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Arithmetic 

Teaching-strategies and Counting-strategies 

 

 

Abstract 
The aim of this study is to identify teaching strategies and counting strategies in addition and 

subtraction as previous research highlights. The study is designed as a systematic literature 

study and articles have been searched through the database Web of Science. The results show 

that earlier research highlights teaching through problem solving, digital tools, concrete 

materials and factorial teaching. Research that includes counting strategies shows that 

students use different counting strategies and that they go through different stages to find 

effective strategies to solve arithmetic operations. The conclusions of this is that there are 

several different types of teaching strategies. A variation of teaching strategies can help 

students to learn mathematics and arithmetic. It is important for the teacher to pay attention to 

what counting strategies students use to help them in their development of arithmetical skills. 

That’s because the students are using different types of counting strategies and goes through 

phases of developing the counting strategies.  

 

 

Sammanfattning 
Syftet i studien är att kartlägga vilka undervisningsstrategier och räknestrategier inom 

addition och subtraktion som tidigare forskning belyser.  Studien är utformad som en 

systematisklitteraturstudie och artiklar har sökts via databasen Web of Science. Resultatet 

visar att tidigare forskning belyser undervisningsstrategier med hjälp av problemlösning, 

digitala verktyg, konkretmaterial och faktoriell undervisning. Angående räknestrategier så 

visar forskning att elever använder olika typer av strategier och att de går igenom olika faser 

för att finna effektiva räknestrategier för att lösa aritmetiska operationer. Slutsatserna av detta 

är att det finns flera olika typer av undervisningsstrategier som lärare kan använda och en 

variation av undervisningsstrategier är gynnsamt för elevers kunskapsutveckling. Eftersom 

eleverna använder olika typer av räknestrategier och går igenom faser för att utveckla 

räknestrategier är det viktigt att läraren uppmärksammar vilka strategier eleverna använder för 

att kunna hjälpa dem i sitt utvecklande av aritmetiska kunskaper.  
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1 Inledning 

Vi har under vår studietid upplevt att många lärare anser att det är svårt med 

aritmetikundervisningen i matematik och att många elever har dåliga kunskaper 

om olika räknestrategier. Vid samtal med VFU-handledare har det framkommit 

att många lärare känner sig osäkra på hur de effektivt ska kunna undervisa 

eleverna inom aritmetik och de fyra räknesätten.  

Under de första åren i skolan fokuserar de flesta aktiviteter i matematik på tal och 

enkla räkneoperationer (Skott, Hansen, Jess & Schou, 2010). Vi upplever att 

strategier av baskunskaper i aritmetik, framförallt addition och subtraktion, är en 

viktig grund för elevers utveckling i matematik.  

Resultat i PISA-undersökningen 2012 visar att svenska 15-åringar presterar under 

OECD genomsnittet. Sveriges resultat har sjunkit under de senaste PISA-

undersökningarna. Denna resultatförsämring är den största uppmätta nedgången 

bland de länder som ingått i PISA-undersökningarna mellan 2003 och 2012 

(Skolverket, 2013). År 2011 genomfördes en TIMSS-undersökning som även den 

visar att svenska elever i åk 4 presterar sämre än EU/OECD-genomsnittet i 

matematik. Dock så har resultatet i TIMSS inte visat den negativa sjunkande trend 

som PISA- undersökningarna gjort, utan resultaten är ungefär detsamma år 2011 

som år 2007. Men det som framgår i resultaten är att Svenska elever i åk 4 är 

markant sämre inom områdena aritmetik, taluppfattning än vad de är i 

datapresentation. Inom aritmetik och taluppfattning presterar de signifikant lägre 

än OECD-genomsnittet, men i datapresentation skiljer resultatet inte märkbart 

mycket ifrån OECD-genomsnittet (Skolverket, 2012).  

Dessa undersökningar visar att svenska elever har sämre matematikkunskaper än 

många andra länder och som framgår i TIMSS-undersökningen så är aritmetik ett 

område där undervisningen och kunskaperna hos eleverna bör utvecklas. Det vi 

finner intressant är både lärares undervisning inom området aritmetik samt hur 

elever utvecklar sina kunskaper inom aritmetik. Utifrån våra egna erfarenheter vi 

fått under VFU-perioderna och utifrån PISA och TIMSS undersökningarna så har 

vi därför valt att vår systematiska litteraturstudie ska utgå ifrån 

undervisningsstrategier och räknestrategier inom aritmetik. Aritmetik är ett 

väldigt stort område och därför har vi valt att rikta in oss på addition och 

subtraktion. Dessa två räknesätt är oftast de första som eleverna stöter på i skolans 



6 

 

värld och här läggs grunden för den resterande matematikutvecklingen, därför blir 

området extra intressant för oss som blivande lärare i de lägre åldrarna.    

2 Syfte och frågeställning 

Syftet är att klargöra vilka undervisningsstrategier inom aritmetikområdet 

addition och subtraktion som tidigare forskning belyser. Syftet är även att 

undersöka vilka räknestrategier, inom det ovannämnda området, som tidigare 

forskning belyser. Vi ska göra detta genom en systematisk litteraturstudie som 

syftar till att öka vår och andra lärares medvetenhet om vilka strategier inom 

aritmetik som används i skolan.   

Vår frågeställning är därför följande; 

Vilka undervisningsstrategier och räknestrategier inom aritmetik, med inriktning 

på addition och subtraktion belyser tidigare studier/forskning? 

 

3 Teoretisk bakgrund 
 

3.1 Centrala begrepp 

Undervisningsstrategier- Strategi betyder enligt (NE, 2015b) ”Långsiktigt 

övergripande tillvägagångssätt”. Undervisning - ”meddelande av kunskaper” 

(NE, 2015c). Undervisningsstrategier är alltså enligt NE ett långsiktigt 

övergripande tillvägagångsätt av meddelande av kunskaper. Vår uppfattning av 

begreppet undervisningsstrategier är det sätt och de verktyg läraren tar till hjälp 

då hon/han utformar sin undervisning. Undervisningsstrategier handlar för oss om 

den didaktiska frågan hur? Det är vår uppfattning av begreppet 

undervisningsstrategier som kommer att användas i denna systematiska 

litteraturstudie. 

 

Räknestrategier – Begreppet räknestrategier kommer att användas då det talas om 

hur eleverna kommer fram till svaret på en aritmetisk uppgift. Alltså hur de tänker 

och vilka verktyg de tar till då de ska räkna ut ett tal. Med verktyg menas i detta 

fall inte konkreta verktyg så som en miniräknare eller t.ex. kulor och pengar. Utan 

med verktyg menas istället i denna uppsats kunskaper kring beräkning så som 

uppdelning i talfamiljer, tio-kompisar m.m.  
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Aritmetik – Begreppet aritmetik betyder enligt nationalencyklopedin 

”Räknekonst av tal” Aritmetik är den del av matematiken som behandlar 

subtraktion, addition, multiplikation och division, vilka är de fyra räknesätten 

(Ekedahl, 2015). Aritmetiken sträcker sig från den vetenskapliga talteorin till den 

grundläggande räkneläran (NE, 2015a).   

 

Faktoriell undervisning – Begreppet faktoriell undervisning kommer ifrån en 

översättning av det engelska ordet ”factorial teaching” vilket återfunnits i ett 

flertal artiklar. Vår tolkning av detta begrepp är att det handlar om undervisning 

där eleverna får utföra och öva på aritmetiska räkneoperationer med hjälp av 

”papper och penna”, t.ex. 3+2=? eller 3+?=5.  

 

3.2 Aritmetik och elever 

Det finns mycket dokumentation och forskning angående hur barn lär sig 

matematik och vilka undervisningsstrategier som är effektiva (SOU 2004:97) En 

god taluppfattning hos eleverna behövs för att de ska ha möjlighet att utföra 

skriftliga beräkningar och huvudräkning. Addition och subtraktion är två 

grundläggande räkneoperationer som behöver ske med flyt för att eleven vid 

svårare beräkningar, så som problemlösning, ska kunna fokusera på problemet 

och inte den grundläggande beräkningen (Löwing, 2008). Otillräckliga kunskaper 

i elementär räkning och taluppfattning utgör hinder för räkning med de fyra 

räknesätten. Dessa brister kan bilda hinder som är svåra att ta sig över och på så 

sätt sätta stopp för den matematiska kunskapsutvecklingen hos eleverna (Löwing 

& Kilborn, 2003). 

Grundläggande addition kan räknas ut på flera olika sätt. Vissa räknestrategier 

fungerar bra vid ett tillfälle men vid nästa tal så är det kanske inte den bästa 

räknestrategin att använda. Därför är det viktigt att eleverna inte använder endast 

en typ av räknestrategi utan det behövs variation. Om eleven använder olämpliga 

räknestrategier är det viktigt att läraren uppmärksammar detta så att hon/han inte 

fastnar i sin matematiska utveckling. (Löwing, 2008). 

Det finns ett flertal exempel på additionsstrategier, nedan presenteras några: 

1. Räkna alla. Eleven börjar från talet 1 och räknar sedan uppåt. 

2. Räkna från första termen. Eleven börjar räkna uppåt ifrån första termen. 
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3. Räkna från den största termen. Eleven börjar räkna uppåt från den största 

termen. Denna strategi tyder på att eleven kan utnyttja den kommutativa 

lagen (a+b=b+a) 

4. Använda tidigare känd kunskap. Eleven använder kunskap hon/han redan 

har för att lösa ett problem, tex problemet är 4+2 och eleven vet att 4+1 blir 

fem och räknar ut talet 4+2 genom att först använda sin tidigare kunskap 

och sedan lägga till ett för att hon/han vet att 6 är en mer än 5 (Löwing, 

2008). 

 

Löwing (2008) skriver att subtraktion betraktas som inversen till addition. Detta 

betyder att alla subtraktioner har en motsvarande addition. Elever som behärskar 

addition bra har därför enklare att först och lära sig subtraktion. Många elever 

uppfattar dock subtraktion som ett räknesätt där det handlar om att ta bort något, 

men det finns fler sätt att se på subtraktion och därmed fler strategier.   

1. Räkna bakåt (ta bort). Räkna bakåt från den första termen, detta krävs att 

eleven har koll på tallinjen och vet vilket tal som kommer innan.  

2. Komplettera (Lägga till). Strategin går ut på att eleven räknar uppåt ifrån 

den andra termen för att komma fram till differensen.  

3. Jämföra. Strategin liknas med att jämföra två föremåls längd och se hur 

mycket det skiljer mellan dem. T.ex. om talet är 8-3 så kan en linjal som är 

8 cm läggas ovanför en linjal som är 3 cm och på så sätt kan differensen 5 

lätt upptäckas.  

 

3.3 Aritmetikundervisning och läraren 

Skolverket (2003) skriver att läraren innehar en nyckelroll inom matematiken 

eftersom att det är hon eller han som tolkar styrdokumenten och i sista hand 

bestämmer undervisningens upplägg och innehåll. Skolinspektionen (2009) 

poängterar att i tidigare utbildningsinspektioner som skett upplever många lärare 

att de har svårigheter i att hitta former och arbetssätt för att eleverna ska få träna 

de övergripande kompetenser som finns givna i kursplanen och sedan göra dem 

till etablerade förmågor hos eleverna.   

 McIntosch anser att eleverna lär sig matematik bättre genom att bli utsatta för 

utmaningar, problem och genom att arbeta med konkret material. 

Skolinspektionen (2009) skriver att det krävs en blandad kompott av kunskaper 
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om matematiska begrepp, metoder, uttrycksformer, kreativa aktiviteter och 

problemlösning för att elever ska kunna utföra matematik på ett framgångsrikt 

sätt. Boaler (2011) framhäver vikten av att använda sig av problemlösning i 

matematikundervisning och hur detta kan främja elevers matematiska kunskaper. 

Inom problemlösning är det viktigt att eleverna får möjlighet att samtala kring 

problemen och på så sätt kan eleverna utveckla en större förståelse för 

matematiken. Att använda kommunikationen som ett verktyg för en god 

matematikundervisning är något som McIntosh (2008) också uppmuntrar till, han 

skriver att eleverna utvecklas då de pratar matematik med varandra och läraren. 

Edwall (2011) menar att användning av digitala verktyg och dataspel i 

undervisningen kan medföra flera positiva effekter för elevers lärande men också 

öka motivationen hos eleverna. Användning av pedagogiska dataspel är relativt 

nytt i skolans värld men eftersom utvecklingen inom teknik går så pass mycket 

framåt är det viktigt att skolan hänger med och använder dessa verktyg i 

utbildningssyfte.  

