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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur elever i behov av särskilt stöd i matematik beskriver sin 

upplevelse av träning med applikationen Vektor och om de uttrycker någon förändring av sina 

grundläggande strategier efter träning. Flera forskare är överens om att arbeta med hjälp av digitala 

verktyg får effekter på elever både när det gäller kunskap och motivation. Vad det är som gör att de 

blir motiverade och lär sig mer och om effekterna sitter i, finns det delade meningar om. 

Åtta elever i behov av särskilt stöd i matematik från två olika skolor i Mellansverige arbetade med 

applikationen Vektor vid 15 tillfällen. I applikationen tränade eleverna på talkamrater, tallinjen, pussel 

och arbetsminne. För att genomföra studien användes en blandad metod för att få in olika sorters 

datamaterial, materialet bestod av 16 intervjuer, 120 observationer, 120 enkäter samt statistik som 

samlades in när de utförde träningen av applikationen. Resultatet av studien visade att samtliga elever 

uttryckte att matematiken blev roligare med hjälp av en surfplatta och att de ville fortsätta att lära sig 

matematik med hjälp av ett digitalt verktyg. Minnesträningen var den del av träningen som väckte 

mest känslor både negativa och positiva. Eleverna upplevde att de hade börjat tänka med andra 

strategier och även automatiserat vissa enklare beräkningar efter träningen. Dock visades liten 

påverkan på elevernas uttryckta uppfattning om ämnet matematik efter träningsperioden. Studiens 

resultat styrker att användandet av ett digitalt verktyg är specialpedagogiskt intressant. 
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Förord 

Vi har länge arbetat som lärare och märkt att tid och motivation är två viktiga faktorer som påverkar 

en lärares vardag. Under utbildningen till speciallärare med inriktning matematik på Stockholms 

universitet kom frågan upp hur vi som blivande speciallärare kan prioritera vår tid när det gäller elever 

i behov av stöd. Hur ska vi få elever att ta tag i sina svårigheter och bli motiverade att lära sig nya 

saker i skolan? 

På skolorna där vi arbetar satsas det mycket pengar på digitala verktyg. Kan dessa verktyg hjälpa 

eleverna med träning i sina grundläggande matematikkunskaper? Skulle tiden kunna användas på ett 

effektivt sätt med hjälp av verktyget och hjälpa oss i prioriteringen som speciallärare? På en av våra 

skolor var förskoleklasserna med i en studie där 6-åringar använde applikationen Vektor som stiftelsen 

Cognition Matters ligger bakom. Det väcktes ett intresse för hur äldre elever i matematiksvårigheter 

skulle uppleva att arbeta med samma applikation. Det intresset blev grunden till vårt examensarbete. 

Vi som har skrivit det här examensarbetet på avancerad nivå, har arbetat tillsammans med alla delar. 

Därmed ansvarar vi gemensamt för hela innehållet i examensarbetet. 

Vi vill varmt tacka alla de elever som medverkade och gjorde detta examensarbete möjligt. Vi vill 

även tacka vår handledare Hanna Hau som har stöttat oss under hela vår process. 

Till sist vill vi tacka våra familjer som tålmodigt hållit ställningarna i hemmet, stöttat oss i tunga 

perioder och hjälpt oss genom att läsa igenom och ge synpunkter på vårt arbete i olika omgångar. 

 

Stockholm den 6 juni 2017 

Lena Åbonde  

Carina Strömbom 
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Inledning 

I kursplanen för matematik ur läroplanen för grundskolan 2011 (Skolverket, 2011a), står det att 

undervisningen i matematik “ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till 

sin egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang” (Skolverket, 2011a s.62).  

Vi har i vår undervisning som ämneslärare och som speciallärare i matematik stött på många elever 

som upplever matematiksvårigheter. Dessa problem grundar sig ofta i bristande kunskaper om 

taluppfattning och matematikängslan, enligt Lunde (2011) upplever elever som har svårigheter i ämnet 

ofta en negativ bild av sin egen kunskap inom detta område. Det kan leda till matematikängslan och en 

sämre motivation till att fortsätta lära sig (Lunde, 2011). För att lyckas vända denna negativa känsla 

måste man sträva efter att stärka elevens självtillit och tro på den egna förmågan (Ahlberg, 2001). 

Enligt en nyutkommen forskningsrapport (Löwing, 2016) har de svenska elevernas grundläggande 

kunskaper i matematik försämrats. Löwing (2016) konstaterar att många elever i årskurserna ett till tre 

inte har lärt sig grunderna i matematik. Detta får följder för inlärningen av matematik i senare 

årskurser. Enligt Löwing och Kilborn (2003) krävs förkunskaper för all form av inlärning och om det 

saknas viktiga förkunskaper kan det medföra att det är omöjligt att tillgodogöra sig ny kunskap.  

Som ämneslärare i matematik kan det vara en omöjlig uppgift att tillgodose samtliga behov som elever 

visar. Sterner, Lundqvist och Nilsson (2011) skriver om att arbete genom intensivundervisning med 

elever i behov av särskilt stöd gör lärandet mer effektivt. Tidiga snabba riktade insatser minskar 

uppkomsten av inlärningssvårigheter med upp till 70 procent enligt Lyon et al (2003). Sammanfattning 

av aktuell forskning visar att korta intensiva upplägg är bättre än långa och att ett individualiserat 

arbetssätt ger störst effekt. Insatser behöver inte heller vara omfattande för att ge en positiv effekt 

(Lunde, 2011). 

Möjligheten att arbeta med digitala verktyg har ökat i svenska skolor (Steinberg, 2013). Det har väckt 

vårt intresse för frågan om träning med hjälp av ett digitalt verktyg kan göra att eleven upplever en 

positiv förändring av sina egna matematikkunskaper? Kan ett digitalt utformat verktyg hjälpa elever 

till att få en positivare uppfattning av ämnet matematik? 

Vi har genom en av våra skolor kommit i kontakt med träningsprogrammet Vektor (Cognition Matters, 

2016) som säger sig träna grundläggande taluppfattning, arbetsminne och problemlösning. 

Applikationen är forskningsbaserad och utvecklad för att användas i förskoleklass. På hemsidan står 

att den kanske kan användas på äldre elever som upplever svårigheter i matematik. Vid kontakt med 

stiftelsen Cognition Matters som står bakom verktyget fick vi veta att Vektor inte är testat på varken 

elever i matematiksvårigheter eller äldre elever. Vi har därför undersökt hur träning med Vektor 

upplevdes av elever i matematiksvårigheter i åldern 10 till 11 år och om dessa elever upplevde 

förändringar i sina matematiska beräkningsstrategier. 
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Bakgrund 

Under den här rubriken presenteras aktuell och tidigare forskning om bland annat elevers uppfattning 

om matematik, matematiksvårigheter, arbetsminne, taluppfattning, beräkningsstrategier, träning med 

digitala verktyg och forskning bakom applikationen Vektor. Detta för att skapa en teoretisk bakgrund 

till vår studie. 

Uppfattningar och attityder till matematikämnet 

Enligt Roesken, Hannula och Pehkonen (2011) spelar elevens syn på sig själv som lärande av 

matematik stor roll för deras motivation och prestation i ämnet. Pehkonen (2001) talar om 

uppfattningar som en del av en individs attityd vilken innehåller de känslor som ett fenomen väcker. 

Pehkonen (2001) förklarar begreppet som en individs förhållandevis stabila subjektiva kunskaper om 

en viss företeelse, där känslor ingår i begreppet. Den uppfattning en individ skapar om en företeelse 

bestäms omedvetet. Den kan bestämmas utifrån fakta eller individens åsikt. En uppfattning rymmer 

alltid en affektiv prägel (Pehkonen, 2001). Uppfattningar om ett ämne kan verka som en dold faktor i 

undervisningen, både i hur en lärare lägger upp sin undervisning men också i hur eleverna lär sig. 

Elevernas uppfattningar om matematikämnet spelar stor roll för de tankar och handlingar som styr 

elevens lärande (Pehkonen, 2001). När eleven möter undervisningen i ämnet utvecklas elevens 

uppfattning och attityd till sig själva som utövare av matematik (Grootenboer, 2013). Palmer (2010) 

talar om att den matematiska identiteten inte är statisk utan den kan omskapas beroende på situation 

och sammanhang. Den undervisning eleven möter kan påverka elevens matematiska identitet. Det 

betyder att eleven kan uppfatta sig själv som mer eller mindre matematisk beroende på vilken situation 

den befinner sig i (Palmer, 2010). Enligt Grootenboer (2013) kan en negativ attityd till skolämnet 

matematik hos eleven följa med upp till vuxen ålder vilket också kan påverka hela elevens framtid. En 

stark matematisk identitet kan bidra till att eleven trots svårigheter i ämnet ändå möter dessa 

svårigheter med motivation och uthållighet.  

Linnanmäki (2003) menar att matematik är det enda ämnet i skolan där attityderna är knutna till den 

egna prestationen och inte till ämnesinnehållet. Han sammanfattar att matematik är ett ämne som 

väcker starka reaktioner och skapar mer oro att inte klara av innehållet än i andra ämnen. Det är nära 

kopplat till elevens självbild i matematik och en dålig självbild stärker inte elevens lärande 

(Linnanmäki, 2003). Elever i matematiksvårigheter har ofta ångest och känslomässiga blockeringar 

som stör kunskapsinhämtningen. Magne (1998) beskriver hur elever går igenom tre steg när de 

upplever ångest: 

1. eleven upplever svårigheter och oro uppstår 

2. eleven kämpar med en uppgift, konflikt hotar inom eleven 

3. eleven ger upp då förväntningarna blir för höga 

 

Ytterligare en viktig del för att elever ska kunna utvecklas i olika ämnen är att eleven upplever 

motivation till ämnet. Giota (2013) påvisar att motivation och lust verkar vara det som får minst 

utrymme i skolan. Skolan använder ett tankesätt som utgår ifrån att eleven ska tänka på framtiden och 
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vad den vill göra då, vilket elever kan ha svårt att klara av. Vidare går det att utläsa av studier 

sammanställda av Giota (2013) att lärares förväntningar på elever påverkar deras beteende och 

prestationer i skolan. Detta påverkar också i vilken grad elever får möjlighet att kunna påverka och 

känna att de har inflytande över sin undervisning vilket i sin tur påverkar den motivation som eleven 

behöver för att klara de uppställda målen. 

