, så nu är det bara 5 kvar. Hur många har tagits bort?” Är det svårt för eleven kan
de 5 återstående markerna visas för att underlätta. Svårighetsgraden kan ökas genom att öka
antalet marker. De marker som tas bort bör inte vara fler än 4 till 5 stycken.
Räkna ut skillnader
Läraren lägger ut 6 röda marker och säger exempelvis att här är 6 hästar. Därefter läggs 4
gröna marker ut och läraren säger: ”Här finns 4 ryttare.” ”Hur många hästar saknar ryttare?”
Svårighetsgraden kan ökas genom att antalet röda marker ökas. De gröna markernas antal bör
variera mellan 1 till 5 stycken.
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Additionsspelet

(bilaga 3)

Du behöver talkort med talen 1–10 och en tärning.

Dra ett kort och läs vilket tal som står på kortet, exempelvis 7. Slå nu tärningen och lägg till
tärningens prickar till talet på talkortet, genom att räkna vidare från det tal som står på kortet.
Räknar man rätt får man ta talkortet. Räknar man fel får det ligga kvar. Flest kort vinner.
Svårighetsgraden kan ökas genom att läraren slår tärningen, men visar inte prickarna för
eleven, utan säger bara hur många prickar det blev. Eleven måste då räkna vidare utan hjälp
av synliga prickar. Ännu svårare blir spelet om man använder två olika högar med talkort som
ska räknas samman. I den första högen ligger talkort med talen 1 till 10 och i den andra ligger
talkort med talen 1 till 4. (Om eleven räknar rätt får hon/han istället för att ta kortet, ta en
mark eller en sticka som markör för poäng.)
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Framåt- och bakåträkning

(bilaga 4)

Räkna vidare framåt och bakåt
Be eleven att börja räkna från ett tal, exempelvis 28, och säg stopp när eleven kommer till 34.
Be eleven räkna neråt från ett tal, exempelvis 52, och säg stopp när eleven kommer till 47.
Talet som kommer före/efter
Läraren säger 37 och ber eleven säga vilket tal som kommer efter.
Läraren säger 44 och ber eleven säga vilket tal som kommer före.
Räkna ”hopp”
Läraren ber eleven räkna ut hur många hopp det är mellan 6 och 8,
medan läraren räknar 6, 7, 8.
Läraren ber eleven räkna ut hur många hopp det är mellan 8 och 6,
medan läraren räknar 8, 7, 6.
Räkna framåt och bakåt med 10 i taget.
Läraren och eleven räknar tio i taget med tiotalen, 10, 20, 30 osv.
Svårighetsgraden kan ökas genom att räkna tio i taget från 32, 42, 52, osv.
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100 – rutan

(bilaga 5)

Framåt- och bakåträkning
100 - rutan kan användas som hjälpmedel till alla övningar inom framåt- och bakåträkning (se
bilaga 4). Vi upplevde att de elever som hade svårt att räkna framåt och bakåt, hade lättare om
de fick se de tal som skulle räknas. Vi upplevde också att 100 - rutan hjälpte eleverna att
upptäcka sambanden mellan talen i räkneramsan. Vi utgick därför i vår undervisning från
detta hjälpmedel innan vi räknade framåt och bakåt utan något synligt hjälpmedel.
Vilket tal saknas
På 100 - rutan kan ett tal vändas upp- och ner medan eleven tittar bort och eleven ska då lista
ut vilket tal som är vänt upp- och ner.
Sekvensordning
Plocka ut brickor från 100 - rutan och be barnet ordna dem i storleksordning från det lägsta till
det högsta. Svårighetsgraden kan ökas då man väljer tal med tiotalsövergång, exempelvis 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
Bingo

Välj ut tal 9 tal från 100 - rutan. Be eleven säga varje utvalt tal och skriva in dem på en blank
bingoruta med nio rutor. Vänd brickorna upp- och ner och lägg dem i en hög. Vänd första
brickan, be eleven läsa talet och sätta ett kryss över rätt tal på sin bingobricka. Den som först
får en rad med kryss, har bingo och har vunnit. Svårighetsgraden kan ökas genom att de
brickor som läggs upp- och ned är ett tal lägre än de tal som står på elevens bingobricka. Det
gäller nu för eleven att kryssa för det tal som kommer efter det som står på den dragna
brickan. Exempel: Dras 37 ska eleven kryssa för 38 på sin bricka. Man kan träna bakåträkning
genom att be eleven kryssa för det tal som kommer före det tal som dras.
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Hitta rätt tal

(bilaga 6)

The numeral track
Tillverka en ”numeral track” (se bild).