I de klassrum som skolinspektionen (2009) observerat framkom det att den 

vanligaste arbetsformen var enskilt arbete eller arbete i liten grupp. Under de 

observerade lektionerna lades 60% av tiden på arbete i den egna 

matematikboken och 40% på matematikuppgifter som eleverna fått tilldelade av 

läraren.  

Läroböckerna innehåller ofta uppgifter där eleverna ska räkna ut uppgifter på det 

sätt som boken ger exempel på, detta ger sällan möjlighet för eleverna att träna 

på andra kompetenser än just dessa. För att utveckla elevernas kunskaper i 

matematik borde uppgifterna i böckerna innehålla mer varierade uppgifter där 

eleverna får träna på fler kompetenser än bara räkna utifrån givna exempel 

(Skolinspektionen, 2009). Skolinspektionen (2009) föreslår en undervisning där 

läroboken kompletteras med anda typer av uppgifter för att eleverna ska 

utveckla sina matematiska kompetenser.  

Både skolinspektionen (2009) och McIntosh (2008) betonar vikten av att ha en 

varierad undervisning för att eleverna ska kunna utveckla sina matematiska 

förmågor och kompetenser. 
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4 Metod 
 

Denna studie kommer att vara utformad som en systematisk litteraturstudie. Att 

göra en systematisklitteraturstudie innebär att först göra en systematisk sökning, 

granska materialet kritiskt och sedan kartlägga materialet inom det valda 

ämnesområdet (Eriksson Bajas, Forsberg & Wengström, 2013). En Systematisk 

litteraturstudie ska enligt Torgerson (2003) i Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström (2013) klargöra vilka metoder som används och granskning av 

litteraturstudien ska vara möjlig. Sammanställning av tidigare forskning är den 

systematiska litteraturstudien uppgift. Den sammanställda forskningen kan vara 

till hjälp för t.ex. beslutstagande inom skola och utbildning men också till att finna 

luckor inom områden där det inte gjorts så mycket forskning och på så sätt så kan 

det bidra till nya forskningsstudier. Målet i en systematisk litteraturstudie är att 

uppmärksamma och tydliggöra all den evidens som finns inom det valda 

undersökningsområdet (Torgerson, 2003 i Eriksson Bajas, Forsberg & 

Wengström, 2013).  I vårt fall är det all evidens av användandet av 

undervisningsstrategier och räknestrategier i aritmetik som kommer att klargöras.  

 

4.1 Disposition  

Stegen för att genomföra en systematisk litteraturstudie är enligt Eriksson Bajas, 

Forsberg & Wengström (2013): 

 Motiverar varför studien görs (Problemformulering). 

 Formulera frågor som går att besvara. 

 Formulera en plan för litteratur studien. 

 Bestämma sökord och sökstrategi. 

 Identifiera och välja litteratur i form av vetenskapliga artiklar eller 

vetenskapliga rapporter. 

 Kritiskt värdera, kvalitetsbedöma och välja den litteratur som ska ingå. 

 Analysera och diskutera resultat. 

 Sammanställa och dra slutsatser. 

Utifrån dessa punkter har denna systematiska litteraturstudie disponeras. I 

inledningen sker en motivering av studien och varför vi valt just detta 

undersökningsområde. Frågor som går att besvara med hjälp av kartläggning av 

tidigare forskning ställs i syftet och frågeställningen. Den punkt i listan som nu 

behandlas är ”formulering av en plan för den systematiska litteraturstudien”, detta 
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görs genom en disposition. Därefter följer bestämmandet av sökord och 

sökstrategi vilket motiveras och beskrivs under rubriken strategi och sökord. 

Under rubriken urval behandlas det hur vi valt ut de vetenskapliga artiklarna som 

ska ingå i denna systematiska litteraturstudie. Analys och diskussion av resultatet 

sker under avsnitten resultat och analys samt diskussion. 

 

4.2 Reliabilitet och Validitet  

Bryman (2008) skriver att reliabilitet handlar om att test som görs på en grupp 

sedan ska det kunna göras om på samma sätt med samma metoder och få ett 

resultat som inte skiljer sig speciellt mycket från det första resultatet. Denna 

litteraturstudie anser vi är reliabel eftersom vi har beskrivit vår sökstrategi 

detaljerat, noggrant och det manuella urvalet har utgått utifrån förbestämda 

kriterier. Detta gör det möjligt för någon annan att genomföra samma studie och 

få liknande resultat. Enligt Bryman (2008) handlar validitet om att mäta det som 

verkligen ska mätas. Denna studie syftar till att uppnå hög validitet då vår 

frågeställning går att besvara utifrån de valda artiklarna.  

 

4.3 Etiska övervägande 

Etiska överväganden är något som är viktigt att göra vid utformandet av en 

systematisk litteraturstudie. Dessa etiska överväganden är något som framförallt 

bör göras i urval och vid presentationen av den systematiska litteraturstudiens 

resultat. Det är viktigt att alla de artiklar som ingår i studien redovisas och att de 

resultat som presenteras inte valts ut på grund av forskarens egna åsikt (Eriksson 

Bajas, Forsberg & Wengström, 2013). I denna systematiska litteraturstudie 

presenteras och redovisas alla de artiklar som ingår och ett oberoende 

förhållningssätt gentemot artiklarnas resultat har använts vid 

resultatredovisningen. 

 

4.4 Sökord och sökstrategi 

Vi har valt att använda Web of Science som sökmotor för vår litteraturstudie. Vi 

valde att göra en avancerad sökning och använde oss utav söksträngen 

TS=(arithmetic* AND (add* OR subtract*) AND math* AND (learn* OR teach* 

OR strateg*)) vilket gav oss 304 träffar (se bild 1:1).  
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Nedan följer en lista med förklaringar av val till de sökord som studien utgår ifrån 

 Arithmetic* - Ett övergripande ord för vårt valda område.  

 Math* - Ett övergripande ord för vårt valda område. 

 Add* OR Subtract* - riktar in sökningen på räknesätten addition och 

subtraktion. Genom att skriva OR så ger sökningen träffar på artiklar som 

innehåller både Add* och Subtract* i kombination eller ensamt.  

 Learn* OR Teach* OR Strateg* - sökningen riktar in sig på både elever 

(Learn) och undervisning/lärare (Teach). Syftet med litteraturstudien är att 

belysa strategier inom aritmetik och därför är strateg* ett passande ord i 

sökningen. Genom att skriva OR så ger sökningen träffar på artiklar som 

innehåller både Learn*, Teach* och Strateg* i kombination eller ensamt. 

 Trunkering (*) gör så att sökorden kan ha alla olika möjliga ändelser t.ex. 

teacher eller teaching 

Genom att använda ordet add* kan det uppkomma problem på grund av att det 

inte bara innebär den matematiska termen att addera två tal, utan den engelska 

innebörden kan vara t.ex. ”In addition to...” eller ”add two more biscuits in the 

basket...” vilket gjorde att vi fick väldigt många träffar i sökningen som inte hörde 

till räknesättet addition. Men vi ville ändå ha med add* så att artiklar som faktiskt 

handlade om matematik inte uteslöts. 

Genom att enbart använda dokumenttypen artiklar så sjönk antalet träffar till 268 

stycken. För att försöka ringa in undersökningen avgränsades sökningen till 
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ämnesområdet Education educational research, vilket är en kategori lämplig för 

denna studie som finns i databasen, detta gav 74 träffar. Denna avgränsning 

gjordes för att litteraturstudien faller inom ramen för skola och utbildning. Här 

närmade ett antal artiklar som var möjliga att arbeta vidare med. Ingen av oss har 

tillräckligt med kunskap i något annat språk, därför användes endast 

engelskspråkiga artiklar. För att få en så bred bild som möjligt kring området 

användes ingen avgränsning med avseende på publikationsår. Den slutliga 

sökningen gav 73 artiklar.  

 

4.5 Urval 

Genom att läsa igenom titlarna på artiklarna och abstracten gjordes ett manuellt 

urval för att verkligen ta fram de artiklar som behandlar det valda 

undersökningsområdet. Kriterierna för detta urval hittas under punkt 4.5.1 

Urvalskriterier. Vid det manuella urvalet så valdes irrelevanta artiklar bort enligt 

urvalskriterier som redovisas nedan, och tillslut kvarstod 33 artiklar. Dessa 

redovisas i bilaga 1.   

 

4.5.1 Urvalskriterier 

Nedan följer urvalskriterierna vilka alla måste vara uppfyllda för att artiklarna ska 

få ingå i litteraturstudien.  

1. Artiklarna ska handla om aritmetik med inriktning på addition och subtraktion.  

2. Fokus i artiklarna måste ligga på undervisningsstrategier och/eller elevers 

räknestrategier.  

3. Artiklar måste rikta in sig någonstans mellan förskoleklassen och årskurs 9.  

4. Matematiksvårigheter är det enda accepterade ”funktionsnedsättningen”.  

5. Artiklarna får inte handla om neurologi.  

Skälen för att dessa kriterier valts är följande; Artiklar som handlar om elevers 

användande av räknestrategier och lärares strategier inom området aritmetik är 

utvalda till studien. Detta för att det är just dessa två områden som ska kartläggas 

i litteraturstudien. Många av artiklarna handlade om barn med och i matematisk 

svårigheter, dessa artiklar ingår i studien så länge svårigheterna i matematik är 
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inriktade på aritmetik. Det finns andra typer av artiklar vi däremot har blivit 

uteslutna från litteraturstudien.  Exempel på detta är artiklar som behandlar 

undervisningsstrategier och räknestrategier för elever som befinner sig i språk och 

skrivsvårigheter, har olika intellektuella störningar så som t.ex. down syndrom, 

och andra funktionsnedsättningar som t.ex. ADHD och autism. Artiklar som 

kopplar ihop aritmetiken med neurologi har också plockats bort så att 

undersökningsområdet inte blir för stort och svårt att ringa in. Två exempel på 

artiklar som tagits bort är: Disabilities of arithmetic and mathematical reasoning: 

Perspective from neurology and neuropsychology (Rourke & Conway, 1997) och 

Single-digit Arithmetic in Children with Dyslexia (Boets & Smedt, 2010).  

 

 

5 Resultat och Analys 
 

5.1 Övergripande kartläggning 

I urvalet av artiklarna går det att urskilja två huvudteman, undervisningsstrategier 

och räknestrategier. Fyra tydliga underteman inom undervisningsstrategier 

identifierades, alla artiklarna utom fyra stycken passar in i något av undertemana. 

Dessa fyra artiklar ingår mer eller mindre i alla fyra underteman, därför 

utformades ytterligare ett undertema, okategoriserat, där dessa artiklar nu ingår. 

Undertemana inom undervisningsstrategier är; Användande av konkret material, 

problemcentrerad undervisning, användning av digitala verktyg/spel och 

faktoriell undervisning. Inom det andra huvudtemat, elevers räknestrategier, 

hittades det två olika inriktningar på artiklar, elevers användande/bemästrande av 

strategier och elevers strategiutveckling. Dessa två inriktningar bildar vardera ett 

undertema inom huvudtemat. För att få en klarare bild om upptäckta huvudteman 

och underteman inom aritmetik så presenteras de visuellt i bild 1:2. Nedan följer 

även en kort inblick i varje undertema för att få en enkel bild av vad forskningen 

inom det angivna temat behandlar. 
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Undertema Antal artiklar Antal 

kvalitativa  

Antal 

kvantitativa 

Faktoriell undervising 3 0 3 

Problemcentrarad 

undervising 

3 0 3 

Digitala verktyg/spel I 

undervisingen 

5 0 5 

Konkret material I 

undervisingen 

4 0 4 

Okategoriserat 5 2(1) 2(1) 

Elevers 

räknestrategiutveckling 

5 1 4 
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Elevers 

användning/bemästrande 

av räknestrategier 

8 0 8 

 

 

5.1.1 Digitala verktyg/spel i undervisning 

De 5 artiklarna inom detta undertema undersöker om användning av digitala 

verktyg/spel kan vara effektivt för elevers aritmetiska förståelse. Alla studier inom 

detta undertema är kvantitativa, varav 6 stycken är interventionsstudier. I två 

studier presenteras alternativet att lösa aritmetiska uppgifter genom dataspelande. 