Matematiksvårigheter 

I denna studie definieras elever i matematiksvårigheter genom Magnes (1998) beteckning av elever 

med speciella undervisningsbehov i matematik, vilket förkortas SUM-elever. I denna beteckning 

inkluderas alla matematikrelaterade svårigheter och belyser i och med det också att det inte behöver 

vara en defekt hos eleven. Magne (2003) hävdar att matematiksvårigheter ska ses som ett samspel 

mellan matematiken, individen och omgivningen, MIO, faktor-samspel modellen. 

Matematiksvårigheter bör alltså ses som en störning i lärprocessen. Problemet kan finnas inom eleven 

men även lika ofta utanför eleven. Forskning har enligt Lunde (2011) kommit fram till att 

matematiksvårigheter är ett sammansatt problem. Problemen kan bara förstås genom att man ser på det 

genom ett tvärvetenskapligt synsätt. Elever i matematiksvårigheter är alla de elever som har 

misslyckats i matematik enligt Lunde (2011). Det betyder att elever är olika och presterar olika. 

Orsakerna till deras svårigheter är alltså olika (Lunde, 2011). Lunde (2011) skriver också om hur man 

på senare år börjat intressera sig för hur det upplevs av elever att vara i matematiksvårigheter, den 

subjektiva känslan eleven har om sina egna svårigheter. För Bevan och Butterworth (2007) berättar 

eleverna att de känner sig misslyckade och att de inget förstår, vilket gör att de känner sig dumma. De 

tror inte heller på att det kan ske någon förändring. 

Thomas (2013) menar att om en elev misslyckas i skolan har det oftast mindre med faktiska 

svårigheter i inlärningen att göra än att eleven misslyckas för att de yttre omständigheterna runt eleven 

är felkonstruerade. ”If context is wrong, learning doesn`t happen” (Thomas, 2013 s.139). Thomas 

(2013) konstaterar att elever som känner sig inkluderade, jämlika och respekterade kan lära sig mer i 

skolan än om de upplever det motsatta. 

Arbetsminne 

I studien används Baddeleys (1983) definition och förklaringsmodell av arbetsminnet. Baddeley 

(1983) delar upp arbetsminnet i tre delar, två slavsystem och en styrningsenhet. Den centrala 

styrningsenheten, den centrala exekutiva cortexen, är en kontrollenhet som styr uppmärksamheten och 

reglerar all aktivitet i arbetsminnet samt samspelet med långtidsminnet. Den fonologiska loopen är ett 

preliminärt lagringsställe för fonologisk information, språk eller begrepp som används för att tolka 

informationen. Informationen försvinner efter ca två sekunder om den inte aktiveras. Vi måste upprepa 

den fonologiska informationen för att bevara den i arbetsminnet. Det visuospatiala skissblocket 

bearbetar visuell (det vi kan se), spatial (förmåga att uppfatta rymd) och kinestetisk (muskelminne) 

information samt även verbal information, omformad till mentala bilder. Information går in i 

arbetsminnet och bearbetas där av den fonologiska loopen och/eller det visuospatiala skissblocket. 

Bearbetad information kan sedan lagras i långtidsminnet och hämtas därifrån senare (Baddeley, 1983). 

Enligt Sterner och Lundberg (2009) har arbetsminnet en viktig roll vid beräkningar och framförallt vid 

muntlig huvudräkning. Vid denna form av operationer krävs mycket minneskapacitet då eleven inte 

kan se uppgiften utan måste hålla den i minnet.  
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Dahlin (2013), Roberts et al (2016) och Klingberg (2010) är överens om att träning av arbetsminnet 

ger effekter. Vid träning av arbetsminnet kombinerat med träning av till exempel matematikuppgifter 

medför det högre prestationer på liknande uppgifter. Enligt Melby-Lervåg och Hulme (2016) finns det 

dock få studier som bevisar effekten av arbetsminnesträning på uppgifter som inte är liknande de som 

tränas vid arbetsminnesträningen. Enligt forskare i Melby-Lervåg och Hulmes (2016) metaanalys kan 

man ifrågasätta generaliserbarheten eftersom forskare vill se att träningen medför framsteg även inom 

andra områden, exempelvis att skolarbetet blir lättare under en längre tid. Dahlin (2013) har under sin 

studie sett framsteg när det gäller träning med arbetsminnet men menar på att det behövs mer 

forskning för att bevisa att resultaten stämmer. Hon menar på att det är många faktorer som kan 

påverka att resultatet blev positivt såsom till exempel den extra uppmärksamhet eleven får. Även 

Roberts, et al (2016) har genomfört en studie på effekterna av arbetsminnesträning och har kommit 

fram till att det gav effekter men att dessa var för små för att de skulle kunna rekommendera träning, 

på grund av kopplingen mellan tidsåtgång och varaktig nytta. 

Klingberg (2010) hävdar att träning av arbetsminnet fungerar för individer som upplever svårigheter i 

det dagliga livet på grund av arbetsminnets begränsningar. Alltså skulle träning av arbetsminnet i 

förebyggande syfte vara försvarbart. Bergman-Nutley och Klingbergs studie (2014) visar att 

arbetsminnesträning ger bra effekt på arbetsminnet och viss effekt på planering och möjligheten att 

följa instruktioner. I samband med att den visuospatiala delen av minnet ökade, ökade också den 

matematiska kunskapen i deras studie. Spencer-Smith och Klingberg (2015) visar att all träning av 

arbetsminnet ger positiv effekt på vanliga dagliga funktioner. Hos individer med ADHD eller med 

annan diagnos som handlar om begränsningar i arbetsminnet visar denna studie att träning av 

arbetsminnet är positiv även på lång sikt. 

Dumontheil och Klingberg (2011) talar om hur det visuospatiala arbetsminnet påverkar det 

matematiska resonemanget. Om man kunde testa detta minne på elever skulle man kunna förutspå hur 

de kommer att utvecklas inom matematiken. Att låga resultat i matematiska sammanhang hänger ihop 

med arbetsminnet beläggs av fler studier enligt Dumontheil och Klingberg (2011). Det finns en stark 

korrelation mellan ett svagt arbetsminne och matematiksvårigheter oavsett ålder visar fler studier. 

Gathercole, Pickering, Knight och Stegmann (2003) talar om att en koppling mellan att processa 

nummer och lösa problem kräver att fler saker hålls i arbetsminnet och att den centrala exekutiva 

cortexen ska ge support. 

Taluppfattning och beräkningsstrategier 

Taluppfattning 

Enligt McIntosh (2008) och Löwing & Kilborn (2003) är taluppfattning och användning av strategier 

något som hjälper elever till en positiv utveckling i matematikämnet. Det är skolans uppgift att 

undervisa och ge eleverna en god taluppfattning och visa användbara strategier. Dock menar Mcintosh 

(2008) att undervisningen måste anpassas till eleverna så att de får användbara strategier som de 

förstår. Om detta sker leder det till att eleverna lyckas med beräkningar och får en positiv bild av 

matematikämnet (Löwing & Kilborn, 2003). Bland annat är det viktigt att små barn tidigt under de 

första åren i skolan lär sig talfakta och grundläggande räknefärdigheter exempelvis 8 + 7 = 15 och 14 – 

6 = 8 (Löwing, 2016). Löwing (2016) sammanfattar matematisk kompetens som en sammansättning 

av grundläggande matematikkunskaper, så att eleven automatiskt eller med direkt flyt kan utföra 
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grundläggande matematiska operationer. Med hjälp av detta kan eleven lösa problem samt förklara hur 

den tänker i matematiska lösningar. 

När det gäller taluppfattning påvisar Björk och Pettersson Berggren (2015) att arbetet med tallinjen är 

en framgångsfaktor. Enligt Björk och Pettersson Berggren (2015) finns det flera kritiska punkter som 

eleven måste förstå för att erövra en linjär tallinje. En sådan kritisk punkt är till exempel att eleven 

måste förstå att värdeskillnaderna mellan markeringarna på tallinjen måste vara lika stora. En stor 

vinst med att arbeta med tallinjen är att när eleverna har en mental tallinje behöver inte hjärnan belasta 

arbetsminnet med den kunskapen, den har blivit automatiserad och lägger sig i långtidsminnet 

(Paterson, et al, 2006). Bakomliggande forskning till Vektor (Cognition Matters, 2016) visar bland 

annat på behovet att träna tallinjen. Kucian et al (2011) talar om den inre mentala tallinjen som barn 

generellt redan har skapat innan de börjar skolan och möter siffror och tal. Studier visar att barn som 

saknar denna inre tallinje får svårt att lära sig skolans matematik. Bland annat barn med diagnostiserad 

Dyskalkyli saknar denna inre mentala tallinje enligt Kucian et al (2011). Enligt forskningen bakom 

Vektor (Cognition Matters, 2016) behöver barn en inre tallinje och en förståelse för att tal motsvarar en 

“storlek” och en plats i rummet. Att träna tallinjen och rumsuppfattning är viktigt. Problemlösning, 

spatial förmåga och arbetsminne är också delar som bör fungera för att barn ska utveckla ett 

matematiskt kunnande. Både Link, Moeller, Huber, Fischer och Nuerk (2013) och Kucian et al (2011) 

talar om den inre tallinjen och hur studier visar att träning av tallinjen ger resultat även inom andra 

delar av matematiken. Just linjen är viktig i träningen för att lära sig grunderna i matematik. Link et al 

(2013) visar på svårigheten för elever att sätta ut värdet 40 på en tallinje från 0 till 100. Resultatet av 

deras studie visar att träning med kroppslig medvetenhet av tallinjen gav bäst resultat. 