Lägg in talkort som eleven behöver träna, ett under varje flik. Stäng flikarna.
Öppna en flik och be eleven säga vilket tal som kommer före eller efter det tal som syns.
Öppna en annan flik med ett tal och be eleven tala om vilket tal som döljer sig under en flik
tre flikar bort. Svårighetsgraden kan ökas om du väljer tal med tiotalsövergång, exempelvis
kan 58, 59, 60, 61 och 62 finnas under respektive flik. Eleven kan också träna att räkna tio i
taget på detta vis genom att gömma till exempel 10, 20, 30 osv.
Miniräknaren
Eleven kan träna framåt- och bakåträkning med hjälp av miniräknaren.
Talet som kommer efter kan tränas genom att eleven slår in exempelvis 1+1 och sedan säger
vad som kommer efter det tal som står i displayen, innan de trycker på =. Genom att trycka =
kommer det tal som kommer efter det inslagna talet att visa sig. Har eleven gissat rätt kan
poäng delas ut.
Eleven kan arbeta i ett större talområde genom att mata in exempelvis 63+1. Varje gång
eleven trycker på = kommer talet att öka med ett.
Eleven kan öva på att räkna med 10 i taget genom att 0+10 och sedan trycka på =. Varje gång
eleven trycker på = ökas talet med tio i taget.
Genom att mata in 5++10= tränas räkning med tio i taget från 15, 25, 35 osv.
Bakåträkning med ett i taget kan tränas genom att exempelvis 55-1 slås in. Bakåträkningen
startar då från 55 och minskar med ett i taget.
Läraren kan tillverka arbetsblad till eleven som eleven fyller i med hjälp av miniräknaren.
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100 - rullen

(bilaga 7)

Tillverka en 100 - rulle (se bild).
Framåt- och bakåträkning
Låt eleven räkna framåt och bakåt med hjälp av rullen genom att börja räkna från ett givet tal.
Talet som kommer efter/före ett givet tal
Eleven kan utmanas genom att man täcker över talen som kommer efter ett givet tal med ett
papper och ber eleven säga vad som kommer efter det synliga talet. Eleven kan sedan
kontrollera om hon/han sagt rätt genom att lyfta på pappret.
Eleven kan träna bakåträkning på liknande vis genom att talen som kommer före ett givet tal
täcks över.
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Fingertal

(bilaga 8)

Dessa övningar ger eleven möjlighet att utveckla mönster för olika tal mellan 1 och 10 på sina
fingrar. Tanken är att eleven ska känna igen fingertalen utan att behöva räkna på fingrarna.
Fem plus mönster för talen 5 till 10
Be eleven sträcka fram alla fingrar på en hand. ”Hur många fingrar har du sträckt fram?”
Be nu eleven sträcka fram två fingrar på sin andra hand. ”Hur många fingrar har du nu sträckt
fram?” ”Hur många är det tillsammans?” Gör på samma sätt med talen 6, 8, 9 och 10.
Läraren ska uppmuntra eleven att lägga fram en hel hand direkt utan att behöva räkna varje
finger på handen. Läraren ska också diskutera och uppmuntra eleven att räkna från 5, när
fingertal till tal mellan 6 och 10 görs.
Dela upp tal mellan 2 och 9
Be eleven göra talet 4 med hjälp av sina fingrar.
”Kan du göra talet 4 på något annat sätt?”
Om eleven använder fingrar på båda händerna, be eleven tala om hur många fingrar som
använts på varje hand.
”På hur många olika sätt kan du göra talet 4 med hjälp av dina fingrar?”
Gör på samma sätt med andra tal.
Dubblor och dubblor plus 1
Be eleven sträcka fram två fingrar på varje hand. ”Vad är 2+2?”
Sträck nu fram ett finger till på en hand? ”Hur många fingrar har du nu sträckt fram?”
”Vad är 2+3?”
Gör samma sak med 3+3 och 4+4.
Dela upp talet 10
Be eleven sträcka fram 10 fingrar.
”Om du viker in ett finger, hur många framsträckta fingrar har du då kvar?” ”Vad är 10-1?”
Gör samma sak med 8 och 2, 7 och 3 osv.
Uppmuntra eleven att inte räkna alla fingrar när hon/han ska ta reda på hur många fingrar som
är framsträckta.
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Kaninöron