I studien av Chen (2012b) visade resultatet att de elever som spelade spel 

presterade bättre än de elever som löste traditionella beräkningsuppgifter. I 

studien av Chen (2012a) visade resultaten att de som spelade tillsammans 

presterade bättre än de som spelade ensamma. Att spela spelet tillsammans 

gynnade lågpresterande elever mest.  

 I en annan studie kring digitala verktyg fick eleverna arbeta med 4 olika 

datoriserade träningsprogram som behandlade problemlösning via textuppgifter. 

Program nr 1) var att lösa textuppgiften med hjälp av fysiskt material, 2) med 

hjälp av räkneoperationer 3) använda både fysiskt material och räkneoperationer, 

4) inget hjälpmedel, huvudräkning. Eleverna i de olika träningsprogrammen 

jämfördes med en kontrollgrupp som inte fått någon databehandling. Resultatet 

visade att eleverna som fått datoriserade träningsprogram presterade bättre i ett 

aritmetiktest än de som inte fått det. Det mest effektiva träningsprogrammet var 

nr 2, detta gällde dock bar för högpresterande elever (Stellingwerf & Van 

Lieshout, 1999).  

 

5.1.2 Konkret material i undervisningen 

Detta undertema innehåller 4 studier där forskare undersökt om konkret material 

kan vara effektivt för utveckling av aritmetiska kunskaper. Alla dessa 4 studier 

har en kvantitativ inriktning där en är en interventionsstudie och en är en 

fältstudie. I de 2 resterande studierna framgår det inte så tydligt vilken typ av 

kvantitativ studie de är.  Siler & Willows (2014) har gjort en undersökning som 

jämför den aritmetiska utvecklingen mellan elever vid användandet av konkret 

respektive abstrakt material. Resultatet visar att användning av konkretmaterial 

hjälper elever bättre i sitt aritmetiska lärande och utveckling. Att använda sig av 

en konkret tom tallinje är enligt studien av Klein, Beishuizen & Treffers (1998) 
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även det effektivt för att lära sig aritmetiska subtraktioner och additioner upp till 

hundra. 

 

5.1.3 Problemcentrerad undervisning 

 

Detta undertema består av 3 studier som alla undersöker effekterna av 

problemcentreradundervisning. Alla 3 studierna är kvantitativa. I en studie av 

Wood & Sellers (1996) fick eleverna problemcentrerad undervisning i 2 år och 

jämfördes med elever som fått faktoriell undervisning, elever som fått 

problemcentrerad undervisning i 1 år och elever som fått läroboksundervisning. 

Resultaten av jämförelsen visade att elever som fått problembaserad undervisning 

i 2 år presterade mycket bättre på standardtest och aritmetiktest. I en annan studie 

gjordes en jämförelse mellan elever som fick problembaserad undervisning i 2 år 

med elever som fått samma undervisning i 1 år och elever som fått 

läroboksundervisning, vilket resultatet visade att elever med problembaserad 

undervisning i 2 år hade en bättre förståelse inom aritmetik (Wood & Sellers, 

1997).  

 

5.1.4 Faktoriell undervisning 

Detta undertema behandlar artiklar där faktoriell undervisning är i fokus. 3 

stycken artiklar tillhör detta tema. Alla dessa 3 artiklar är kvantitativa i sin form 

och består av interventionsstudier. Studierna i detta tema handlar om att jämföra 

olika typer av faktoriell undervisning och undersöka om det finns några skillnader 

i elevers aritmetiska lärande beroende på vilken typ av faktoriell undervisning de 

fått.   

Van Galen & Reitsma (2010) har gjort en studie som visar att det är lika effektivt 

att bedriva en undervisning där eleverna får arbeta med uppgifter som 4+7=? som 

att använda sig av metoden då eleverna får välja mellan två alternativa svar, 4+7= 

10 eller 11. Att använda sig av metoden då eleven får fylla i en saknad term, 4+?= 

10 i sin undervisning är dock inte lika effektivt för att lära sig att bemästra addition 

och subtraktion.  

En annan studie som jämfört läroboksundervisning med en alternativ 

undervisning där eleverna tränades i att bygga upp förståelse för platsvärde och 

utveckling av olika typer av räknestrategier i flersiffrig addition och subtraktion. 

Den alternativa undervisningen utgick ifrån områdena i läroboken men eleverna 
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räknade inte i matematik boken. Istället bestod undervisningen av 

kontextualiserade problemsituationer i olika representationsformer, från fysiskt 

material till skrivna tal vilket skulle hjälpa eleverna att utveckla sina 

lösningsstrategier. Det gavs även mycket tid åt diskussion kring lösningar i 

klassrummet. Resultatet i denna studie visar att eleverna som fått den alternativa 

undervisningen presterade bättre i ett aritmetiskt prov än eleverna som fått mer 

faktoriell undervisning och arbetat i textboken (Hiebert &  Wearne, 1993). 

 

Okategoriserat. 

 

Inom denna kategori finns det 5 stycken artiklar varav 2 är kvantitativa, 2 är 

kvalitativa och 1 har både drag av det kvantitativa och det kvalitativa. Artiklarna 

inom detta undertema är som tidigare nämndes svåra att placera in i något av de 

befintliga undertemana då de inte riktigt passar in i något. Dessa artiklar handlar 

bland annat om effekten av att kommunicera matematik verbalt och vilka 

klassrumsnormer som styr utvecklingen av elevers aritmetiska kunskaper. 

 

5.1.5 Elevers användande/bemästrande av strategier  

Det finns ett flertal studier som undersöker elevers användande och bemästrade 

av räknestrategier, alla dessa studier ingår i detta undertema. Detta undertema är 

det största och innehåller 8 artiklar där alla 8 är kvantitativa. Eftersom att detta 

undertema är relativt stort så skiljer sig innehållet i artiklarna ganska mycket från 

varandra.  I studien av Gonzalez & Espinel (2002) har en jämförelse i strategival 

gjort mellan elever med aritmetiska inlärningssvårigheter, lågpresterande elever 

och normalpresterade elever inom aritmetiska problemlösningar. De 

normalpresterade eleverna använde fler olika typer av räknestrategier. Resultatet 

i en undersökning av Verschaffel, De Corte & Vierstraete (1999)  visar att elever 

har svårt med strategier för att lösa additions- och subtraktions textuppgifter som 

inte påminner om textuppgifter de känner igen. Detta resulterade i att många 

misstag i beräkningarna uppkom. Felen berodde på att eleverna inte tog hänsyn 

till hela kontexten i uppgiften och använde samma räknestrategier som de 

använder på textuppgifter de är bekanta med, vilka ofta inte var fungerade 

strategier för att lösa dessa tal. Men i en studie av Zhao, Valcke, Desoete, Burny, 

& Imbo (2014) framkommer det även att desto äldre eleverna blir minskar 

skillnader att bemästra de fyra räknesätten. 

http://www.refworks.com/refworks2/?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
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5.1.6 Elevers räknestrategiutveckling 

Studier som betraktar elevers räknestrategiutveckling utgör undertemat elevers 

räknestrategiutveckling. Detta undertema innehåller 5 artiklar, varav 4 är 

kvantitativa och 1 är kvalitativ. Resultatet i två sådana studier visar att elever med 

matematiksvårigheter utvecklar sina räknestrategier senare i skolan jämfört med 

de elever som inte har matematiksvårigheter. Eleverna med svårigheter har alltså 

ingen brist på strategikunskaper utan de är bara senare i utvecklingen av dem och 

därför har de möjlighet att förr eller senare lära sig räknestrategierna (Torbeyns, 

Verschaffel & Ghesquiere, 2004a, 2004b). Förståelse för talstorlek (symbolisk) 

och språkliga kunskaper kan även det vara kopplat till varför elever utvecklar 

aritmetiska strategier olika enligt det resultat som Vanbinst, Ghesquiere, & De 

Smedt (2014) kommit fram till. Resultatet i en annan studie visar att elever går 

igenom tre olika faser i utvecklandet av en enhetlig strategi för att hitta givna 

talpar. Först används flera olika typer av strategier utan någon struktur alls, sedan 

börjar en mer strukturerad och eftertänksam användning av strategier och i sista 

fasen använder de konsekvent en typ av strukturerad enhetlig strategi (Voutsina, 

2012). 

 

 

5.2 Analys och illustration  

 

För att illustrera forskningen inom respektive undertema har en artikel för varje 

tema valts ut. Dessa kommer här att beskrivas på ett mer utförligt sätt. Det har 

inte valts någon artikel från undertemat ”okategoriserat” då dessa artiklar passade 

in under flera underteman och inte var lika specificerade som de andra artiklarna. 

En artikel från varje undertema valdes ut slumpmässigt för att förhålla sig så etiskt 

som möjligt. Om de utvalda artiklarna inte fanns som fulltext via Örebro 

Universitet gjordes ett nytt slumpmässigt urval.  

 

 

De utvalda artiklarna presenteras i följande tabell 

 

Digitala verktyg/spel I 

undervisningen 

Chen, Y. (2012a). A Collaborative Cross Number 

Puzzle Game to Enhance Elementary Students' 
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 Arithmetic Skills. TOJET the Turkish online 

journal of educational technology 11(2) 1-14. 

Konkret material i 

undervisningen 

Siler, S. A., & Willows, K. J., (2014). Individual 

differences in the effect of relevant concreteness on 

learning and transfer of a mathematical concept. 

Learning and Instruction, 33, 170-181. 

Doi:10.1014/j.learninstruc.2014.05.001 

Faktoriell undervising van Galen, M. S., & Reitsma, P. (2010). Learning 

basic addition facts from choosing between 

alternative answers. Learning and Instruction, 

20(1), 47-60. 

Doi:10.1016/j.learninstruc.2009.01.004 

Elevers 

användande/bemästrande 

av räknestrategier 

Vanbinst, K.,  Ghesquiere, P., & De Smedt, B. 

(2012). Numerical Magnitude Representations and 

Individual Differences in Children's Arithmetic 

Strategy Use. Mind Brain and Education, 6(3) 129-

136. Doi10.1111/j.1751-228X.2012.01148.x: 

Elevers 

räknestrategieutveckling 

Voutsina, C. (2012). Procedural and conceptual 

changes in young children's problem solving. 

Educational Studies in Mathematics, 79(2), 193-

214. doi:10.1007/s10649-011-9334-1 

Problemcentrerad 

undervisning 

Wood, T., & Sellers, P. (1996). Assesment of a 

problem-centered mathematics program: Third 

grade. Journal for research in mathematics 

education, 27(2), 337-353. doi:10.2307/749368 

 

 

5.2.1 Digitala verktyg/spel i undervisningen 

Denna studie av Chen (2012a) belyser hur aritmetik kan läras genom att eleverna 

få spela ett datoriserat spel tillsammans. Spelet delades in i 5 nivåer, den första 

nivån ansågs enklast, sedan blev det svårare och svårare.  

1. Fylla i summan A +/- B = ? 

2. Fylla i det rätta tecknet A ? B = C 

3. Fylla i den andra termen A +/- ? = B 
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4. Fylla i den första termen ? +/- A = B 

5. Fylla i båda termerna ? +/- ? = A 

 

En feedback-mekanism fanns med i spelet så att eleverna kunde få återkoppling 

under sitt spelande. Det fanns en funktion i programmet ”Tips” där eleverna kunde 

få tips hur om de kunde skulle kunna lösa uppgiften. 

Tre fjärdeklassare med sammanlagt 83 elever ingick i studien. Två klasser (A och 

B) fick spela spelet En tredje klass (C) som inte fick spela spelet agerade som en 

kontrollgrupp. I klass A spelades spelet tillsammans i klass B spelades spelt 

individuellt. Eleverna fick göra ett förtest, sedan spela spelet under två tillfällen 

på sammanlagt 80 minuter, och sist fick de göra ett eftertest i aritmetik för att 

kunna mäta elevernas utveckling. Endast Addition och subtraktion användes. 

Efter dataspelandet och testerna fick eleverna svara på frågor angående spelet.  

Resultatet visar att klass A presterade bäst i eftertestet. Klass A hade också den 

högsta resultat ökningen från förtestet till eftertestet vilket visar att det är mer 

effektivt att spela tillsammans än att spela individuellt. Klass C gjorde inga 

signifikanta förbättringar från förtest till eftertest.  

I klass A där eleverna fick spela tillsammans så gjorde de lågpresterande eleverna 

störst framsteg från förtestet till eftertestet, vilket indikerar att lågpresterande 

elever gynnas mest av att spela tillsammans med andra. I klass B där de spelade 

individuellt så gjorde lågpresterande- och normalpresterande elever störst 

framsteg från förtestet till eftertestet. 