Matematiska beräkningsstrategier 

En matematisk beräkningsstrategi är att hitta olika tillvägagångssätt som leder fram till en lösning på 

en beräkning. Strategierna kan vara medvetna eller delvis omedvetna. Dessa strategier kan variera 

beroende på elevens förkunskaper och vad det matematiska problemet handlar om. Vad eleven väljer 

för strategi beror ofta på deras erfarenheter och tidigare kunskap. Strategiernas effektivitet varierar och 

det är i slutändan bra att använda effektiva strategier (Skolverket, 2011b). De strategier som var i 

fokus under studien beskrivs genom olika definitioner och förklaringar av Bentley och Bentley (2011, 

2016), McIntosh (2008) och Löwing och Kilborn (2003). 

Automatisering: användandet av grundläggande tabellkunskaper i addition, subtraktion och 

multiplikation bör gå relativt snabbt, gärna på två till tre sekunder. Tar det längre tid kan det ge 

indikationer på att eleven inte har befäst dessa kunskaper. 

Fingerräkning: en strategi som används om en inte har kommit så långt i sin utveckling och har svårt 

för att hålla saker i arbetsminnet.  

Linjär tallinje: eleven kan se talen som ordnade enheter, där placeringen av tal i en rad ligger med 

lika långa avstånd. 

Talkamrater: eleven kan snabbt foga samman två tal till ett tredje för att underlätta en beräkning. 

Denna strategi används för att en automatisering ska ske så eleven inte ska behöva hålla så många tal i 

arbetsminnet. Exempel: 7 + 3 = 10, 8 + 7 = 15. 

Beräkning av olika talsorter var för sig: eleven arbetar med att dela upp talen i olika talsorter och 

addera eller subtrahera dem var för sig. Exempel: 32 + 26 = 30 + 20 + 2 + 6 = 50 + 8 = 58 
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Kompensationsräkning: eleven jämnar ut termerna för att kunna se summan eller differensen lättare, 

på så sätt görs beräkningen enklare. Exempel: Talet 18 + 7 beräknas istället 20 + 7 = 27 och sedan 27 

– 2 = 25. 

Omgruppering: är nära besläktat med kompensationsräkning men i denna strategi omgrupperas talen 

istället. Exempel: 13 – 9 beräknas istället 10 – 9 + 3 = 4. 

Skriftlig huvudräkning: eleven skriver ner sina tankar i form av stödanteckningar eller mellanled för 

att förenkla beräkningen.   

Träning med digitala verktyg 

Moeller, Fischer, Nuerk och Cress (2015) menar att matematikträning idag kan göras med hjälp av 

digitala verktyg, eftersom de lätt kan programmeras till den sorts träning som efterfrågas. Enligt en 

metaanalys av stödinsatser av Almqvist, Malmqvist och Nilholm (2015) var databaserad träning av 

matematik den insats som gav bäst effekt över tid jämfört med till exempel strategiträning.  

Adesina, Stone, Batmaz, och Jones (2014) beskriver i sin artikel hur engelska skolor använde ett 

datorprogram och hur lärare då kunde få en större förståelse för hur eleverna tänkte. Genom 

programmet blev den formativa feedbacken bättre för eleverna. Deras studie (Adesina et al, 2014) 

visar att det finns signifikanta positiva effekter med att arbeta med digitala verktyg. När elever tränar 

intensivt varje dag med individuellt utformade uppgifter ger detta positiva effekter, enligt Sterner och 

Lundberg (2009). Moeller et al (2015) säger att dagens digitala verktyg enkelt kan individanpassas 

efter elevens kunskapsnivå och att möjligheten då ökar för att de som upplever svårigheter i matematik 

kan få hjälp. Moeller et al (2015) menar också att det krävs många olika sorters träning av den inre 

mentala tallinjen och att den digitala världen skapar goda möjligheter för det. Holgersson, Barendregt, 

Rietz-Lepännen, Ottosson och Lindström, (2015) skriver om att möjligheten att individualisera och 

anpassa i den digitala världen skapar träningsmöjligheter för elever i behov av stöd och enligt deras 

studier kan träning med hjälp av ett digitalt dataspel i matematik även ge bestående förbättringar av 

elevers matematikkunskaper. 

Att motivationen ökar skriver Käser et al (2013) och Kucian et al (2011) om, de talar båda om hur ett 

digitalt verktygs utformning kan vara motiverande för elever. Kucian et al (2011) skriver att eleverna 

tyckte om att träna med ett digitalt träningsprogram och att de själva uttryckte att de blev bättre på 

matematik. Käser et al (2013) förutsätter i sin artikel att eleverna ska få en högre motivation att lära sig 

matematik när det är datorbaserad träning, samt att programmet anpassar sig individuellt efter elevens 

förkunskaper. 

Dahlin (2013) menar att eleverna förbättrar sina kunskaper men att det kan bero på olika saker, en 

orsak kan vara att det är ett digitalt verktyg. Dahlin (2013) menar att förbättringen även kan bero på 

uppmärksamhet, motivation och känslor, slutsatsen Dahlin (2013) drar är att det behövs forskas mer 

om detta. 
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Forskning bakom träningsprogrammet Vektor 

Forskningen bakom Vektor bygger på kognitiv neurovetenskap och applikationen är framtagen av en 

forskargrupp med tvärvetenskaplig kompetens. Den artikel företaget lyfter fram som en 

sammanfattning av den bakomliggande studien är skriven av Nemmi, Helander, Helenius, Almeida, 

Hassler, Räsänen och Klingberg (2016). Teorierna bakom visar att matematiskt kunnande inte enbart 

beror på matematiska färdigheter utan att det är med hjälp av bakomliggande kognitiva färdigheter 

som matematikutveckling sker. Dessa kognitiva färdigheter är icke verbal resonemangsförmåga, 

arbetsminne och processhastighet. Genom att träna matematiska kunskaper samtidigt som arbetsminne 

ville forskarna bakom studien studera om det påverkade den matematiska utvecklingen positivt hos 

elever som är 6 år gamla (Nemmi et al, 2016).  

Valet att sätta in träning i så tidig ålder var att det i tidigare forskning i studien visat sig att svårigheter 

i matematik oftast härrör från den allra tidigaste inlärningen av matematik. Enligt Geary (2011) visar 

studier att den kunskapsskillnad som visar sig i matematiska test mellan elever i svårigheter och elever 

utan svårigheter i årskurs ett är lika stor eller större i årskurs fem, oavsett intelligens. Enligt Geary 

(2011) måste eleven förstå relationen mellan talens namn, siffror och mängden bakom varje tal/siffra. 

Eleven behöver kunna automatisera mellan dessa representationer. Eleven behöver också äga tallinjen 

och ha baskunskaper i aritmetik, det vill säga räkneprocedurer, att dela upp tal och att ta ut fakta ur 

problemuppgifter. Geary (2011) menar att alla elever behöver dessa baskunskaper redan i årskurs ett 

för att klara matematiken under hela skolgången på ett bra sätt. 

I studien som ligger till grund för Vektors utformande (Nemmi et al, 2016) kommer forskarna bland 

annat fram till slutsatsen att de elever som utvecklades bäst med hjälp av träningen var de elever som 

redan hade ett bra fungerande arbetsminne och en egen inre tallinje. De elever som upplevde 

svårigheter med arbetsminne och tallinjen var de som utvecklades minst i förhållande till sina 

uppvisade kunskaper vid starten av studien. 
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med denna studie är att ur elevens perspektiv, undersöka hur elever i behov av särskilt stöd i 

ämnet matematik beskriver sin upplevelse av träning med applikationen Vektor. Studien vill även 

undersöka om eleverna uttrycker en förändrad uppfattning om matematikämnet och av sina 

grundläggande strategier efter träning.  

Frågeställningar 

• Hur upplever eleverna träningen med applikationen Vektor? 

• Hur upplever eleverna innehållet i applikationen Vektor? 

• Uttrycker eleverna muntligt och/eller skriftligt en förändring i sina strategier inom grundläggande 

beräkningsstrategier efter en träningsperiod i applikationen Vektor?  

• Vilken uppfattning har eleverna om matematikämnet före och efter en träningsperiod med Vektor? 
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Metod 

Under denna rubrik presenteras deltagarna i studien, applikationen Vektor och de metoder som använts 

för att få möjlighet att beskriva elevernas upplevelse. Trovärdigheten beskrivs och de etiska 

frågeställningar som beaktats kommer att gås igenom. 

Då syftet med studien var att undersöka elevers upplevelse utifrån flera parametrar användes både 

kvalitativ och kvantitativ data, mixed method. Till största del är insamlad data kvalitativ, eftersom en 

kvalitativ metod lämpar sig bäst när en vill komma åt de sammanhang som inte uppenbarar sig på en 

gång och som kräver tolkad förståelse (Fejes & Thornberg, 2015). Den kvalitativa delen av datan 

består av två semistrukturerade intervjuer och observationer. Det kvantitativa materialet består av en 

utvärdering i enkätform och en del beskrivande statistik från träningsprogrammet Vektor. Enligt 

Eliasson (2013) är det bra att kombinera olika data för att ge en tydligare bild av 

undersökningsområdet. Vid analys av materialet används en innehållsanalys för att tydligt ge en bild 

av elevernas upplevelser, detta för att inte förlora viktig data i överföringen mellan empiriskt material 

och analys. 