(bilaga 8)

Alla uppgifter med fingertal kan göras genom att eleven sätter upp sina händer på huvudet och
utför uppgifterna utan att titta på händerna. Övningen kallas kaninöron och ska ytterligare
hjälpa eleven att utveckla en känsla för olika tal och deras delningsmönster. Det är viktigt att
eleven får ta ner händerna och kontrollera om hon/han löst uppgiften rätt innan en ny uppgift
ges.
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Fembasräkning

(bilaga 9)

Dessa övningar ger eleven möjlighet att känna igen mönster för olika tal mellan 5 och 10.
Tanken är att eleven ska känna igen femtalen utan att behöva räkna från ett på fingrarna.
Använd en 10 - ruta (se bild)

Lägg ut fem röda klossar i den understa raden och lägg sedan 2 gröna klossar i den översta
raden.
Fråga eleven:
”Hur många klossar som lagts ut sammanlagt?”
”Hur många är röda?”
”Hur många är gröna?”
Gör på samma sätt med talen 6, 8, 9 och 10.
Gör på samma sätt som ovan men visa nu 10 - ramen snabbt för eleven och täck sedan över
den och be eleven berätta om hur många klossar som fanns i ramen och hur många som var
röda respektive gröna.
5+ bingo
Använd en bingobricka med som innehåller talen 6 till 10 i de olika rutorna. Det kan finnas
flera rutor som innehåller samma tal.
Låt en 10 - ruta ligga framme med den nedersta raden fylld med fem klossar.
Eleven slår med tärningen. Det tal som finns på tärningen läggs till de fem klossar som redan
finns på 10 - rutan. Exempel: Om eleven slår en tvåa på tärningen räknas uppgiften 5+2 ut och
eleven får kryssa en ruta med talet 7. När eleven har en rad med ikryssade rutor har hon/han
fått bingo och vunnit omgången. Om eleven slår en sexa betyder det att man får slå om. Bingo
kan spelas med 10 - ramen gömd under ett papper, som hjälp och påminnelse till eleven att
inte börja räkna från ett när uppgifterna ska lösas.
Dela upp 10
Visa en 10 - ruta med exempelvis 8 röda klossar, 5 i understa raden och 3 i översta, och göm
den sedan. Be eleven berätta hur många rutor det finns i ramen och be sedan eleven berätta
hur många röda klossar det fanns i rutan och hur många tomma rutor som fanns kvar.
Gör på samma sätt med andra delningsmönster för talet 10.
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Parvisa mönster för olika tal

(bilaga 10)

Dessa övningar ger eleverna möjlighet att känna igen mönster för olika tal mellan 1 och 10.
Tanken är att eleverna ska känna igen talen som dubbelt och dubbelt +1, utan att behöva
räkna från ett på fingrarna.

Använd en 10 – ruta
Säg till eleven att 10 - rutan är en buss och att busschauffören är sträng med hur passagerarna
ska sitta. Passagerarna måste sitta en där nere och en där upp i bussen innan nästa passagerare
får sätta sig därnere (se bild).
Dubblor
Be eleven bygga talet 6 på detta vis och fråga sedan hur många passagerare som sitter där
uppe och hur många som sitter där nere. ”Hur kan detta sägas som en addition?” Gör på
samma sätt med talen 2, 4, 8, och 10.
Visa snabbt en 10-ruta där ett parvis mönster för talet 8 är lagt i rutan och göm den sedan.
Fråga eleven hur många passagerare som satt i bussen och hur många som satt däruppe
respektive därnere.
Dubblor + 1
Be eleven lägga talet 4 i 10 - rutan (som ett parvist mönster)
Fråga eleven ”Om en passagerare till hoppar på, hur många är det då på bussen?”
”Hur många sitter där uppe och hur många sitter därnere?”
”Hur kan vi skriva detta på mattespråket?”
Gör på samma sätt med talet 6+1 och 8+1.
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Addera och subtrahera med tiotal och ental