Elevernas svar på frågorna som ställdes efter spelandet och testerna visade att 

eleverna inte tyckte om att läsa och var inte uppmärksamma på den feedback som 

kom upp på skärmen vid dataspelandet. I både klass A och B så använde de 

lågpresterande eleverna funktionen ”tips” mest frekvent medan de högpresterande 

eleverna använde den minst. Tips användes dock mer ofta i klass B än i klass A 

men det är viktigt att komma ihåg att i klass A så hade de möjlighet att diskutera 

med varandra hur de skulle lösa uppgiften. 
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5.2.2 Konkret material i undervisningen 

Studien av Siler, & Willows (2014) undersöker hur effektivt modulär aritmetik1 

kan läras med hjälp av konkret/abstrakt material. Denna studie utgår från teorin 

att material kan vara mer eller mindre konkret. Det finns ingen fast linje som 

skiljer mellan abstrakt och konkret material. I denna artikel anges mer och mindre 

konkreta material som ”konkret” respektive ”abstrakt”. I denna studie jämfördes 

abstrakta, abstrakt-relevanta och konkret-relevanta övningsfigurer för att 

undersöka om detta ger ökat stöd till bättre inlärning och överföringsresultat.  

 

 Konkret-relevanta – Företräddes av enkla bägare/tillbringare, 

vattenmängden i bägaren visades genom att en viss del av den var skuggad. 

 Abstrakta – Utgjordes av vanliga former 

 Abstrakt-relevant - Utgjordes av en rektangel där vissa delar var skuggade.  

 

Deltagarna i studien var 130 elever, (49 sjätteklassare, 40 sjundeklassare, 41 

åttondeklassare). Deltagarna vart slumpmässigt indelade till någon av de tre 

grupperna, konkret-relevanta, abstrakta eller abstrakt-relevanta.  

Eleverna fick först göra ett resonemangstest. Sedan en övningsuppgift där 

eleverna fick se en gruppspecifik version av 6 regler med anknytning till modulär 

aritmetik. Sedan gjordes ett regeltest där eleverna fick svara på sex frågor som var 

sammankopplade till de regler de fick träna på i övningsuppgiften. Eleverna 

kunde se en sammanfattning av reglerna när som helst under regel- och transfer 

testen. 

Sedan gjordes ett transfer till ett närliggande område där eleverna blev 

introducerade för modulär aritmetik genom att forskarna sa: De regler ni lärt er 

innan är praktiskt taget de samma i den typ av matematik som kallas modulo 3 

aritmetik. De skulle försöka lösa modulo 3 additionsproblem med hjälp av 

reglerna de lärt sig innan. Efter detta gjordes ett transfer test till ett mer avancerat 

område där de skulle lösa modulo 4 additionsproblem där de behövde använda de 

kunskaper de använde i modulo 3 uppgifterna. Slutligen för att bedöma elevernas 

                                                           

1 Ett område inom aritmetik där den kongruenta relationen mellan två tal används. Två tal är kongruenta om de 
har samma rest vid division av samma tal. D.v.s. att 9 och 5 är kongruenta vid division med 4 eftersom de båda 
får resten 1. Modulo 4 innebär att talen ska divideras med 4, modulo 3 innebär att talen ska divideras med 3, 
osv.  

http://www.refworks.com/refworks2/?r=references|MainLayout::init
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explicita kunskap så skulle de förklara reglerna för modulo 3 och modulo 4 

aritmetik.   

Resultatet i studien visar att det inte skiljde det sig mellan grupperna i 

resonemangstestet. Det hittades inga signifikanta skillnader mellan grupperna 

konkret-relevant och abstrakt-relevant i regeltestet, de i abstrakt gruppen 

presterade lägre. I transfer testet till ett närliggande område presterade den 

konkret-relevanta gruppen bäst, därefter kom den abstrakt-relevanta gruppen och 

sämst presterade den abstrakta gruppen. Denna prestationsordning var detsamma 

i transfer test till det mer avancerade området.  

En jämförelse mellan de olika åldrarna (åk 6, åk 7 och åk 8) på eleverna gjordes i 

far transfer testet. Det visade sig att de elever som presterat överlägset bäst i åk 6 

ingick i den konkret-relevanta gruppen, mellan abstrakt och abstrakt-relevanta 

gruppen hittades inga signifikanta skillnader. I årskurs 7 skilde det sig inte i 

resultat beroende på vilken grupp de tillhört. I åk 8 presterade de i abstrakt 

gruppen klart sämst, men mellan abstrakt-relevanta och konkret-relevanta hittades 

inga signifikanta skillnader. 

 

5.2.3 Problemcentrarad undervisning 

Studien av Wood, & Sellers (1996) undersöker den aritmetiska utvecklingen hos 

417 elever i åk 3 som har fått olika typer av undervisning i åk 2 och åk 3. De 

jämför elever som fått problembaseradundervisning i 2 år (projekt), med elever 

som fått problembaseradundervisning i ett år (icke projekt) och med elever som 

fått textboksbaseradundervisning i 2 år med hjälp av aritmetiska standardtest. 

Sedan jämförs elever i projektklasser med elever i icke projektklasser med hjälp 

av instrument utvecklade för att bedöma begreppsförståelse i aritmetik. Sedan 

jämfördes projektklasser med icke projektklasser i deras matematiska 

självförtroende genom att eleverna fick svara på frågor i en enkät. 

 

Bedömningsinstrumenten som användes var två test i aritmetisk inlärning, ett 

standardtest och ett aritmetiktest. Det första testet, standardtestet, fick alla 

eleverna göra. Detta test var indelat i två delar, ett beräkningsdeltest och ett 

begrepp- och tillämpningsdeltest.   

 

Det andra testet, det aritmetiska testet (som gjordes endast av projekt och icke 

projekt), bestod av två deltest, ett instrumentellt och ett relativt. Det instrumentella 
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deltestet bestod av flersiffriga additioner och subtraktioner som eleverna skulle 

lösa med hjälp av algoritmer. Det relativa deltestet var designat för att bedöma 

elevers begreppsförståelse, förståelse för platsvärde och beräknings förmåga av 

addition, subtraktion, multiplikation och division som inte var i textboksformat.  

 

Eleverna i projekt och icke projekt klasserna fick även svara på en enkät angående 

deras självförtroende och mål inom matematiken.  

 

Resultatet visar att inga skillnader hittades mellan eleverna som fått 

problembaseradundervisning (projekt/icke projekt) och textboksundervisning i 

något av deltesten i standardtestet som gjordes i åk 2. I åk 3 så presterade däremot 

eleverna i projektklasserna signifikant högre i beräkningsdeltestet än elever i icke 

projektklasserna och textboksklasserna. Det hittades dock inga skillnader mellan 

icke projekt- och textboksklasserna i beräkningsdeltestet.  Ingen skillnad mellan 

de tre grupperna hittades i begrepp- och tillämpningstestet. Totalt i standardtestet 

så presterade projektklasserna bäst. Icke projekt- och textboksklasserna 

presterade likartat med varandra.  

 

I aritmetiktestet jämfördes endast projekt- och icke projektklasserna. Det hittades 

inga skillnader mellan projekt- och icke projektklasserna på det instrumentella 

deltestet på aritmetiktestet i åk 3. Projektklasserna presterade signifikantbättre än 

icke projektklasserna i det relativa deltestet.  

 

I enkäten eleverna i projekt- och icke projekt klasserna fick göra indikerades det 

att ingen skillnad fanns inom personliga mål mellan klasserna. I jämförelsen av 

självförtroende mellan eleverna så hade eleverna från projektklasserna högre tro 

på sig själva jämfört med eleverna i icke projektklasserna.  

 

5.2.4 Faktoriell undervisning 

I studien av Van Galen, & Reitsma (2010) introduceras en ny metod för 

undervisning i addition; att välja mellan två alternativa summor, t.ex. 8+4= 12 

eller 13. Metoden jämförs i effektivitet med ett mer traditionellt undervisningssätt 

i addition då eleven fyller i rätt summa, men jämförs även med metoden då eleven 

ska fylla i en saknad term istället för summan. I denna studie deltog 103 

holländska elever i åk 1. Eleverna bildade tre grupper som var jämt fördelade vad 

det gäller matematisk förmåga. Den första gruppen, Svarsgruppen, skulle 

undervisas i addition enbart genom att fylla i den korrekta summan. Den andra 
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gruppen, val gruppen, skulle undervisas i addition genom att få välja mellan två 

alternativa summor. Den tredje gruppen, den saknade termen gruppen, skulle 

undervisas i addition genom att fylla i den saknade termen i ett tal.   

Eleverna fick göra ett förtest där endast summorna skulle fyllas i. Det fanns två 

olika förtest som bestod av likadana additioner med summor mellan 5 och 10 men 

termerna var i omvändordning i de två testen. Additionerna i förtest 1 benämns 

som set A och i förtest 2 som set B. Varje Test bestod av fem set (A eller B) 

Eleverna fick 2 minuter på sig att fylla i så många så många svar de kunde. Efter 

testet så fick eleverna 10 minuters undervisning tre gånger i veckan under en tre 

veckors period. Under dessa lektioner fick eleverna arbeta i en individuell bok där 

talen var utformade efter vilken grupp de tillhörde. Hälften av eleverna i varje 

grupp fick öva på de tal som var med i set A och den andra hälften på de tal som 

var med i set B.  

Efter att eleverna hade genomgått tre veckor med undervisning så gjordes ett 

eftertest. Eftertestet bestod av 6 olika delprov. I delprov ett och två skulle eleverna 

svara genom att ringa in ett av två alternativa svar, det första delprovet bestod av 

tal från set A och det andra av tal från B. I delprov tre och fyra skulle eleverna 

fylla i den saknade summan, i delprov fem och sex skulle eleverna fylla i den 

saknade termen. Precis som i delproven med alternativa svar så var det antingen 

tal från set A och B som utgjorde de olika delproven. Eleverna hade två minuter 

på sig i varje delprov.       

Ytterligare ett test (ett fördröjt eftertest) gjordes 1 månad efter 

undervisningsperioden för att se hur mycket av kunskapen som faktiskt kvarhållits 

hos eleverna. Detta test var utformat som förtestet.       

Resultatet visar att det finns en ökning i prestation vid varje test, medelpoängen 

var 13.0 på förtestet, 16.9 på eftertestet och 19.9 på kvarhållandetestet.   

Resultaten i eftertestet tyder på att eleverna presterar bäst på de uppgifter som var 

utformade på samma sätt som den grupp de tillhörde jämfört med de andra 

gruppernas prestationer. Tal som de tränat på (set A eller B) under 

undervisningsperioden presterade eleverna bättre på än tal de inte tränat på, detta 

gällde inte den saknade termen gruppen. Den saknade termen gruppen presterade 

endast bättre på de tal de tränat (set A eller B) i delproven där den saknade termen 

skulle fyllas i. Skillnaderna mellan förtestet och eftertestet visar att eleverna i val 
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gruppen och svarsgruppen gjorde en markant prestationsökning i tal de tränat på 

(set A eller B) och som var utformade på samma sätt som gruppen de tillhörde. 

Denna prestationsökning hittades inte hos den saknade termen gruppen. Eleverna 

i den saknade termen gruppen presterade sämst i eftertestet. Svarsgruppen och i 

valgruppen presterade likartat i eftertestet. Över lag så presterade alla eleverna 

sämst i delprovet där de saknade termen skulle fyllas i och bäst i val delprovet.  

Under det fördröjda eftertestet visade eleverna en ihållande förmåga i att lösa fler 

av de uppgifter de tränat på under de tre undervisningsveckorna. Det betyder att 

en månad efter undervisningsveckorna så fanns det fortfarande en upptäckbar 

effekt från undervisningen, denna var dock inte lika stor som i eftertestet. Det 

hittades inga signifikanta skillnader mellan de tre gruppernas resultat i 

kvarhållande testet.  

 

5.2.5 Elevers strategi användande/bemästrande  

Syftet i studien av Vanbinst, Ghesquiere, & De Smedt (2012) är att undersöka hur 

representationer av tal bidrar till en specifik och avgörande aspekt av matematisk 

utveckling nämligen barns användning av strategier för lösning av aritmetiska tal. 

Eleverna fick göra uppgifter på dator. Deltagarna var 49st normalpresterande 

elever i årskurs 3 ingick i studien.  