Deltagare 

På två skolor i Mellansverige planerades en utökad stödundervisning med intensivträning av 

grundläggande matematik, med hjälp av applikationen Vektor. Eleverna var i åldern 10 till 11 år och 

gick i årskurs 3 och 4. Samtliga åtta elever som planerades att ingå i träningen var i någon form av 

matematiksvårighet. En svårighet som visade sig inom taluppfattningsförmågan och/eller 

begränsningar beroende på arbetsminne. En noggrann kartläggning av respektive elevs kunskaper 

inom området taluppfattning hade genomförts tidigare av skolan och samtliga elever hade sedan en 

period fått stöd av speciallärare i matematik. Då eleverna i sin stödundervisning nu skulle genomgå 

denna träning passade det bra att planera en studie utifrån denna och genom den få möjlighet att 

beskriva hur eleverna upplevde träningen.  

Efter att kontakt tagits med rektor, klasslärare och specialpedagoger på skolan kontaktades elevernas 

vårdnadshavare via telefon för att berätta om träningen samt eventuell efterföljande studie. Efter 

samtal skickades ett missivbrev hem, se bilaga 1. I detta brev gavs möjlighet för vårdnadshavare att ge 

samtycke till att insamlat material fick användas till den tänkta studien. Oavsett svar på detta, 

medverkade tänkta elever i träningen med applikationen. Enbart det material som vårdnadshavare 

godkänt är med i denna studie. Därefter informerades de elever som var tilltänkta att delta i träningen, 

om hur träningen skulle gå till och vad studien syftade till. Eleverna gavs information om att de fick 

avbryta studien när som helst men att träningen var obligatorisk. De elever som senare var med i 

studien fick också information om att deras medverkan var helt anonym. Efter denna kontakt med 

elevernas vårdnadshavare och elever gav alla åtta sin tillåtelse till att medverka i studien.  
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Beskrivning av applikationen Vektor 

Tillsammans med Torkel Klingberg professor vid Karolinska institutet har stiftelsen Cognition Matters 

arbetat fram en träningsapplikation till surfplatta för att träna grundläggande matematikkunskaper och 

arbetsminne. Träningen ska enligt Cognition Matters (2016) utföras vid 40 tillfällen, 30 minuter per 

dag i cirka åtta veckor för att önskad effekt ska uppnås. Applikationen laddas ner till en surfplatta och 

på hemsidan skaffar man ett gratis lärarkonto och skapar elevinloggningar. Samtliga inloggningar blir 

automatiskt avidentifierade genom att eleverna får ett kodnamn och endast lärare och elev får tillgång 

till detta kodnamn. På lärarkontot kan läraren ta del av beskrivande statistik om hur eleverna presterat i 

olika delar av spelet, hur fokuserat eleven har spelat och hur lång tid olika moment tagit för eleven, se 

bild 1 för exempel på lärarinformation. 

Bild 1, lärarinformation om exempelvis: Tallinjestatistik, talrad, och exempel på hur fördelningen av olika 

träningsmoment kunde se ut, WM = arbetsminnesträning, nplas = talkamrater, Math + Tests = tallinje, 

Reasoning = Pussel (Källa: Cognition Matters, 2016) 

 

Applikationen är utarbetad för att kunna användas i olika länder, det behövs därmed ingen 

läskunnighet. Eleven får hjälp i form av en hand som pekar och visar vad den ska göra inför varje nytt 

moment. Tar eleven mycket tid på sig att lösa ett moment kommer handen fram igen och hjälper till. 

Från det att eleven startat en spelomgång får eleven spela i cirka 30 minuter sedan stängs spelet av och 

eleven kan inte logga in igen förrän några timmar senare. Eleven kan som spelare inte hoppa över 

något moment eller göra andra inställningar än att byta saker den förtjänat under spelet. 

Eleven får sin inloggning och startar sin resa in i en värld där ondskan har tagit över öar och dess 

invånare i form av djur som blivit onda. Uppdraget eleven får vid sin första inloggning är att rädda 

världen från ondska och göra djuren snälla igen. Varje ö som eleven räddar innehåller uppdrag med tre 

liknande övningar med antingen tallinjen, talkamrater, arbetsminne eller pussel. Eleven måste klara 

övningen för att få en nyckel. När eleven löst övningen tre gånger och fått tre nycklar är ön räddad och 

eleven går vidare till nästa ö och möter nya uppdrag. Spelet anpassar sig efter elevens visade 

kunskaper, övningarna ligger hela tiden lite över elevens kapacitet. Under spelets gång vinner eleven 

olika saker och djuren som räddas går över till elevens sida och blir små och söta. Eleven kan 

allteftersom byta hatt, sköld och stav samt bestämma vilket djur som gör dem sällskap i spelet. Den 

samlar även nycklar och diamanter. Eleven räknar dessutom gärna själv hur många världar, en grupp 

öar, som får plats på skärmen som den har räddat, se bild 2. 
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Bild 2, bilder på spelfigur och Vektors världar (Källa: Cognition Matters, 2016) 

Eleven tränar på tallinjen från ental, tiotal till bråk och så småningom decimaler och hundratal. På 

tallinjen tränas även addition och subtraktion. Talkamrater tränas med hjälp av tabeller som ska fyllas 

i, se exempel på träningsmoment bild 3. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bild 3, bilder på tallinje och talkamrater (Källa: Cognition Matters, 2016) 

Arbetsminnet tränas på flera olika sätt, i början med en träning där knappar lyses upp och en melodi 

skapas som eleven sen ska kopiera exakt, av applikationen kallad Grid. På bilden visas Memory crush 

där frukter lyses upp i en viss ordning, eleven ska peka på frukterna i samma ordning och då krossas 

de och raderna med frukt faller ner.  

Problemlösning tränas när eleven får utföra pussel av olika slag exempelvis Tangram och 

mönsterpassning, se exempel på träningsmoment bild 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4, bilder på pussel och arbetsminnesträning ”memory crush” (Källa: Cognition Matters, 2016). 

Samtliga bilder på delar av applikationen Vektor är godkända för publicering av företaget Cognition 

Matters. 
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Genomförande 

Genomförande av träning 

Innan träningen startade genomfördes en semistrukturerad intervju med utvalda elever, då de också 

muntligt informerades om hur träningen skulle gå till.  

Träningen schemalades sedan 20 skoldagar i följd, ett pass per dag under 30 minuter där vi 

medverkade som deltagande observatörer och träningsledare. Valet att lägga 20 dagar i följd var för att 

alla skulle kunna genomföra minst 15 tillfällen. Träningen genomfördes på två olika skolor vilket 

medförde att det blev två olika träningsgrupper. Varje pass innehöll individuell träning med hjälp av 

applikationen Vektor. Eleverna satt i studiegrupper, den ena gruppen bestod av fem elever och den 

andra gruppen innehöll tre elever. De separat grupperna satt på samma ställe vid samtliga tillfällen 

med samma deltagare och träningsledare. I denna studie valdes att begränsa antalet träningspass, då 

det i bakomliggande forskning till programmet Vektor inte finns några studier på elever i 

matematiksvårigheter. Eftersom önskade effekter inte kunde säkerställas och frågan även var om 

programmet skulle räcka till utvecklingsmässigt för elever som var äldre än 6 år, valdes antalet 

träningspass till 15 tillfällen. 

I slutet av varje pass fick eleverna utvärdera sin upplevelse av träningen skriftligt med hjälp av en 

enkät. Ett observationsschema användes för att under varje pass anteckna hur träningen med Vektor 

fungerade för eleverna. I observationsschemat dokumenterades även den stöttning och uppmuntran 

som eleverna behövde under arbetet.  

Efter 15 genomförda träningstillfällen utfördes ytterligare en semistrukturerad intervju med inblandade 

elever, i form av samma matematikuppgifter med följdfrågor som i första intervjun samt ytterligare 

frågor kring upplevelsen av träningen med Vektor, se bild 5 för beskrivning av genomförandet. 

 

bild 5: beskrivning av genomförande 

Datainsamling 

Intervju 1 före träning 

Intervjuguiden som togs fram hade till huvudtema fem uppgifter som krävde förkunskaper i 

taluppfattning. Beroende på elevens lösning och svar på uppgifterna gavs följdfrågor för att fördjupa 

uppfattningen om elevens strategier inom området, se bilaga 2. En pilotstudie av intervjuguiden 

genomfördes på två elever som inte var med i studien för att höja trovärdigheten. Guiden reviderades 

något efter denna pilotstudie. Ett par uppgifter flyttades som upplevdes ligga på fel ställe i testet och 

påverkade resultatet negativt. Frågeställningarna justerades även något så att de blev enklare att förstå 

för eleven. De matematikuppgifter som förekommer i intervjuguiden kommer från McIntoshs (2008) 

kartläggningsmaterial, Förstå och använda tal. Några uppgifter lades till för att få möjlighet att fånga 

upp automatiseringen på väldigt enkel nivå. Intervjun genomfördes i en för eleverna känd miljö och 
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tog cirka 20 minuter per elev. Samtliga intervjuer spelades in för möjligheten att gå tillbaka till 

elevernas svar och undvika feltolkningar. Observationer under intervjuerna skrevs ner. Skriftliga 

uträkningar och svar sparades och kopplades till rätt elevintervju. Transkriberingar gjordes under 

samma vecka som intervjuerna genomfördes. Utifrån inspelningarna återgavs elevens svar så exakt 

som möjligt, suckar och pauser togs med då dessa ansågs viktiga för tolkningen. Intervju ett gav cirka 

16 sidor transkriberad text. Testet med tillhörande observationsanteckningar gav motsvarande åtta 

sidor text. 

Utvärderingar under träning 

Eleverna gjorde egna skriftliga utvärderingar efter varje pass. Utvärderingarna var i form av en kort 

enkät. En fråga var utformad med tre alternativ. Eleven valde en av dessa, utifrån de förutbestämda 

upplevelserna: positiv gubbe, neutral gubbe och en negativ gubbe. Två öppna frågor utformades där 

eleverna förväntades svara med text om vilka delar av träningen som upplevdes roliga och vilka delar 

som tog lång tid, se bilaga 3. Totalt samlades 120 utvärderingar in då samtliga åtta elever genomförde 

15 träningstillfällen. 