(bilaga 11)

Öka och minska med tiotal och ental med tiobuntar och pinnar

Buntar med 10 träpinnar som används för att beteckna tiotal och enstaka pinnar betecknar
ental. Lägg exempelvis 3 buntar och 4 pinnar under pappret. Addera 10 i taget. På detta sätt
tränas tiohopp från vilket tal som helst. Gör på samma sätt med subtraktion genom att flytta
bort tiobuntar från pappret.
Visa snabbt och dölj sedan exempelvis 2 buntar och 4 pinnar. Lägg sedan till 1 bunt och 2
pinnar utanför pappret. Låt eleven addera ifrån antalet under pappret genom att först göra
tiohopp och sedan lägga till entalen.
Gör liknande övningar med subtraktion där du börjar med exempelvis 9 buntar och 6 pinnar
under pappret. Ta bort 2 buntar och 3 pinnar . Hur många är kvar under pappret? Kontrollera.
Syftet med övningarna är att eleven får förmåga att öka och minska flexibelt med tiotal och
ental.
Öka och minska med tiotal och ental med talrader

Täck över alla talraderna. Flytta pappret genom att visa talet 16 först. Fråga eleven hur många
det är. Flytta sedan pappret så att 2 tiorader till syns. Hur många är det nu? (36) Visa nästa
tiorad och raden med två. Hur många är det nu? (48) Visa följande 2 tiorader och raden med
4. Hur många? (72)
Fortsätt med liknande övningar.
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Spel med 10-hopp

(bilaga 11)

Här används spelplaner med rutor med tal. Spelarna placerar sig någonstans på planen och
hoppar sedan åt valfritt håll efter att ha slagit tärningen. Sedan snurras en penna för att
bestämma hur många 10-hopp som skall göras och slutligen snurras pennan för att bestämma
om man ska addera eller subtrahera.
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Framåt- och bakåträkning

(bilaga 12)

Säg vartannat tal
Turas om att säga tal. Börja med att säga talet 1 och låt eleven säga talet 2, du säger 3 och
eleven 4 och så vidare. Nästa gång säger du 1 tyst och eleven säger 2. Ännu en gång nickar du
på ett och eleven säger 2 och så vidare.
Talkort

Talkort med 2, 3, 4, 5 eller 10 prickar på flyttas samtidigt som man räknar framåt och bakåt
med 2-, 3-, 4-, 5- eller 10-hopp.
Den tomma tallinjen

Rita en tom tallinje och sätt ut exempelvis talet 42. Skriv 42+10 nedanför tallinjen. Vad blir
42+10? Använd den tomma tallinjen för att visa det.
Används för att göra tiohopp och entalshopp framåt eller bakåt.
Räkna med tio i taget
Träning av räkneramsan med tio i taget framåt och bakåt, från vilket tal som helst, genom att
flytta buntarna in under eller ut från ett papper. Börja med exempelvis 3 tiobuntar under
pappret och addera sedan med en bunt i taget medan man räknar uppåt tio i taget. Gör på
liknande sätt genom att lägga ett antal buntar under ett papper och subtrahera genom att flytta
ut dem från pappret med 10-hopp. Samma övning kan göras med 20-hopp. Kontrollera sedan
att antalet under pappret stämmer.
Liknande övning som föregående kan också göras med tiorader.
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Parvisa mönster för tal

(bilaga 12)

Berätta att du ska visa några tal. Gör ett parvist mönster för 15 och visa det för eleven och
fråga vilket tal eleven ser. Gör liknande tal från 11 till 20. Låt eleven bygga och visa olika tal.
Låt eleven berätta hur de känner igen de olika talen. Vilka mönster kan eleven hitta?
Fembas mönster för tal

Gör liknande övningar som med parvisa mönster för tal.
Dubblor upp till 20

Visa den tomma dubbeldäckarbussen med plats för 20 passagerare och fråga vad eleven ser.
Syftet är att eleven själv ska upptäcka den övre och den nedre raden med 10 fönster på varje
och se den skarpare linjen efter det femte fönstret.
Visa olika dubbelkombinationer, till exempel 4 i den övre raden och 4 i den nedre. Låt eleven
lägga olika dubblor upp till 20.
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Addera och subtrahera upp till 20