Första delen i undersökningen var att eleverna skulle jämföra storleken mellan två 

tal som visades på skärmen samtidigt, ett till höger och ett till vänster. Uppgiften 

var att indikera det större av dessa två tal. Reaktionstiden och svaret registrerades 

i datorn. Både symboliska och icke symboliska tal användes.  

Ensiffrig additions och subtraktions uppgifter användes för att undersöka 

elevernas strategianvändning. Eleverna skulle svara snabbt och exakt. Responsen 

var verbal. Eleverna kunde använda valfri strategi. Forskaren bad eleverna 

förklara vilken strategi de använt. Strategierna delades in i kategorierna; 

minnesstrategier (eleven redan har memorerat en viss addition/subtraktion och 

”har den i huvudet”), procedurstrategier (Räkna alla, räkna från första termen, 

räkna från den största termen, använda tidigare känd kunskap, räkna bakåt och 

komplettera) Om eleven inte visste vilken strategi de använt användes kategorin 

”annat”. 

Ytterligare en del i undersökningen gick ut på att eleverna skulle namnge siffror. 

Siffrorna 1-9 visades på skärmen, eleverna skulle namnge den siffra som visades 



27 

 

på skärmen, reaktionstiden administrerades. Alla eleverna svarade 100 % rätt i 

namngivningen av siffrorna.  

Resultatet visar att eleverna presterade något lägre när de skulle bestämma det 

största talet mellan icke symboliska tal än mellan symboliska tal. Denna skillnad 

var dock inte markant. 

Resultatet i denna studie visar också att additioner löstes mer exakt än 

subtraktioner, minnesstrategier användes mer frekvent i addition än i subtraktion. 

Minnesstrategier utfördes mer exakt än procedurstrategier. Additioner löstes mer 

exakt än subtraktioner. Skillnader i antal rätta svar mellan additionerna och 

subtraktionerna var större i procedur strategier än i minnesstrategier. 

Minnesstrategier utfördes snabbare än procedurstrategier. 

 

En korrelationanalys, d.v.s. en analys av sambandet mellan två variabler, gjordes 

mellan elevernas resultat i additions/subtraktions uppgifterna och elevernas 

kunskaper kring storleksbestämmande av symboliska/icke symboliska tal. Med 

symboliska tal menas tal som representeras av siffror medan icke symboliska tal 

representeras av t.ex. prickar, trianglar och bilder m.m. Resultatet visade att 

elevernas kunskaper kring storleksbestämmande av symboliska tal var signifikant 

associerade till aritmetik och generell matematik prestation. Kunskaper kring 

storleksbestämmande av icke symboliska tal var inte förknippat med den 

matematiska uppgiften. De observerade ett tydligt samband mellan kunskaper i 

storleksbestämmande av symboliska tal och aritmetiska minnesstrategier, detta 

gällde både för addition och subtraktion.  

 

5.2.6 Elevers räknestrategiutveckling  

I studien av Voutsina (2012) observerades och intervjuades 10 elever i årskurs 1 

i Södra England. Syftet med studien var att dra allmänna slutsatser om vilka 

strategier som elever använder och förklara hur och varför utveckling och 

förändringar sker i elevers strategier. Förändringar i elevers 

problemlösningsstrategier studerades genom att ha fem enskilda sessioner med 

varje elev. Sessionerna ägde rum under fem dagar, d.v.s. en session per elev varje 

dag och varade i 35 minuter.  

Under sessionerna fick eleverna göra en aritmetikuppgift som gick ut på att hitta 

så många möjliga talpar som möjligt till en given summa (varierade från 6-19). 
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Vid varje talpar som eleverna angav så skulle de förklara vilken lösningsstrategi 

de använde och varför de använde just den.      

Forskarna identifierade fem olika strategier som elever använder. Den första 

strategin de presenterade var minnesstrategi som innebär att eleven redan har 

memorerat en viss addition och ”har den i huvudet”. Den strategin som användes 

mest i den första sessionen var ”räkna från den första termen” som innebar att 

eleven valde ett tal som skulle fungera som första term och sedan räknade vidare 

med hjälp av fingrarna för att hitta den andra termen.  En annan strategi som 

eleverna använde var ”platsbyte” vilket innebar att eleverna bytte plats på 

termerna i ett redan producerat talpar. Denna strategi tyder på att eleven har 

kunskap om den kommutativa lagen (a+b=b+a). Ytterligare en strategi som 

eleverna använde var härledda användning av tidigare känd kunskap/härledda 

talpar som innebär att eleverna bildade ett nytt talpar från ett tidigare producerat 

talpar, t.ex. om eleven först använde 5+2=7 och sedan härledde det till 4+3=7 

genom att ta bort 1 från 5 och lägga till 1 på 2. En övergripande lösningsstrategi 

upptäcktes bland eleverna som innebar att skapa ordning/ordna upp talpar. Denna 

strategi innebar att eleverna började se ett talmönster som de kunde använda sig 

av för att skapa alla möjliga talpar och för att vara säkra på att de verkligen fått 

med alla. Om eleverna visste att summan skulle var 8 så började de med 0+8, 

sedan 1+7 osv.  

Under loppet av de 5 sessionerna så gick eleverna från att använda olika strategier 

för att hitta talparen till en mer effektiv och mindre tidskrävande strategi som de 

konsekvent kunde använda i alla steg i lösningsprocessen.   

Forskarna identifierade tre faster i elevernas problemlösnings beteende. I den 

första fasen (A) såg eleverna varje talpar som ett enskilt problem, i denna fas 

användes strategierna räkna från den första termen, platsbyte och tidigare känd 

kunskap/härledda talpar men utan någon struktur. I fas B började eleverna 

kontrollera om de fått med alla talpar, en mer enhetlig övergripande strategi 

började utvecklas men den användes inte helt konsekvent. I fas C använde 

eleverna konsekvent en enhetlig strategi för att hitta alla talpar så fort som möjligt, 

de använde den strategi som beskrivs som ordning/ordna upp. Dessa tre olika faser 

beskriver elevers framsteg mot att utveckla en mer enhetlig, effektiv och 

systematisk strategi för att lösa uppgiften.  
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6 Diskussion och slutsatser 
 

6.1 Kort sammanfattning av huvudresultat 
 

Vi har tittat på vilka räknestrategier och undervisningsstrategier som tidigare 

forskning belyser. Vi hittade 2 underteman inom räknestrategier, 1) elevers 

räknestrategiutveckling, 2) elevers användande/bemästrande av räknestrategier. 

Inom undervisningsstrategier framkom 4 tydliga underteman, 1) Faktoriell 

undervisning, 2) Problemcentrerad undervisning, 3) Digitala verktyg/spel i 

undervisningen, 4) Konkret material i undervisningen. Det största undertemat där 

den mesta forskning verkar finnas är elevers användande/bemästrande av 

räknestrategier. Huvuddelen av alla artiklar som ingår i denna litteraturstudie är 

kvantitativa, det finns dock ett fåtal som har en kvalitativ inriktning. Det som 

tydligt framkommer är att ett flertal artiklar inom huvudtemat 

undervisningsstrategier är interventioner vilket i huvudtemat räknestrategier inte 

verkar finnas i lika stor utbredning.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i denna systematiska litteraturstudie visar att det finns flera typer av 

undervisningsstrategier som tidigare forskning belyser. Dessa är framförallt 

problemcentrarad undervisning, faktoriell undervisning, undervisning med hjälp 

av konkretmaterial och undervisning med digitalaverktyg och spel. Alla dessa 

undervisningsstrategier verkar ha en positiv effekt på det aritmetiska lärandet hos 

eleverna. Både skolinspektionen (2009) och McIntosh (2008) anser att en varierad 

undervisning är effektivt för elevernas lärande. Att blanda de ovannämnda 

undervisningsstrategierna kan kanske därför vara en hjälp för att eleverna ska ges 

möjlighet att utveckla sina matematiska kompetenser. Skolinspektionen skriver 

också att det kan vara bra om lärare använder sig av kompletterande uppgifter till 

matematikboken, de ovannämnda undervisningsstrategierna ser vi som 

komplement som skulle kunna vara gynnsamma eftersom resultatet i studierna 

som presenteras under avsnittet analys och illustration visa på positiva effekter 

för elevers lärande.  

Jämfört med den mer traditionella vägen att lära sig aritmetikoperationer genom 

att fylla i summan på en räkneoperation så finns det ännu en metod som är minst 
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lika effektiv enligt resultatet i studien, denna metod är att välja mellan två 

alternativa summor.  

Resultatet att problemlösning är effektivt för det matematiska lärandet stämmer 

överens med det som Boaler (2011) uttrycker.  Problemlösning är mer effektivt 

för den aritmetiska matematikutvecklingen än att enbart arbeta i en matematikbok 

enligt resultatet i studien. Detta förtydligas även med resultatet att elever med 2 

årig problemlösningsundervisning utvecklas mer i aritmetik och matematik än de 

som endast fått 1 årig problemlösningsundervisning. Att använda sig av 

undervisningsstrategier som innehåller konkret material har visat sig vara 

effektivt. McIntosch (2008) anser att konkretmaterial tillsammans med andra 

utmaningar för eleverna kan vara gynnsamt för elevernas matematiska utveckling.  

Digitala verktyg börjar komma mer och mer in i skolans värld och vi bör ta vara 

på den tekniken skriver Edwall (2011). Detta kan stödjas i resultatet från studien 

av Chen (2012a) som visar att digitala spel gynnar aritmetikutvecklingen. Chen 

(2012a) kommer fram till att samarbetet är en viktig faktor för att dataspel ska bli 

mer effektivt för den aritmetiska utvecklingen. Här kan en koppling till 

kommunikationen i klassrummet ses, detta eftersom det vid samarbete krävs det 

mer eller mindre kommunikation mellan de deltagande. Kommunikation i 

klassrummet är enligt Boaler (2011) är en viktig faktor för att eleverna ska 

utveckla en större matematiska kompetens.  

Resultaten i studien av Voutsina (2012) visar att elever sakta men säkert kan 

utveckla effektiva strategier för att lösa en viss uppgift. Denna utveckling delas i 

Voutsina (2012) resultat in tre faser och eleverna kan behöva träning på den 

specifika uppgiften för att de ska kunna ta sig igenom dessa faser. Och precis som 

Löwing (2008) poängterar så är det viktigt att läraren uppmärksammar vilka 

strategier eleverna använder för att kunna nå slutfasen på bästa möjliga sätt.  

De strategier som eleverna använder mest är enligt resultatet i studien av 

Vanbinst, Ghesquiere, & De Smedt (2012)  är minnesstrategier, vilket innebär att 

eleverna hämtar kunskap de redan har i huvudet. Denna typ av strategier kräver 

dock att eleverna bemästrar additions- och subtraktionsoperationerna för att det 

ska bli möjligt för dem att hämta dessa kunskaper ifrån minnet. Detta anser 

Löwing & Kilborn (2003) är viktigt för elevers fortsatta lärande i matematik. Det 

borde därför vara positivt att denna strategi är den mest frekvent använda enligt 

resultatet och att eleverna oftast räknar rätt när de använder minnesstrategier. En 

annan strategi elever använde enligt studiens resultat är procedurstrategier vilket 
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innebär att eleverna räknar uppåt/nedåt eller gör om problemet till minder 

delproblem för att komma fram till en lösning.  Denna strategi innehåller alla de 

tre strategierna i addition och i subtraktion som Löwing (2008) beskriver. Dessa 

räknestrategier medför dock fler inkorrekta svar och tar längre tid än 

användningen av minnesstrategier enligt resultatet. Resultatet visar i denna studie 

att elever använder olika typer av strategier men minnesstrategier används mest 

frekvent. Men detta resultat bör problematiseras eftersom att det krävs övning för 

att eleverna ska kunna hämta svar ur minnet.  

 

6.3 Metoddiskussion 

Ett systematiskt fel som bör uppmärksammas i denna systematiska litteraturstudie 

är valet av söksträng. Att använda teach* OR learn* Or strateg* kan ha bidragit 

till att vi har missat artiklar inom forskningsfältet som den systematiska 

litteraturstudiens syfte var att undersöka och förmodligen var det därför vi endast 

hittade 298 artiklar. Dessa sökord begränsar sökningen till en förhållandevis stor 

del, men ändå valdes det att ha med dem. Detta på grund av att väldigt många 

irrelevanta artiklar annars dök upp och det hade varit omöjligt att göra ett manuellt 

urval för att finna de relevanta artiklarna. Det som förvånar är att det inte finns så 

mycket forskning inom fältet för vår systematiska litteraturstudie, men detta kan 

kanske förklaras med valet av vår söksträng.  