Observationer under träning 

Vid varje träningspass observerades varje elev med hjälp av ett observationsschema, se bilaga 4. 

Enligt Björklund Boistrup (2014) kan man analysera en lärandeprocess genom att dokumentera 

händelser och iakttagelser för att sedan göra en analys av dessa. Iakttagelser av det som eleven gör 

under lektionspassen behöver också kort skrivas ner och beskrivas med ord (Björklund Boistrup, 

2014). Observationerna gjordes för att beskriva hur träningen med Vektor fungerade. Fokus låg på 

elevens känslor och uttryckta frågor gällande innehåll, stöttning under träning och vad eleven faktiskt 

gjorde under träning. Totalt samlades 120 observationer in då varje elev observerades vid samtliga 

tillfällen, enligt bilaga 4.  

Intervju 2 efter träning 

I intervju 2 användes samma fem uppgifter som i intervju 1, följdfrågor gavs kring upplevelse av 

kunskap. I intervju 2 gavs även följdfrågor angående hur eleven tyckte att det hade fungerat att träna 

med hjälp av applikationen, se bilaga 5. Intervjun genomfördes på samma ställe som intervju 1, i en 

känd miljö för eleven. Intervjun tog cirka 20 minuter/elev, den spelades in och transkriberingar gjordes 

under samma vecka som de genomfördes. Transkriberingarna genomfördes på samma sätt som vid 

intervju 1. 

Analysmetod 

För att sortera och analysera det empiriska material som samlats in valdes en innehållsanalys med 

förutbestämda kategorier. Kategorier som styrde analysen valdes utifrån forskningsfrågorna för att 

undersöka syftet. Innehållsanalys anses vara användbar vid analys av olika insamlad data i form av 

text, för att få möjlighet att finna mening och mönster i materialet (Bengtsson, 2016). Vi använde både 

semantisk och latent kodning, vilket betyder att vi har beskrivit de mönster som finns i data och även 

tolkat det insamlade textmaterialets betydelse (Bengtsson, 2016). Vi arbetade efter fyra steg i 

analysarbetet för att kunna beskriva och tolka materialet. Data som samlades in från intervjuerna, 

utvärderingarna och observationerna sammanställdes och sorterades efter följande steg: 

1) Initialt gick vi igenom insamlad data noggrant för att få en överblick över det empiriska materialet. 

Vi utgick ifrån observationerna, utvärderingarna samt intervjuerna.  
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Noggranna anteckningar och markeringar gjordes i materialet av de olika upplevelser som eleven 

uttryckt muntligt och skriftligt. Vi inkluderade även anteckningarna om hur träningen hade förflutit 

utifrån observationsschemat. Följande kategorier var i fokus under genomläsningen: 

• Träning med Vektor 

• Strategiförändring  

• Uppfattning om matematikämnet 

 

2) I steg två delades materialet upp enligt tabell 1:  

Tabell 1, uppdelning av material efter kategorier. 

Kategori Material 

Träning med Vektor Observationer under träning 

Utvärderingar under träning 

Transkribering av intervju 2: följdfrågor, under rubrik: ställ följande frågor nr. 1 – 5, 

se bilaga 5. 

Strategiförändring Transkribering av intervju 1: uppgift 1 – 5 och följdfrågor till dem, se bilaga 2. 

Transkribering av intervju 2: uppgift 1 – 5 och följdfrågor till dem samt fördjupande 

frågor angående strategier, se bilaga 5. 

Anteckningar gjorda under respektive intervju, till exempel: elevernas svar på 

uppgifter. 

Uppfattning om 

matematikämnet 

Svar på frågan i intervjuguide 1: Vad tycker du om matematik?  

Svar på frågan i intervjuguide 2: Har träningen med Vektor påverkat hur du ser på 

matematik?  

 

3) I steg tre kodades, kategoriserades och kondenserades de anteckningar och markeringar som gjorts i 

materialet under steg ett. Kodningen gjordes under förutbestämda kategorier, nedan följer en kort 

beskrivning av hur denna kodning och sammanställning gått till under respektive kategori. 

Kategorin träning med Vektor 

Det insamlade materialet var både kvalitativt och kvantitativt. Tolkningen av materialet var kvalitativ. 

Den kvalitativa delen av data bestod av observationer och svar på frågor från intervju 2. 

Observationerna kodades utifrån positiva och negativa aspekter, se tabell 2 och bilaga 4. 

Tabell 2, uttryckta upplevelser enligt observationsschemat. 

Positiva aspekter vid träning Negativa aspekter vid träning 

Koncentration/arbetar med det den ska Okoncentration/gör annat 

Vill träna Vill inte träna  

Behöver ingen stöttning eller hjälp av läraren Behöver stöttning eller hjälp av läraren även om 

programmet ska fungera självinstruerande 

Tycker det är roligt att träna Tycker att det är tråkigt och uttrycker det på olika 

sätt 
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Svaren på intervjufrågorna om hur träningen upplevdes kodades genom positiva och negativa uttryck, 

enligt tabell 3. 

Tabell 3, kodning av delar av intervju 2 

Fråga vid intervju 2 Positivt svar Negativt svar 

Hur upplever du träning med surfplatta varje skoldag? Ex. det är roligt/bra Ex. det är tråkigt/onödigt 

Upplever du att du lärt dig något av träningen med Vektor? Ja – exempel Nej 

Upplever du att du lärt dig något av träningen med Vektor? Ja – exempel  Nej 

 

Utvärderingarna, som eleverna utförde efter varje träningstillfälle, sorterades i kategorier för att kunna 

göra deskriptiva beräkningar. Sorteringen av materialet fördelades efter svar på utvärderingsfrågorna, 

se tabell 4 och 5 samt bilaga 3. Genom att sortera elevernas svar på hur de upplevde träningen kunde 

vi visa andelen positiva, neutrala och negativa upplevelser av träningstillfällena. Vi har även 

kategoriserat innehållet i utvärderingarna så att deskriptiva data finns för innehåll, hur många tillfällen 

nämndes olika delar av träningsinnehållet i Vektor, under rubrikerna roligt respektive tar lång tid. 

Resultaten av beräkningarna sammanställdes med hjälp av frekvenstabeller och visas i resultatet med 

hjälp av diagram. 

Tabell 4, sortering av svar på utvärderingsfråga. 

Utvärderingsfråga    

Vad tyckte du om dagens träning? Kryssa på gubben. Antal kryss Antal kryss Antal kryss 

Beräkning: andel kryss på respektive ”gubbe” jämfört 

med totalt antal utvärderingar. 

% % % 

 

Tabell 5, sortering av svar på utvärderingsfrågor. 

Utvärderingsfråga arbetsminne talkamrater tallinje pussel 

Vilken del av spelet var roligast idag? Antal gånger 

det nämns 

Antal gånger 

det nämns 

Antal gånger 

det nämns 

Antal gånger 

det nämns 

Vilken del av spelet tog längst tid? Antal gånger 

det nämns 

Antal gånger 

det nämns 

Antal gånger 

det nämns 

Antal gånger 

det nämns 

 

Kategorin strategiförändring 

För kategorin strategiförändringar användes intervjuerna med eleverna och de anteckningar som vi 

hade gjort vid intervjuerna. Data bestod av utsagor som eleverna hade gjort både muntligt och 

skriftligt. Efter genomläsning och markeringar i materialet sorterades svaren per elev under tre 

matematiska begrepp: tallinje, addition och subtraktion. Det kodade materialet sorterades efter strategi 

innan träning, intervju 1, strategi efter träning, intervju 2, och om det uttrycktes eller observerades en 

förändring eller en utveckling efter träning, se i tabell 6 ett exempel på hur en elevs svar sorterades. 
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Tabell 6, kodning och sortering av elevsvar angående strategiförändring 

Elevnummer Strategi vid intervju 1 

muntligt/skriftligt 

Strategi vid intervju 2 

muntligt/skriftligt 

Förändring av strategi 

utveckling efter träning 

Tallinje beskrivning beskrivning Ja/Nej-exempel 

Addition beskrivning beskrivning Ja/Nej-exempel 

Subtraktion beskrivning beskrivning Ja/Nej-exempel 

I resultatdelen presenteras insamlat sorterat material under de tre valda matematiska begreppen. På 

grund av risken att elevens identitet skulle röjas valdes en deskriptiv metod utan att skriva ut specifika 

elevnummer. 

 

Kategorin uppfattning om matematikämnet 

Analysen i kategorin uppfattning om matematikämnet utgick från elevernas svar på de två frågorna 

som ställdes före och efter träning i intervjuerna. Analysen av elevernas uppfattning av ämnet kodades 

genom uttryckta positiva eller negativa svar från eleverna vid de två intervjutillfällena och jämfördes 

sedan sinsemellan, se tabell 7 samt bilaga 2 och 5. 

Tabell 7, kodning av intervjufrågor från intervju 1 och 2. 

Fråga Positivt svar Negativt svar 

Vad tycker du om matematik?  

 

Roligt, lätt, förstår Tråkigt, svårt, förstår inte 

Har träningen med Vektor påverkat 

hur du ser på matematik? 

Ja - exempel Nej - exempel 

 

4) Slutligen har vi analyserat, beskrivit och tolkat data för varje enskild kategori, samt gett konkreta 

exempel från våra data. Detta steg presenteras under rubriken resultat. 