(bilaga 13)

Addera och subtrahera upp till 20

Här används samma buss med plats för 20 passagerare. Det finns plats för 10 på nedre
våningen och 10 på den övre. Chauffören vill att passagerarna ska fylla upp nedre våningen
först. Vid första hållplatsen stannar bussen och släpper på ett antal passagerare (under 10) som
får veta att de måste sätta sig på nedre våningen. Vid nästa hållplats stiger nya passagerare på
som måste fylla upp nedre våningen först innan de får sätta sig på övre våningen. På detta sätt
tränas addition upp till 20 med att se hur man först fyller upp till 10 för att sedan addera
resten. Om exempelvis 8 stiger på vid första hållplatsen och 5 på nästa, gäller det att först
fylla upp med 2 till 10 och sedan med 3 till.
Hitta olika talkombinationer med samma summa

Här används också samma buss, men här gäller inte längre regeln att nedre våningen måste
fyllas upp först. Här handlar det om att hitta olika kombinationer på nedre våningen och övre
våningen för exempelvis talet 14. Eleven börjar med att lägga 10+4 och ska sedan hitta andra
kombinationer för 14. Syftet med övningen är att eleven ska upptäcka hur man genom att
subtrahera från den ena termen adderar till den andra och fortfarande får samma svar.
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Information till föräldrar

(bilaga 14)

Hej!
Vi heter Annika Eriksson och Boel Jeppsson och arbetar som grundskollärare. Vi studerar till
speciallärare i matematik vid Högskolan i Kristianstad och ska nu skriva vårt examensarbete.
Arbetet kommer att handla om elevers förståelse av tal och olika räknestrategier. Vi vill prova
delar ur en metod, kallad Mathematics Recovery Programme, för att se om den kan fungera i
vår verksamhet. Metoden går ut på att stärka och utveckla elevers taluppfattning och
räknestrategier och används framgångsrikt i Australien, Storbritannien och USA.
Under vårt samarbete kommer ert barn att få möjlighet att utveckla sina kunskaper i
matematik om taluppfattning och olika räknestrategier. Vår förhoppning är att detta arbete kan
vara ditt barn till hjälp i hennes/hans fortsatta matematiska utveckling.
Jag hoppas att er dotter/son vill träffa mig, Annika Eriksson för enskild undervisning vid ett
tiotal tillfällen mellan vecka 6 till 12 under vårterminen 2014. Jag kommer att kartlägga ert
barns nuvarande kunskapsnivå och utgå ifrån detta när jag lägger upp undervisningen vars
mål är att utveckla effektivare räknestrategier och ökad förståelse av tal. Efter avslutat arbete
erbjuds ni att få ta del av vad som framkommit samt ert barns utveckling.
För att kunna analysera och utvärdera varje undervisningstillfälle kommer jag att filma dessa.
Detta ger mig möjlighet att vara fullt fokuserad på ert barn när vi träffas samt att jag i
efterhand får möjlighet att observera vad i undervisningsmetoden som kan utvecklas.
Videoinspelningarna kommer enbart att ses av mig och eventuellt av Boel Jeppsson. När vårt
examensarbete är avslutat, senast under hösten 2014, kommer filmerna att raderas.
Arbetet kommer att redovisas för en liten grupp på Högskolan i Kristianstad. Er dotters/sons
medverkan kommer att vara anonym: skola, namn, kön eller andra personliga uppgifter
kommer inte att finnas med i examensarbetet eller i redovisningen. Ni har möjlighet att
avbryta ert barns medverkan under pågående arbete om ni så önskar.
Hör gärna av er om det är något ni undrar över eller vill diskutera.
Tack för er medverkan!
Vänliga hälsningar
Annika Eriksson och Boel Jeppsson
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(bilaga 14)
Ja, vi tillåter att vårt barn deltar i enskild undervisning med Annika Eriksson.
Ja, vi tillåter videoinspelning.
Datum: __________________

Elevens namn:__________________________________________________________

Vårdnadshavares underskrift:
_____________________________________________________________________
Vårdnadshavares underskrift:
_____________________________________________________________________
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