 

Alla artiklar som ingår i studien är skrivna på engelska vilket inte är ett språk som 

vi behärskar fullt ut. Detta kan leda till att vi feltolkat resultaten i artiklarna 

omedvetet vilket gör att det kan ha förekommit etiska övertramp. 

 

Något som skulle gjorts annorlunda i denna studie om vi gjort om den är att 

försöka hitta bättre sökord så att vi inte går miste om värdefulla och relevanta 

artiklar. Vi hade även sett till att vara mer pålästa inom den engelska 

matematikterminologin, det finns många svårbegripliga termer i nuläget.  

 

6.4 Konsekvenser för undervisning 

Resultatet i studien visar att en variation av undervisningsstrategier bör var 

effektiv för elevernas lärande. Genom att ha detta i åtanke och planera en varierad 

undervisning kan eleverna få en bättre möjlighet att utveckla sin matematiska 

förmåga. Undervisning med hjälp av digitala spel är ett bra sätt för lärare att kunna 

hjälpa de elever som presterar sämre i matematiken. Bemästring av effektiva 



32 

 

räknestrategier för addition och subtraktion är viktigt för elevernas fortsatta 

matematikutveckling. Genom att läraren uppmärksammar de strategier som 

eleverna använder och är medveten om hur de utvecklar strategier kan hon/han 

planera en undervisning där eleverna får möjlighet att träna på strategier för att 

utföra aritmetiska operationer. 

 

6.5 Fortsatta studier 

Eftersom det inte har gjorts så mycket forskning inom området krävs en 

fördjupning av forskning inom hela fältet för att få fram ännu fler trovärdiga 

resultat som kan jämföras med varandra. Inom den befintliga forskningen av 

undervisningsstrategier så jämförs alternativa strategier ofta med 

textboksundervisning. Det som verkligen fattas är en jämförelse mellan de 

alternativa undervisningsstrategierna, hur de förhåller sig gentemot varandra, 

finns det någon undervisningsstrategi som är effektivare än den andra? 

Det som även fattas är hur lärare undervisar de olika räknestrategierna till 

eleverna, och vilken typ av undervisning som är mest gynnsam för att alla elever 

ska få möjlighet att utveckla effektiva räknestrategier. 
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1. Faktoriell undervisning 

2. Problemcentrerad undervisning 

3. Digitala verktyg/spel i undervisningen 

4. Konkret material i undervisningen 

5. Okategoriserat 

6. Elevers räknestrategi utveckling 

7. Elevers användning/bemästrande av räknestrategier 

 

Artikel Syfte Metod/tillvägagån

gssätt 

Resultat Un

der

tem

a 

Alcoholado, C., Nussbaum, 

M., Tagle, A., Gomez, 

F., Denardin, F., Susaeta, 

H., Villalta, M., & Toyama, K. 

(2012). One Mouse per Child: 

interpersonal computer for 

individual arithmetic practice. 

Journal of Computer Assisted 

Learning, 28(4), 295-309. 

doi:10.1111/j.1365-

2729.2011.00438.x 

 

Syftet med denna 

studie var att visa att 

Single Display 

Groupware (SDG) 

kan förbättra hur 

datorn kan användas 

av eleverna och de 

kan jobba med 

individuella problem 

via datorn. 

Varje student måste 

lösa en rad 

matematiska 

övningar, genereras 

enligt hans eller 

hennes prestationer. 

Två förberedande 

studier utfördes. 

Den första studien 

gjordes i ett 

mångkulturellt 

Chile och Indien 

och den andra 

studien gjordes i en 

låginkomst skola i 

Chile. Eleverna fick 

lösa additions 

problem.  

Vi etablerade statistiskt 

relevanta resultat och 

konstaterade att programmet 

visat mest fördelaktigt för 

elever som har lägst första 

resultaten. Detta händer 

eftersom systemet anpassar sig 

till elevernas behov, stärka det 

innehåll de mest behöver 

arbeta med, vilket genererar 

en personlig 

inlärningsprocess. 

3 

Beishuizen, M. (1993). Mental 

Strategies and Materials Or 

Models for Addition and 

Subtraction Up to 100 in Dutch 

2nd Grades. Journal for 

Research in Mathematics 

Education ,24(4), 294-323. 

doi:10.2307/749464 

 

Jämföra strategierna 

räkna med tior från 

det givna talet och 

göra om till tior i 

effektivitet och vilka 

feltyper som 

uppkommer. De 

bedömde 

stödmaterialen 

aritmetiska block och 

hundrakvadraten. 

 

De observerade 2 

klasser som 

använde 

hundrakvadraten, 2 

klasser som 

använde aritmetiska 

block och 3 klasser 

som inte hade något 

utav hjälpmedlen. 

Eleverna fick göra 

tester där de skulle 

använda de två 

olika strategierna. 

Räkna med tior var effektivare 

men många svagare elever 

föredrar göra om till tior. 

Användandet av aritmetiska 

block och hundrakvadraten 

hade olika effekter på mentala 

strategier. 

4 
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doi:10.1016/S0959-

4752(99)00028-6 

 

Målet med denna 

studie var att 

utvärdera den 

strategiska flexibilitet 

som elever använder i 

huvudräkning upp till 

nummer 100.  

60st holländska 

andra klassare 

deltog i studien. 

Fastställandet var 

ett experimentellt 

"realistiskt 

matematik" 

program för 

andraklassare som 

designades för att 

framkalla och 

stimulera 

strategiska 

flexibilitet 

färdigheter. Vi 

använde ett 

systematiskt 

tillvägagångssätt 

som är baserat på 

aktuell forskning 

inom området för 

addition och 

subtraktion upp till 

hundra. 

Resultaten visade att elevers 

inställning till vissa 

procedurer berodde på 

egenskaperna hos problemen. 

Detta indikerar på att eleverna 

hade en god 

begreppsuppfattning av tal och 

metoder 

7 

Chen, Y. (2012a). A 

Collaborative Cross Number 

Puzzle Game to Enhance 

Elementary Students' Arithmetic 

Skills. TOJET the Turkish 

online journal of educational 

technology, 11(2) 1-14. 

 

Syftet med studien är 

att presentera ett 

alternativt sätt att lära 

elever aritmetiska 

kunskaper via “cross 

number puzzles” i 

grupp. 

83 elever från 

årskurs 4 deltog. 

Eleverna delades in 

i 3 grupper. En 

grupp fick spela 

tillsammans, andra 

gruppen fick spela 

enskilt och den 

tredje gruppen fick 

lösa traditionella 

beräknings 

uppgifter.  

Grupp 1 och 2 som spelade 

spelet presterade bättre än de 

elever som löste vanliga 

uppgifter. Men de som 

presterade bäst var de som 

hade spelat tillsammans. De 

svaga eleverna gynnades mest 

att spela spelet.  

3 

Chen, Y. (2012). Utilizing a 

Collaborative Cross Number 

Puzzle Game to Develop the 

Computing Ability of Addition 

and Subtraction. Educational 

Technology & Society, 15(1), 

354-366.  

 

I studien vill de 

utforska ett 

samarbetssätt för 

eleverna att lära sig 

addition och 

subtraktion med hjälp 

av aktiviteter via 

datorn.  

Två klasser från 

årskus 4, 52 elever 

deltog i studien. I 

ett klassrum 

spelades spelet 

individuellt och i 

det andra 

klassrummet 

spelades spelet 

tillsammans.  

Resultatet visade att de låg 

presterade elever gjorde de 

mest signifikanta 

prestationerna.  

3 

Fuchs, L.S., Fuchs, D., Hamlet, 

C.L., Powell, S.R., Capizzi., 

M., & Seethaler, P.M. (2006). 

The effects of computer-assisted 

instruction on number 

combination skill in at-risk first 

graders. Journal of learning 

disabilities, 39(5), 467-475. 

doi:10.1177/002221940603900

50701 

Syftet med studien 

var att bedöma 

potentialen för 

datastöd undervisning 

för att förbättra 

taluppfattningen för 

elever med risk för 

matematiksvårigheter

.  

33st elever från 

årskurs 1. Eleverna 

fick göra för- och 

efter test och i 

mellan testerna fick 

eleverna jobba med 

ett dataprogram 

under 18 veckor.  

Resultaten vid eftertestet 

visade en klar förbättring i 

taluppfattning. Men datastöd 

undervisningen var mycket 

effektivare för att främja 

addition än subtraktion. 

3 
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Garcia, A.I., Jimenez, J.E., & 

Hess, S. (2006). Solving 

arithmetic word problems: An 

analysis of classification as a 

function of difficulty in children 

with and without arithmetic LD. 

Journal of learning disabilities, 

39(3), 270-281. 

doi:10.1177/002221940603900

30601 

 

Syftet med studien 

var att fastställa word 

problem difficulty 

classification hos 

barn med aritmetiska 

inlärningssvårigheter.  

2 grupper som 

bestod av 148st 

spanska 7-9-

åringar. Eleverna 

fick göra test på 

olika variabler så 

som; Semantisk 

struktur, 

uträkningar och 

positionen av den 

okända mängden i 

problemet. 

Resultatet visade att 

normalpresterade elever hade 

också svårt med de olika 

variablerna som testades. De 

elever som hade 

inlärningssvårigheter hade 

störst problem med den 

okända mängden.  

7 

Geary, D.C., Hoard, M.K., & 

Bailey, D.H. (2012). Fact 

Retrieval Deficits in Low 

Achieving Children and 

Children With Mathematical 

Learning Disability. Journal of 

learning disabilities, 45(4), 291-

307. 

doi:10.1177/002221941039204

6 

Jämföra och 

kontrastera 

minnesstrategi 

underskott hos barn 

med 

matematiksvårigheter 

och lågpresterande 

elever för att avgöra 

om utvecklingsbanan 

i deras svårigheter är 

liknande eller olika. 

3 årig longitudinal 

studie. Följde 6års 

grupper i 12 

stycken skolor. 

Eleverna fick göra 

standardtester och 

andra 

matematikuppgifter 

i aritmetik. 

 

Svårigheterna med 

minnesstrategier var likartade 

mellan lågpresterande och 

elever med 

matematiksvårigheter 

6 

Gonzalez, J.E.J., & Espinel, 

A.I.G. (2002). Strategy choice 

in solving arithmetic word 

problems: Are there differences 

between students with learning 

disabilities, G-V poor 

performance and typical 

achievement students? Learning 

Disability Quarterly, 25(2), 

113-122. Doi: 10.2307/1511278 

Studien går ut på att 

se om det finns några 

skillnader mellan 

elever med 

inlärningssvårigheter 

(dyskalkyli), 

lågpresterande elever 

och 

normalpresterande 

elever.  

148 spanska elever 

i åldrarna 7-9år 

deltog i studien. 

Där fick eleverna 

gör test i IQ och i 

aritmetiska 

läsproblem.  

Det hittades inga större 

skillnader mellan elever med 

inlärningssvårigheter och låg 

presterade elever. Båda dessa 

grupper förlitade sig mer på 

backup strategier än vad de 

normalpresterade eleverna 

gjorde. Det visar också att IQ 

inte är ett bra kriterium för att 

skilja personer med 

inlärningssvårigheter och 

lågpresterande i matematik.  

6 

Hierbert, J., & Wearne, D., 

(1993). Instructional Tasks, 

Classroom Discourse, and 

Students Learning in 2nd-Grade 

Arithmetic. American 

Educational Research Journal, 

30(2), 393-425. 

doi:10.3102/000283120300023

93 

Syftet är att 

undersöka relationen 

mellan 

undervisningen och 

lärandet i matematik. 

Det har gjorts 

observation i två åk 

6 klassrum i 12 

veckor. Där 

eleverna i ett klass 

rum undervisades 

med ett alternativ 

till läroboken och 

den andra klassen 

med lärobok. 

Eleverna gjorde test 

i början och i slutet 

för att se relationen 

mellan platsvärde 

och 

uträkningsstrategier

.  

Jämförelsen mellan 

klassrummen visade att 

eleverna som fick 

läroboksundervisning fick 

färre problem, använde mer 

tid till problemet, samtalade 

mer och presterade bättre i 

sluttestet.  
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Klein, A.S., Beishuizen, M., & 

Treffers, A. (1998). The empty 

number line in Dutch second 

grades: Realistic versus gradual 

program design. Journal for 

Research in Mathematics 

Education, 29(4), 443-464. 

doi:10.2307/749861 

 

 275st andra klassare 

från Nederländerna. 