Trovärdighet 

Trovärdigheten i en studie kan alltid ifrågasättas då det är upp till forskaren att tolka data utifrån den 

förförståelse den har (Kvale & Brinkman 2014). En nackdel med intervju som metod är enligt 

Alvesson (2011) att den som intervjuar påverkar den intervjuade. Vid intervjuer kan den intervjuade 

svara utifrån vad den förväntas att svara. Det kan vara svårt att upptäcka om den intervjuade svarar på 

frågorna utifrån vad de tror att intervjuledaren vill att de ska svara, eller om de beskriver upplevda 

autentiska känslor. Den intervjuade kan också ha svårt att förklara samt sätta ord på sina känslor och 

upplevelser. Själva intervjusituationen är även den komplicerad och kan påverka resultatet negativt 

(Alvesson, 2011). För att stärka pålitligheten har en pilotstudie utförts på intervjuguiden för att om 

möjligt kontrollera ovanstående. Smärre korrigeringar gjordes för att få in den information som söktes 

till analysen, utifrån forskningsfrågorna. 

Tidigare relationer till eleverna kan påverka studiens resultat enligt Kvale och Brinkman (2014), dock 

anser Ahrne, Ahrne och Svensson (2015) att intervjuer med yngre barn kräver att intervjuaren skapar 

ett förtroende och tillit för att informanterna ska vara mer ärliga i sina svar. Redan innan studien fanns 
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en relation med alla elever och den beskrivna trovärdighetsproblematiken gicks igenom innan 

intervjuerna. Intervjuerna genomfördes sedan med ett så tillåtande och flexibelt klimat som möjligt i 

elevens närmiljö, vilket skulle göra intervjuerna mer tillförlitliga. Transkriberingar av intervjuerna 

gjordes så nära inpå som möjligt av den som intervjuat, då detta enligt Kvale och Brinkman (2009) är 

viktigt för att säkra de detaljer som är relevanta för studiens frågeställning. 

Möjligheten att dra generella slutsatser utifrån denna studie är inte möjlig då undersökningen 

genomfördes på bara åtta elever. Däremot kan studien visa slutsatser och exempel av dessa åtta elevers 

upplevelser av träningen med applikationen Vektor, samt hur dessa elevers uppfattning av sina egna 

kunskaper påverkades. Alvesson (2011) menar dock att intervjuer med fler personer inte automatiskt 

ger ett mer trovärdigt resultat då det kan minimera möjligheten att vara reflexiv i analysen av insamlad 

data. Enligt Trost (2010) är ett fåtal intervjuer bra då man vill få en överblick av en upplevelse. För 

många intervjuer kan göra det svårt att se detaljer som förenar eller skiljer sig mellan olika 

upplevelser.  

När enkäten för utvärderingar utformades valdes en så enkel form som möjligt för att om möjligt höja 

reliabiliteten och för att få hög precision i svaren. Enligt Trost (2010) är det viktigt att frågorna i en 

enkät är så pass tydliga att den är lätt att fylla i. För att stärka validiteten utformades frågorna utifrån 

den upplevelse vi ville fånga. Att utvärderingen alltid gjordes efter träning med samma frågor gjorde 

det enklare för eleverna och den som höll i träningen att få elevernas direkta reaktioner på träningen. 

Trost (2001) skriver att för att reliabiliteten ska vara hög ska situationen vara densamma och humöret 

hos den tillfrågade ska vara konstant och lika vid samtliga tillfällen för att du ska kunna mäta samma 

sak vid upprepade tillfällen. Målet var att skapa samma situation vid utvärderingarna efter träning. 

För att den interna logiken ska vara tydlig, ges en förklaring till tillvägagångsättet i analysmetoden. 

Vid analysarbete av intervjuer beskriver Kvale och Brinkman (2014) att intervjutexten framträder 

samtidigt som den tolkas. En vanlig kritik på tolkningen av intervjuer är att olika forskare hittar olika 

resultat utifrån samma intervju. Det är alltså viktigt vilka frågor uttolkaren ställer till texten och att 

dessa är tydligt redovisade i rapporten (Kvale & Brinkman 2014). För att tolka resultatet trovärdigt 

valdes en beskrivande metod i resultatdelen. Detta för att komma så nära elevernas svar som möjligt 

för att på så sätt stärka trovärdigheten i elevernas upplevelser. För att ytterligare stödja resultatet 

användes lämpliga citat från informanterna. Allt detta gjordes för att om möjligt skapa så mycket 

genomskinlighet i analysprocessen som möjligt. Vilket enligt Fejes och Thornberg (2015) stärker 

trovärdigheten. 

Träningsapplikationen Vektor valdes på grund av att den hade en forskningsgrund i studier gjorda 

tvärvetenskapligt. Studierna var lätta att hitta och beskrev tydligt den forskning som ligger bakom de 

olika ingående momenten, i den träning som applikationen bestod av. 
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Etiska aspekter 

Etiskt ställningstagande handlar om hur man bör handla i olika situationer och vara medveten om vad 

som gäller vid olika möten med människor men även att göra alla medvetna om vilka rättigheter de 

har och kan ställa på dem som utför studien när det gäller de fyra olika principerna, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapliga 

Rådet, 2016).  

Kontakt med rektor och berörda lärare gick smidigt då alla parter ansåg att träningen behövdes. 

Kontakten med vårdnadshavare via telefon gav positiv respons då samtliga tyckte att studien var 

intressant. Missivbreven (bilaga 1) som sedan skickades hem med vändande post, kom samtliga 

tillbaka på överenskommen tid. Samtliga tillfrågade elever var positiva och intresserade att starta 

träningen. Eleverna visade även ett stort intresse av att genomföra intervjuer och utvärderingar i 

samband med träningen.  

Eleverna fick innan träningen startade information om att deras medverkan var helt anonym. Elevernas 

identiteter skyddades genom att elevens namn och medverkande skolor avidentifierades. Varje elev 

hade bland annat fått ett kodnamn via Vektor. Dessa kodnamn användes enbart av oss vid hämtande av 

relevant statistik och har inte använts på annat sätt. De inspelade intervjuerna samt annat material som 

använts i studien har avidentifierats och enbart använts i denna studie. I och med detta anses kravet på 

att de som berörs av studien skall informeras, både om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt, att de 

är anonyma och att materialet enbart ska användas i denna studie vara uppfyllt.  



19 

 

Resultat 
Under den här rubriken presenteras resultatet av genomförd undersökning. Resultatet presenteras 

deskriptivt under de tre kategorierna: träning med Vektor, strategiförändring och uppfattning om 

matematikämnet. 

Träning med Vektor 

Eleverna uttryckte att träningen var positiv och att innehållet var roligt. Eleverna uttryckte en svårighet 

att sätta ord på vad de hade lärt sig men samtliga elever uttryckte att de utvecklats på något sätt, att de 

har lärt sig matematik av träningen och att träningen av arbetsminnet har gett resultat. Att träna 

matematik varje dag och att arbeta med surfplatta i matematiken hade också upplevts som positivt av 

eleverna. Resultatet visade att arbetsminnesträningen tog längst tid i applikationen. Vissa elever 

uttryckte även en irritation över träningen med moment som rörde arbetsminnet. Samtidigt är det vid 

arbetsminnesträning och när den matematiska förståelsen var för låg som eleverna behövde mest 

uppmuntran och stöd. Vid observationerna märktes att eleverna blev säkrare och det tolkas som att 

deras självkänsla stärkts i de moment de tränat på. 

Observationerna under träningen med Vektor 

Vid varje träningstillfälle genomfördes observationer och vid analys av observationerna kom vi fram 

till att eleverna arbetade överlag koncentrerat med Vektor under 30 minuter. I observationsschemat 

antecknades flertalet tillfällen då eleverna arbetade koncentrerat under hela passet. 

Vidare framkom att eleverna vid några tillfällen uttryckte att de inte ville avsluta sin ordinarie lektion, 

då de upplevde att innehållet var roligare på lektionen än träningen. Exempel på sådana lektioner var 

engelska och roliga klassaktiviteter. Övriga tillfällen visade eleverna vilja och motivation till träning 

och i observationsschemat finns noteringar om att eleverna visade att de ville träna med hjälp av 

applikationen. 

Analysen visade att eleverna behövde viss uppmuntran och stöd vid träningstillfällena även om vi 

noterade att eleverna blev säkrare och tryggare i träningen allt eftersom träningen fortskred. De visade 

mer lugn och överlag behövde mindre uppmuntran och stöd. Dock var det häften av eleverna som 

oftare krävde kontakt av lärare vid träningstillfällena, antingen behövdes ren uppmuntran eller kortare 

stunder med hjälp och stöttning i träningen. Övriga arbetade självständigt. Anteckningar visade att 

några elever ber om hjälp med specifika moment och även behov av uppmuntran antecknades. 

Eleverna uttryckte oftare att de har svårigheter och/eller känner irritation vid arbetsminnesträning, än 

övriga moment i träningen. Vi observerade svordomar och uttryckt ilska vid denna träning. Analysen 

visade att minnesträningen väckte mest irritation av innehållet. Anteckningarna visade att elever 

använder svordomar och även uttrycker sig irriterat när de arbetar med minnesträningsdelen 

exempelvis, ”jag dampar sönder på …”. 
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Intervjuerna efter träningen med Vektor 

Vi har analyserat intervjuerna som vi genomförde efter träning enligt kodschemat, se tabell 3. Här 

presenteras en beskrivning av elevernas svar och vår tolkning av svaren. Samtliga elever gav positiva 

svar på hur de upplevde träningen med Vektor, som genomfördes med hjälp av en surfplatta. Eleverna 

tyckte också att det var lättare och roligare att träna med en surfplatta än med mattebok och ordinarie 

undervisning. Exempelvis konstaterade eleverna att det är: 

- roligare än att bara skriva med handen det tar energi 

- roligare att jobba med paddan men det kan vara jobbigt att tänka.  

Samtliga elever tyckte att det var bra att träna matematik varje skoldag och flertalet elever hade en 

positiv upplevelse av träningen i Vektor. De angav olika orsaker till att det känns roligt. Vissa tyckte 

att det var roligt att få saker som en belöning i applikationen, andra ansåg att själva träningen var rolig. 

Att applikationen var utformad som ett spel upplevdes positivt av några elever som uttryckte att de 

inte tänkte på att de tränade matematik under träningens gång. 

- älskar att spela spel och då gör det inget att det är matematik för det känns inte att det är matematik 

utan det känns som ett spel. 

En elev uttryckte att den upplevde att den kommer att lära sig saker i matematiken med hjälp av 

applikationen.  

- jag upplevde den som att den kanske kunde hjälpa mig att bli bättre på matte. 

Alla elever uttryckte att Vektor hade tränat dem i matematik och flertalet ger exempel på vilka delar de 

blivit bättre på. Fem elever uttryckte att de även blivit bättre på att komma ihåg saker. Att de tränat 

minnet var alla medvetna om, då den träningen också gav mest reaktioner vid utvärderingarna, se bild 

7.  

- jag har blivit bättre på att komma ihåg saker i huvudet det gäller även i klassrummet 

- jag har blivit bättre på att komma ihåg nu 

Flera elever uttryckte att det är svårt att veta hur Vektor har hjälpt men att det har hjälpt uttryckte alla 

elever på olika sätt. 

- Det känns som jag har lärt mig massor men hur ska jag kunna veta det bara känns så.  

- jag tror att jag kanske är lite bättre än jag var förut, för mamma säger det om mina  

läxor.  

Utvärderingar 

Utvärderingarna genomfördes efter varje träningstillfälle i form av ett kryss på en positiv, en neutral 

eller en negativ gubbe, se bilaga 2. Den sammanlagda upplevelsen eleverna uttryckte redovisas i 

diagramform, se bild 6. Eleverna uttryckte en positiv upplevelse vid 66 procent av tillfällena, medan 

33 procent av tillfällena upplevdes neutrala. Vid det enda tillfället som en negativ gubbe gavs kunde vi 

från observationerna se att det rörde sig om ett tillfälle då eleven uttryckte att den inte hann mer än två 

utmaningar med uppgifter om decimaltal. Eleven uttryckte att den inte förstod det matematiska 

innehållet.  
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Bild 6, utvärdering av träningstillfällen. 

 

Vid varje utvärderingstillfälle svarade eleverna på två öppna frågor som handlade om innehållet, se 

bilaga 2. Dessa sammanställdes utifrån upplevelsen av innehållet. Eleverna kunde ge fler alternativ på 

vilket innehåll som var roligt eller tog längst tid. Fördelningen presenteras under rubrikerna: 

Arbetsminne, Tallinje, Talkamrater och Pussel, se bild 7. Vid sammanställningen upplevdes träningen 

av arbetsminne, tallinje och talkamrater i stort sett som lika roliga, de nämndes ungefär lika många 

gånger. Arbetsminnesträningen var den del som var med i utvärderingarna vid flest tillfällen antingen 

som roligt men oftare att det tog lång tid.  

Analysen av resultatet ger att innehållet till övervägande del upplevdes som positivt. Den del som 

eleverna tar upp som mest arbetsam var arbetsminnesträningen, trots att delar av den träningen också 

anses som lika rolig som övrigt innehåll. Vid tolkning av detta resultat i jämförelse med 

observationerna uppmärksammas att det var träning med arbetsminnet som upplevdes väcka mest 

irritation och upplevda svårigheter att genomföra vid observationerna. 

 

Bild 7, uppdelning av upplevelse av innehållet i träningen med Vektor, antal i varje stapel är hur många 

tillfällen innehållet nämndes i materialet. 
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Strategiförändring 

Eleverna uttryckte muntligt och/eller skriftligt att vissa av deras strategier hade utvecklats. Att 

eleverna visade större säkerhet i sin tallinjehantering kunde tolkas som att de hade fått förståelse av 

den linjära indelningen. I addition och subtraktion hade några elever bytt strategier till mer effektiva. 

Några elever hade utvecklat sina befintliga strategier till att blivit mer säkra och därmed också mer 

effektiva. Flertalet elever hade även automatiserat flera talkamrater och använde dessa i sina 

beräkningar. 

Tallinje  

Analysen visade att flertalet av eleverna utvecklats i sin förmåga att dela in en tallinje linjärt, en elev 

uttryckte dessutom att den hade fått en mental tallinje efter träning.  

- Jag har typ en tallinje i huvudet 

Exempelvis framkom av analysen att vid den första intervjun visade två elever försök till en linjär 

indelning av tallinjen, det tog lång tid och krävde flera försök, medan vid den andra intervjun efter 

träningen med Vektor använde 5 elever en linjär uppdelning av tallinjen i alla uppgifter. Dessa elever 

kom samtliga närmare rätt resultat på tallinjen, vilket pekar mot att flertalet av eleverna hade erövrat 

ett nytt strategitänk. Vid den första intervjun visade sex elever att de chansade på tallinjen, ofta med ett 

felaktigt resultat. Två elever uttryckte även att de tyckte att uppgifterna var svåra då det saknades en 

färdig indelning av tallinjen. Efter träningen framkom av intervjuerna att tre elever fortfarande hade 

svårigheter med tallinjen, dock visades en viss progression inom de lägre talområdena. 

Efter träningen uttryckte fyra av eleverna att de upplevde att Vektor hade gjort det lättare för dem att 

lösa uppgifter med tallinjer. De klarade också av att rätta sina felaktiga svar efter träning. 

- Har jag svarat 3000?.. tallinjen går ju bara till tusen 

Addition 

Vår analys av materialet visade att eleverna uttryckte en viss utveckling av sina strategier inom 

addition. De elever som inte bytt strategi hade blivit säkrare på sin tidigare strategi, vilket visade sig 

genom att de blivit snabbare och kom fram till rätt resultat oftare än tidigare. Flertalet elever behövde 

inte kontrollräkna de enklare talen längre och inte heller fingerräknade dessa tal. Eleverna hade 

automatiserat flera talkompisar efter träning. 

Konkreta exempel som stödjer denna analys finner vi bland annat vid den första intervjun då enbart en 

elev visade på en automatisering av uppgiften 4 + 7. Sex elever använde fingerräkning, de använde en 

metod som var ineffektiv vilket resulterade i att de ofta hamnade fel i beräkningarna. De uttryckte 

även en osäkerhet i om de fick använda metoden, de frågade om tillstånd eller försökte dölja den på 

något sätt, exempelvis under bordet. Vid den andra intervjun räknade fem elever fortfarande på 

fingrarna men nu med bättre resultat. Den elev som slutat använda fingerräkning uttryckte att hen 

“bara tänker”. Flertalet elever behövde inte längre kontrollräkna på fingrarna vid enklare uppgifter 

exempelvis 3 + 8 och 4 + 7. 

Ett annat exempel finns att hämta vid första intervjun då en elev uttryckte att hen använde äpplen i 

huvudet som metod. Denna elev använde efter träningen 15-kamrater istället, exempelvis i uppgifterna 

3 + 8 + 7 => 8 + 7 => 15 + 3 = 18 samt 8 + 6 => 8 + 7 – 1. Vidare framkom vid första intervjun att en 

elev använde strategin att kompensera talen till dubblor exv. 8 + 6 = 6 + 6 + 2. Efter träningen 

uttryckte just nämnda elev att den istället använde tiotalskamrater exempelvis 4 + 7 = 3 + 7 + 1. 
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Annat som styrker analysen var att vid den första intervjun använde sex elever talsorter var för sig i 

uppgiften 32 + 26, varav tre gjorde skriftliga uppställningar och hälften av eleverna lyckades inte lösa 

13 + 18 korrekt. Vid den andra intervjun efter träning använde samtliga elever talsorter var för sig vid 

32 + 26, varav en elev ställde upp skriftligt. Uppgiften 13 + 18 löste sju elever korrekt med talsorter 

var för sig varav en elev ställde upp skriftligt. 

Efter träning uttryckte samtliga elever att de lärt sig talkamraterna bättre, samtidigt som eleverna 

uttryckte att de blivit säkrare på addition. De har också bättre resultat på uppgifterna och arbetade 

snabbare.  

Subtraktion 

Analysen av intervjuerna visade att eleverna uttryckte att de blivit säkrare på subtraktion och hade 

utvecklat sina strategier. De elever som löste uppgifterna, löste dem korrekt efter träning. Flera av 

eleverna hade även automatiserat de enklare räkneuppgifterna. Exempelvis framkom det vid första 

intervjun att några elever uttryckte att de inte kunde räkna subtraktion alls, de löste enbart den första 

uppgiften och gav upp efter den. Vid andra intervjun löste flertalet av eleverna alla uppgifter och 

uttryckte inte längre att de inte kunde räkna subtraktion. Vid den första intervjun var det en elev som 

löste alla uppgifter korrekt, medan vid den andra intervjun löste flera av eleverna alla uppgifter 

korrekt. 

Exempel som också stödjer analysen är att vid den första intervjun visade flertalet elever bara 

automatisering av talet 5 – 4 = 1, vilket kan jämföras med att eleverna vid den andra intervjun visade 

att fler av talen blivit automatiserade exempelvis 19 – 9 och 11 – 6. Ett annat exempel var att vid den 

första intervjun visade några elever att de räknade med en sorts räkna ner metod med hjälp av 

fingrarna. Den var inte effektiv då samtliga gjorde fel på flertalet uppgifter. Efter träning vid den andra 

intervjun fungerade strategin för fingerräkningen bättre för de elever som fortfarande använde denna 

strategi. Flera av eleverna hade blivit säkrare på uppgifterna och gjorde rätt på dessa. 

Utveckling av strategier kunde även ses då det observerades vid den första intervjun att talsorter var 

för sig användes. Denna strategi användes då felaktigt eleverna vände på talet för att få en enklare 

beräkning, exempel: 11 – 6 = 15 och 11 – 4 = 13. Efter träningen vid den andra intervjun användes 

strategin talsorter var för sig korrekt av dessa elever, 11 – 6 = 5. En annan strategiförändring kunde ses 

efter träning då en elev använde omgruppering som ny strategi. Eleven uttrycker att hen nu kunde 

använda den för alla uppgifter och visade med exempel 14 – 6 => 10 – 6 = 4 sedan tar eleven 4 + 4 = 

8, hen använde nu tiokamrater. 
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Uppfattning om matematikämnet 

Intervjuerna antyder att eleverna inte har förändrat sin uppfattning om matematikämnet efter träningen 

med Vektor. Dock uttryckte eleverna att de ville fortsätta arbeta med digitala verktyg. 