Jämför två 

experimentella 

program för 

undervisning av 

mental addition och 

subtraktion. Målet i 

programmen är att 

få en större 

flexibilitet i 

metalaritmetik 

genom 

användningen av en 

tom tallinje. 

Programmen var: 

RPD(realistisk 

program design) 

och GPD (Gradvis 

program design).   

RPD eleverna visade en mer 

variation i sitt val av lösningar 

än vad GPD eleverna, men 

variationen påverkade inte 

elevernas procedur kunskap. 

Den tomma tallinjen visar sig 

vara en väldig starkmodell för 

att lära sig addition och 

subtraktion upp till 100.   

4 

Leong, C.K., & Jerred, W.D. 

(2001). Effects of consistency 

and adequacy of language 

information on understanding 

elementary mathematics word 

problems. Annals of Dyslexia, 

51, 277-298. 

 

Problemlösningar 

med olika språkliga 

strukturer utformades 

för att undersöka 

förståelsen och 

lösningar av olika 

problem.  

91st elever från 

årskurs 3,4,5 

delades in i två 

grupper: ”mer 

möjlighet och 

mindre möjlighet”. 

En uppgift bestod 

av 12 konsekvent 

och 12 

inkonsekventa 

språkproblem på de 

grundläggande 

processerna för 

addition, 

subtraktion, 

multiplikation och 

division. En annan 

uppgift bestod av 

totalt 36 läsproblem 

med 12 uppgifter 

som innehöll 

tillräcklig, 

otillräcklig, och 

överflödig 

information. 

Analyser av variationen och 

samvariationen av 

gruppinformation visade 

signifikanta viktiga effekter av 

kvalitet, konsekvens och 

tillräckliga språk information 

vid läsproblem. Läsproblemen 

som innehöll inkonsekvent 

information var svårare än de 

med konsekvent information. 

Läsproblemen som innehöll 

otillräckliga och överflödig 

information var svårare att 

klassificera och förklara för 

eleverna, än de uppgifterna 

med enbart tillräckligt med 

information. 

2 

Linsen, S., Verschaffel, 

L., Reynvoet, B., & De Smedt, 

B. (2015). The association 

between numerical magnitude 

processing and mental versus 

algorithmic multi-digit 

subtraction in children. 

Learning and Instruction , 35, 

42-50. 

doi:10.1016/j.learninstruc,2014.

09.003 

Syftet är därför att 

undersöka 

representations 

förmåga av tals 

storlek, mentala och 

algoritmiska 

uträkningar.  

En studies om 

gjorts på elever i en 

klass, årskurs 4. 

Eleverna fick göra 

två olika uppgifter. 

En uppgift som 

eleverna var 

tvungna att använda 

mentala 

uträkningen och en 

annan uppgift där 

eleverna var 

tvungna att använda 

Resultatet visar att de båda 

uträkningsmetoderna är 

viktiga vid bearbetning av 

talstorlekar. Däremot är 

associeringen större för 

mentala uträkningar än för den 

algoritmiska uträkningarna.  

1 
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den algoritmiska 

uträkningen. 

Lo, J.J., Wheatley, G.H., & 

Smith, A.C. (1994). The 

Participation, Beliefs, and 

Development of Arithmetic 

Meaning of a 3rd-Grade Student 

in Mathematics Class 

Discussions. Journal for 

Research in Mathematics 

Education, 25(1), 30-49. 

doi:10.2307/749291 

 

Syftet är att studera 

lärandet i matematik I 

klassdiskussion. Där 

har de granskat 

deltagarnas tro och 

utveckling av den 

aritmetiska 

innebörden.  

Under ett helt år har 

de studerat 4st 

årskurs 3 elever. 

Men studien tar upp 

en av dessa elever, 

Brad.  

Brad gillade den intellektuella 

utmaningen från matematik 

diskussioner, han deltog aktivt 

för att hjälpa andra elever med 

förklaringar och den 

matematiska 

kommunikationen. Eleverna 

lär sig att diskutera matematik 

som en grupp och hur man gör 

känslan av matematiska idéer 

som individer genom att 

möjligheterna att diskutera 

och förstå olika förklaringar 

5 

McClain, K., & Cobb, P. 

(2001). An analysis of 

development of 

sociomathematical norms in one 

first-grade classroom. Journal 

for Research in Mathematics 

Education, 32(3), 236-266. 

doi:10.2307/749827   

 

Analysen som 

redovisas i denna 

uppsats bidrar till 

arbetet med att förstå 

hur matematiklärare 

kan aktivt stödja 

elevernas 

matematiska lärande. 

De dokumenterar 

en klasslärares roll 

under ett års tid för 

att vägleda 

utvecklingen av 

sociomatematiska 

normer i 

klassrumet.  

Vi lyfter fram de möjligheter 

till lärande som uppstod för 

både lärare och hennes elever 

under denna process. 

Analysen tjänar till att därför 

klargöra vad lärare faktiskt 

kan göra för att stödja 

framväxten av den typ av 

matematiska disposition som 

förespråkas. 

5 

Olteanu, C., & Olteanu, L. 

(2012). Improvement of 

Effective Communication-the 

Case of Subtraction. 

International Journal of Science 

and Mathematics Education, 

10(4), 803-826. 

doi:10.1007/s10763-011-9294-z 

 

Studien illustrerar hur 

lärare använder 

inlärningsteorier, 

variation av teorier I 

deras egna 

professionella 

expertis och i 

samarbete för att 

hjälpa eleverna att 

förbättra sin 

matematiska av 

subtraktion.  

datan som artikeln 

utgår ifrån är 

hämtat från elev 

tester, 

undersökningar från 

elevernas 

matematik arbeten, 

lärarnas 

lektionsplaneringar 

och rapporter från 

undervisningsinstru

ktioner.  

Genom att ge lärarna 

möjlighet att utveckla 

förmågan att identifiera 

kritiska aspekter i elevernas 

lärande så öppnas dimensioner 

av variation i dessa aspekter. 

Dessa resultat tyder på att 

utvecklandet av förståelsen för 

elevernas kritiska aspekter kan 

vara till hjälp för lärare att 

göra ändringar i 

undervisningen och förbättra 

elevernas lärande.  

5 

 

 

 

 

Passolunghi, M. C., & 

Mammarella, I. C. (2012). 

Selective Spatial Working 

Memory Impairment in a Group 

of Children With Mathematics 

Learning Disabilities and Poor 

Problem-Solving Skills. Journal 

of Learning Disabilities, 45(4), 

341-350. 

doi:10.1177/0022219411400746 

Undersöka visuella 

och spatiala 

arbetsminnes 

färdigheter hos barn 

med och utan 

matematiksvårighet

er. 

35 elever i åk 3-5 med 

matematiksvårigheter 

och 35 

normalpresterande elever 

ingår i studien. De fick 

arbeta med uppgifter som 

krävde både hög och låg 

koncentration.  

 

Barn med 

matematiksvårigheter i 

förhållande till 

normalpresterande elever 

misslyckades med 

spatiala minnes uppgifter 

och hade antingen låga 

eller höga koncentrations 

krav men de 

misslyckades inte med 

7 
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visuella uppgifter. 

Eleverna med 

matematiksvårigheter 

gjorde fler fel i spatiala 

arbetsminnesuppgifter 

som krävde hör 

koncentration än de 

normalpresterande 

eleverna. Elever med 

svåra respektive milda 

matematiksvårigheter 

jämfördes också.  

 

Powell, S. R., Fuchs, L., & Fuchs, 

D. (2013). Reaching the 

Mountaintop: Addressing the 

Common Core Standards in 

Mathematics for Students with 

Mathematics Difficulties. 

Learning Disabilities Research & 

Practice, 28(1), 38-48. 

doi:10.1111/ldrp.12001 

 

Diskutera oron över 

konsekvenserna av 

Common Core för 

elever med 

matematiksvårighet

er 

De har utvecklat en 

modell som går ut på att 

"bestiga ett berg" d.v.s. 

ta del för del för att 

kunna klara av Common 

Core standards. 

De föreslår att man 

arbetar med 

grundläggande 

färdigheter i samband 

med Common core 

standards eftersom det är 

nödvändigt för elever 

med 

matematiksvårigheter. 

De ger lärare en ram för 

att arbeta med 

grundläggande 

färdigheter vid sidan av 

Common Core standards. 

De varnar för att 

genomförandet av 

Common Core är i sin 

linda och att elever med 

MD därför måste 

kontrolleras varsamt. 

5 

Rousselle, L., & Noel, M. (2008). 

Mental Arithmetic in Children 

With Mathematics Learning 

Disabilities The Adaptive Use of 

Approximate Calculation in an 

Addition Verification Task. 

Journal of Learning Disabilities, 

41(6), 498-513. 

doi:10.1177/0022219408315638 

 

Undersöka den 

adaptiva 

användningen av 

ungefärlig 

beräkning hos 

elever med och utan 

matematiksvårighet

er. 

18 elever i åk 3 med 

matematiksvårigheter, 22 

normalpresterande elever 

i åk 3 och 21 

normalpresterande elever 

i åk 2 ingick i studien. 

Eleverna fick göra ett 

sannolikhetstest med 

enkla och komplexa 

additionsproblem där de 

skulle göra sant/falskt 

avgöranden på redan 

utsatta svar. 

Båda normalpresterande 

grupperna var känsligare 

i att svara på 

sannolikheten i enkla 

additionsproblem, de var 

snabbare på att förkasta 

felaktiga svar än att 

godkänna korrekta svar 

på komplexa 

additionsproblem. Elever 

med 

matematiksvårigheter 

svarade opåverkat på 

enkla additionsproblem 

och förkastade felaktiga 

svar i samma hastighet 

som de accepterade 

korrekta svar. Dessa 

elever gjorde även fler 

fel på osannolika 

problem. 

7 
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Schoppel, W., & Tulis, M. 

(2010). Enhancing Arithmetic and 

word-problem solving skills 

efficiently by individualized 

computer-assisted practice. 

Journal of Educational Research, 

103(4), 239-252. 

doi:10.1080/00220670903382962 

 

Syftet är att 

förbättra flytet i 

aritmetiska 

operationer 

eftersom att det är 

en förutsättning för 

matematisk 

problemlösning. 

De utvecklade ett 

datoriserat 

träningsprogram som ett 

verktyg för att lärare inte 

skulle behöva lägga ner 

så mycket tid på 

individuella diagnoser, 

val av problem och 

direkt feedback. 

Tillämningen av 

träningsprogrammet i två 

studier med 9 klasser i åk 

3.  

 

Resultatet visade att även 

en måttlig mäng av 

dataprogrammet var 

associerat med stora 

förbättringar i 

aritmetiska färdigheter 

och problemlösnings 

färdigheter. Detta visades 

även efter en 

uppföljningsperiod på tre 

månader. 

3 

Selter, C., Prediger, S., 

Nuehrenboerger, M., & 

Hussmann, S. (2012). Taking 

away and determining the 

difference-a longitudinal 

perspective on two models of 

subtraction and the inverse 

relation to addition. Educational 

Studies in Mathematics, 79(3), 

389-408. doi:10.1007/s10649- 

Många förstår 

lösningen av 

subtraktion som "ta 

bort". Syftet i denna 

studie är att visa hur 

viktigt den andra 

modellen av 

subtraktion är 

(bestämma 

skillnaden) och 

relevansen av den 

omvända relationen 

mellan addition och 

subtraktion. 

Artikeln belyser exempel 

där den omvända 

relationen mellan 

addition och subtraktion 

diskuteras i ljuset av de 

två modellerna. 

Exemplen är mental 

subtraktion, 

standardalgoritmer, 

negativa tal och 

manipulationer för att 

lösa ekvationer. 

Pedagogiska 

överväganden för att 

främja en flexibel 

användning av den 

omvända relationen och 

de två modellerna 

presenteras vid varje 

exempel 

Användning av modellen 

"bestämma skillnaden" 

och den omvända 

relationen mellan 

addition och subtraktion 

verkar vara effektiv, men 

den används inte så ofta. 

 

7 

Siler, S. A., & Willows, K. J., 

(2014). Individual differences in 

the effect of relevant concreteness 

on learning and transfer of a 

mathematical concept. Learning 

and Instruction, 33, 170-181. 

doi:10.1014/j.learninstruc.2014.0

5.001 

undersöka hur 

effektiv aritmetik 

kan läras med hjälp 

av konkret/abstrakt 

material. 

 

 

 

 

 

Eleverna fick använda 

träningsfigurer som var 

varierade i sin 

konkretion, Abstrakt, 

abstraktrelevanta och 

konkretrelevanta.  

 

Det hittades inga 

skillnader i början av 

lärandet. Det 

konkretrelevanta 

materialet var bra för 

lågpresterande elever i 

kunskapsöverföring till 

närliggande områden. I 

kunskaps överföring till 

mer avancerade områden 

så gynnades elever i åk 8 

mest av abstraktrelevanta 

materialet medan elever i 

åk 8 gynnades mest av 

det konkret relevanta 

materialet. Detta betyder 

att konkretion integrerar 

med elever och 

uppgiftstyp för att 

producera kunskap och 

kunskapsöverföring till 

andra områden. 
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Stellingwerf, B. P., & Van 

Lieshout, E. C. D. M. (1999). 

Manipulatives and number 

sentences in computer aided 

arithmetic word problem solving. 

Instructional Science 26(6), 459-

476. 

doi:10.1023/A:1003647807868 

Undersöker två 

huvudkomponenter 

som ofta används i 

undervisningen av 

aritmetiska 

textuppgifts 

problem, 

representation med 

konkret material 

och formell 

representation med 

tal. 

140 elever med 

medelåldern 11,3 år 

ingick i studien. Fyra 

dataprogram utvecklades 

som behandlade konkret 

och formell 

representation. En 

kontrollgrupp bildades. 

De eleverna som fick 

använda 

dataprogrammen 

utvecklades mer i 

aritmetik än de som 

ingick i kontrollgruppen. 

Det mest effektiva 

dataprogrammet var det 

som hade den formella 

representationsformen, 

detta gällde dock bara för 

de högpresterande 

eleverna. 

4 

Torbeyns, J., Verschaffel, L., & 

Ghesquiere, P. (2004a). Strategy 

development in children with 

mathematical disabilities: Insights 

from the choice/no-choice method 

and the chronological-age/ability-

level-match design. Journal of 

learning disabilities, 37(2), 119-

131. 

doi:10.1177/00222194040370020

301 

Undersöka 

strategiegenskaper 

och 

strategiutveckling 

hos elever med 

matematiksvårighet

er. 

Fyra grupper med elever 

som matchade antingen i 

ålder eller i 

matematiskförmåga 

ingick i studien. Eleverna 

fick göra 4 test. I ett test 

fick de själva välja vilka 

strategier de ville 

använda, i de resterande 

3 fick de instruktioner 

om vilken strategi de 

skulle använda. 

 

Resultatet visar tydliga 

skillnader i effektivitet 

och anpassningsförmåga 

mellan åldersmatchande 

elever vid 

strategianvändandet. 

Inga sådana skillnader 

hittades mellan 

matematiskförmåga 

matchande elever. Detta 

tyder på att 

strategiutvecklingen hos 

elever med 

matematiksvårigheter 

präglas av en fördröjning 

och inget underskott. 

6 

Torbeyns, J., Verschaffel, L., & 

Ghesquiere, P. (2004b). Strategic 

aspects of simple addition and 

subtraction: the influence of 

mathematical ability. Learning 

and Instruction, 14(2), 177-195. 

doi:10.1016/j.learninstruc.2004.0

1.003 

Undersöka 

skillnader i 

strategianvändning 

och 

strategiutveckling 

av enkla aritmetiska 

uträkningar hos 

högpresterande och 

lågpresterande 

elever. 

26 högpresterande 2a 

klassare, 25 

lågpresterande 2a 

klassare, 20 3dje klassare 

med samma matematiska 

förmåga som de 

högpresterande andra 

klassarna ingick i 

studien. Fick göra 4 test. 

I ett test fick de själva 

välja vilka strategier de 

ville använda, i de 

resterande 3 fick de 

instruktioner om vilken 

strategi de skulle 

använda. 

Det fanns skillnader i 

strategianvändning 

mellan högpresterande 

och lågpresterande 2a 

klassare. Inga skillnader 

mellan högpresterande 

2a klassare och 

lågpresterande 3dje 

klassare. 

Strategiutvecklingen hos 

lågpresterande elever 

präglas därför av en 

försening.  

6 

Vanbinst, K., Ghesquiere, P., 

& De Smedt, B. (2014). 

Arithmetic strategy development 

and its domain-specific and 

domain-general cognitive 

correlates: A longitudinal study in 

children with persistent 

mathematical learning difficulties. 

Research in developmental 

disabilities, 35(11), 3001-3013. 

doi:10.1016/j.ridd.2014.06.023 

Undersöka 

kunskaper i 

bestämning av tals 

storlek, arbetsminne 

och fonologiska 

kunskaper hos 

elever med och utan 

matematik 

svårigheter. 

154 på låg och mellan 

stadiet ingick i studien.  

Det är en longitudinal 

studie där forskarna 

träffade eleverna vid tre 

tillfällen. 

Elever med matematiska 

svårigheter visade 

ihållande aritmetiska 

svårigheter vid varje 

tillfälle. De visade 

ihållande svårigheter i 

symbolisk men inte i 

icke symboliska 

bestämning av tals 

storlek.  De två 

grupperna skiljde sig i 

6 
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 fonologiska kunskaper 

men inte i arbetsminne. 

Vanbinst, K.,  Ghesquiere, P., 

& De Smedt, B. (2012). 

Numerical Magnitude 

Representations and Individual 

Differences in Children's 

Arithmetic Strategy Use. Mind 

Brain and Education, 6(3) 129-

136. Doi:10.1111/j.1751-

228X.2012.01148.x: 

 

Utöka tidigare 

forskning genom att 

undersöka 

sambandet mellan 

olika 

representationsform

er av tal och dess 

storlek och elevers 

strategianvändning 

i ensiffrig aritmetik. 

49 normalpresterande 

Belgiska elever med 

medelåldern 8 år och 10 

månader deltog i studien. 

Eleverna fick göra 

uppgifter på dator som 

handlade om att 

bestämma det största 

talet och beräkning av 

addition och subtraktion. 

De skulle också namnge 

siffrorna 1-9. 

Resultatet visar att 

elevers kunskaper i 

bestämmande av storlek 

hos symboliska men inte 

icke symboliska tal har 

ett samband med 

elevernas individuella 

kunskaper i aritmetik.  

 

7 

Van de Riit, B., & Van Luit, J. 

(1998). Effectiveness of the 

Additional Early Mathematics 

program for teaching children 

early mathematics. Instructional 

Science, 26(5), 337-358. 

doi:10.1023/A:1003180411209 

 

Att studera 

utvecklingen av 

tidiga matematiska 

förmågor bland 

elever som har 

aritmetik 

svårigheter 

136st 4- 7 åringar som 

var lågpresterande i 

aritmetik valdes ut. 

Eleverna fick ingå i ett 

program som bestod av 

aktiviteter som utgick 

ifrån vardagliga 

situationer som fokuserar 

på matematik. 

Programmet gavs i 

guidad och strukturerad 

instruktions form.  

Resultatet visar att det är 

möjligt att stimulera 

utvecklingen av tidig 

matematisk kompetens 

hos lågpresterande 

elever. På vilket sätt 

programmet gavs hade 

ingen effekt på elevernas 

prestationer. 

5 

van Galen, M. S., & Reitsma, P. 

(2010). Learning basic addition 

facts from choosing between 

alternative answers. Learning and 

Instruction, 20(1), 47-60. 

doi:10.1016/j.learninstruc.2009.0

1.004 

Att undersöka 

förvärvet av 

additions 

kunskaper. 

103 elever i åk 1 fick 

praktisera enkla 

additions problem med 

hjälp av tre olika 

metoder. 1 fylla i svaret, 

2 välja mellan två 

alternativa svar, 3 fylla i 

den saknade termen. 

Eleverna fick sedan göra 

ett additionstest. 

Att välja mellan två 

alternativa svar var lika 

bra för inlärningen av 

addition som att fylla i 

svaret. Det fanns ingen 

märkbar effekt av att 

kunskaps inlärning hos 

de som praktiserade den 

saknade termen.  

 

1 

Verschaffel,L., De Corte, E., & 

Vierstraete. H. (1999). Upper 

elementary school pupils' 

difficulties in modeling and 

solving nonstandard additive 

word problems involving ordinal 

numbers. Journal for Research in 

Mathematics Education, 30(3), 

265-285. doi:10.2307/749836 

 

Syftet var att samla 

empiri om elever 

svårigheter med att 

modulera och ej 

övade problem i 

additiva 

textuppgifter. 

99 elever i åk 5 från 

Belgien ingick i studien. 

Eleverna fick göra ett 

test med ej övade 

problem i additiva 

textuppgifter. 

Det vanligaste felet 

eleverna gjorde var att de 

inte tog hänsyn till 

sammanhanget och 

kontexten i problemet 

och då räknade fel. 

Andra fel verkade bero 

på missuppfattningar om 

tal och aritmetiska 

räkneoperationer 

7 

Voutsina, C. (2012). Procedural 

and conceptual changes in young 

children's problem solving. 

Educational Studies in 

Mathematics, 79(2), 193-214. 

doi:10.1007/s10649-011-9334-1 

Att dokumentera 

hur elever 

kombinerar 

kunskaper kring 

addition, 

beräkningsprocedur

kvalitativ fallstudie och 

intervjuer med 10 st 5-6 

åringar. De 

dokumenterade elevernas 

vägar till att utveckla en 

systematisk strategi för 

Resultatet visar att det 

finns ett samspel mellan 

procedur och begrepps 

kunskap.  

 

6 
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er och aritmetiska 

begrepp när de 

löser flerstegs 

additioner och hur 

de tillämpar olika 

typer av kunskap 

och övergripande 

förändringar i 

lösnings procedurer 

som sker 

 

att lösa flerstegs 

additioner. 

Wood, T., & Sellers, P. (1996). 

Assesment of a problem-centered 

mathematics program: Third 

grade. Journal for research in 

mathematics education, 27(2), 

337-353. doi:10.2307/749368 

 

Undersöka 

effekterna av 

problembaserat 

lärande på grund av 

reform skifte. 

 

 

6 klasser fick 

problembaserad 

undervisning i 2 år.  

Jämförde dessa klasser 

med, med klasser som 

fått problemcentrerad 

undervisning i ett år och 

klasser som fått 

textboksundervisning i 

ett standard test. 2 års 

problembaserat lärande 

jämfördes med 1 års 

problembaserad 

undervisning med hjälp 

av ett aritmetisk test och 

med en enkät angående 

elevernas matematiska 

självförtroende 

Elever som fått 

problembaserad 

undervisning i 2 år 

presterade signifikant 

bättre på standardtestet i 

begreppsförståelse och 

beräkning är de andra 

klasserna. Dessa elever 

hade också högre tro på 

sin matematiska 

förmåga. 

2 

Wood, T., & Sellers, P. (1997). 

Deepening the Analysis: 

Longitudinal Assessment of a 

Problem-Centered. Journal for 

Research in Mathematics 

Education, 28(2), 163-186. 

doi:10.2307/749760 

 

Jämföra 

textboksundervisnin

g med 

problemcentrerad 

undervisning 

Longitudinal studie. 

Elever i mellanstadiet 

ingick i studien. Eleverna 

fick antingen 1 eller 2 år 

problemcentrerad 

undervisning eller så fick 

de textboksundervisning, 

sedan gjordes olika 

tester. 

2 år problemcentrerad 

undervisning leder till 

bättre prestationer på 

standardtest, bättre 

begrepps förståelse och 

större matematiskt 

självförtroende än de 

textboksundervisade  

 

2 

 

Zhao, N., Valcke, M., Desoete, 

A., Burny, E., & Imbo, I. (2014). 

Differences between Flemish and 

Chinese primary students' mastery 

of basic arithmetic operations. 

Educational Psychology, 34(7), 

818-837. 

doi:10.1080/01443410.2013.8321
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Undersöka 

skillnader i 

processen att 

bemästra de fyra 

aritmetiska 

räknesätten mellan 

flamländska och 

kinesiska elever 

Elever i åk 3-6 (7247 

Kinesiska och 913 

flamländska) fick göra 

aritmetiktester 

Kineserna var bäst i alla 

fyra räknesätten. Men ju 

äldre eleverna desto 

bättre blev de 

flamländskaeleverna i 

addition och subtraktion.  

7 
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