Detta kan styrkas genom de svar eleverna gav på frågan vid intervjun innan träning jämfört med svaret 

på frågan vid intervjun efter träning. Innan träning uttryckte eleverna att det var tråkigt, jobbigt och 

ångestfyllt att arbeta med matematik. Eleverna uttryckte att de fick panik, upplevde ångest och att det 

var jobbigt när de inte förstod och/eller hängde med i den ordinarie undervisningen. Efter träning 

upplevde flertalet elever samma känsla, det var fortfarande lika tråkigt, jobbigt och ångestfyllt i 

klassrummet. De elever som uttryckte att uppfattningen hade förändrats ville fortsätta använda 

surfplatta för träning då de upplevde att det underlättade, de upplevde också att de hade blivit bättre på 

matematik. 

Exempel på detta var att vid den första intervjun beskrev eleverna att de ofta kände att de inte förstod 

och inte hängde med under matematiklektionerna. Flertalet elever uttryckte att det var roligt om de 

förstod och det var lätt. Några elever i studien beskrev en panikkänsla eller till och med ångest inför en 

matematiklektion, se citat: 

- Det är så här om du åker någon sån där läskig berg och dalbana så känner man så här jag har ångest 

nu men så gör man det iallafall så ångrar man sig mycket mer, varför åkte jag? 

- Jag vill slå någonting så att det går sönder så att någon dör … om jag sitter i klassrummet får jag 

panik jag sitter bara och väntar. 

Vid andra intervjun efter träning uttryckte fem av eleverna att ingen förändring hade skett i deras 

uppfattning av matematik. Tre elever uttryckte att deras uppfattning hade förändrats något: 

- nu tycker jag att matten är rolig på Vektor, all matte skulle vara på Ipad då skulle matte vara 

roligare 

- det har blivit lite roligare när man kan saker desto mer man lär sig desto roligare blir det 

- vet inte, men det har påverkat. 



25 

 

Diskussion 

Ur ett specialpedagogiskt perspektiv diskuteras här resultatet och hur metoden fungerat. Resultatet 

jämförs med tidigare aktuell forskning och egna erfarenheter av specialpedagogiska insatser. Detta för 

att uppnå och belysa studien syfte och att lyfta nya frågor som studien väckte. 

Resultatdiskussion 

Sammanfattande kan studiens resultat tolkas på följande sätt: 

• Eleverna upplevde träningen med Vektor positivt och ville fortsätta träna med digitala verktyg. 

• Minnesträningen i applikationen var den del av träningen som eleverna uttryckte mest känslor 

kring både negativa och positiva, de behövde även mest stöd och uppmuntran i den delen. 

• Eleverna uttryckte vissa strategiförändringar, bland annat inom tallinjen, användandet av 

talkamrater och vissa automatiseringar. 

• Uppfattningen om matematikämnet påverkades inte i någon större grad. Den förändring eleverna 

uttryckte var att matematik blev roligare i den digitala miljön. 

 

Upplevelsen av träning med hjälp av applikationen Vektor var positiv för samtliga elever. Detta kan 

kopplas till tidigare forskning som talar om att motivationen ökar vid användandet av digitala verktyg 

(Käser et al, 2013; Kucian et al, 2011). Eleverna i studien uttryckte också att det var positivt att träna 

matematik varje dag, då eleverna uttryckte att de blivit säkrare. De upplevde även att de kunde få nytta 

av det de tränat på i applikationen. Applikationen Vektor anpassade sig efter elevens individuella 

prestationer vilket också enligt forskningen (Käser et al, 2013; Kucian et al, 2011) är positivt för att 

öka motivationen. Tidigare studier visar på tydliga positiva skillnader med att arbeta med digitala 

verktyg i undervisningen (Adesina, Stone, Batmaz, & Jones, 2014; Sterner & Lundberg, 2009) vilket 

också kan kopplas till resultatet som vi såg i vår studie. Eleverna uttryckte att de vill arbeta med 

matematik på surfplatta i fortsättningen och att ett spelliknande verktyg upplevdes positivt, då det 

anpassade sig efter elevernas förutsättningar. 

Dock menar Dahlin (2013) att förbättringar som kan ses med hjälp av digitala verktyg inte kan 

säkerställas. Det skulle även kunna vara den extra uppmärksamheten eleven fick som påverkde 

resultatet och motivationen. Enligt Giota (2013) påverkas motivation och lust av lärarens 

förväntningar på elevens prestationer. Motivation och lust får idag enligt Giota (2013) alldeles för lite 

utrymme i skolan. Eleverna har under studiens genomförande visat en större lust och motivation till 

träningen med Vektor än den ordinarie matematikundervisningen. Vilket naturligtvis påverkade 

elevernas uttryckta upplevelse av träningen med Vektor. De uttryckte att det har varit bra att träna med 

Vektor varje dag något som enligt Sterner, Lundqvist och Nilsson (2011) är effektivt för elever i behov 

av särskilt stöd. 

Innehållet i applikationen upplevdes till största del positivt. Att upplevelsen av arbetsminnesträningen 

var positiv samtidigt som den upplevdes som mest ansträngande observerades både i utvärderingar och 

observationer. Det tyder på att den upplevdes som jobbigt och krävde full koncentration av eleven. Då 

samtliga elever som ingick i studien var i matematiksvårigheter kan detta ha inverkat på att 
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arbetsminnesträningen upplevdes som extra jobbig. Enlig tidigare forskning finns det en stark 

koppling mellan matematiksvårigheter och arbetsminnessvårigheter (Gathercole et al, 2003).  

Några av eleverna i studien upplevde att deras minne hade förbättrats och att deras omgivning 

upplevde förbättring. Detta korrelerar med det studierna bakom Vektor (Nemmi et al, 2016) visar i sin 

forskningsartikel. Forskningen är dock delad i hur länge effekterna av denna sorts träning håller i sig. 

Dahlin (2013) och Roberts et al (2016) säger att det inte är bevisat hur länge effekterna av träningen 

sitter kvar eller om de är bestående. Melby-Lervåg och Hulme (2016) poängterar att det enbart finns 

ett fåtal studier som bevisar effekten av arbetsminnesträning på uppgifter som inte är liknande de som 

tränats. Studier av Klingberg (2010) Spencer-Smith & Klingberg (2015) och Bergman-Nutley och 

Klingberg (2014) visar på motsatsen och hävdar att all träning av arbetsminnet ger varaktigt positiva 

effekter. Frågan kvarstår dock om effekterna är generaliserbara. 

Eleverna uttryckte en viss positiv förändring av sina strategier inom grundläggande taluppfattning. 

Flertalet elever hade efter träningen fått en större förståelse för vad en linjär tallinje är, de kan förklara 

att linjen ska delas in i lika stora delar. Elever som förstår och använder en linjär tallinje presterar 

bättre när det gäller taluppfattning (Björk & Pettersson Berggren, 2015). Den inre mentala tallinjen är 

ytterligare ett tecken på att taluppfattningen har automatiserats och fått en plats i långtidsminnet i 

stället för i arbetsminnet menar Paterson et al (2006). Några elever uttryckte att de använde en tallinje 

vid beräkningar efter träningen. Enligt Kucian et al (2011) har de flesta elever generellt en egen inre 

mental tallinje redan innan de börjar skolan. De elever som saknar denna får svårare att lära sig 

skolans matematik. Elever i matematiksvårigheter saknar ofta denna inre mentala tallinje (Kucian et al, 

2011) och behöver träna på den. Studien skulle kunna ge belägg för att träningen med Vektor 

utvecklade elevernas linjära tallinje och att även den inre mentala tallinjen utvecklades. Enligt Moeller 

et al (2015) är idag digitala verktyg så pass utvecklade att de med fördel kan användas för träning av 

den inre mentala tallinjen, vilket kan hjälpa elever i matematiksvårigheter (Moeller et al, 2015). 

Eleverna i studien uttryckte muntligt och/eller skriftligt att deras strategier till viss del hade utvecklats 

i både addition och subtraktion. Flertalet av eleverna använde fingerräkning som beräkningsstrategi, 

en strategi som ofta används om en elev inte har kommit så långt i sin utveckling och har svårt att 

hålla saker i arbetsminnet (McIntosh, 2008). McIntosh (2008) anser att det är skolans skyldighet att 

lära ut strategier till eleverna på den nivå eleven ligger på. Att elever lär sig grundläggande 

matematiska beräkningsstrategier är viktigt enligt tidigare forskning. Bland annat Löwing (2016) 

skriver att exempelvis 8 + 7 = 15 och 14 – 6 = 8 är sådana grundläggande kunskaper som elever bör 

kunna. Eleverna i vår studie uttryckte både muntligt och skriftligt att de blivit säkrare på denna enklare 

form av uträkningar efter träning med Vektor. Eleverna menade också att de hade automatiserat flera 

av talkamraterna de tränat på i Vektor. Enligt Geary (2011) måste eleven automatisera de olika 

relationerna mellan talens namn, siffror och mängden bakom varje tal/siffra, för att utvecklas 

matematiskt. Eleverna uttryckte en större utveckling i subtraktion än i addition. Det var även fler 

elever som uttryckte blockeringar i subtraktion innan träning än efter träning med Vektor. Detta kunde 

bero på att eleverna hade utvecklat en mer positiv självbild på grund av en säkrare hantering av 

enklare talfakta och talkamrater. Enligt Ahlberg (2001); Löwing och Kilborn (2003) och McIntosh 

(2008) kan det tyda på att de också har fått en ökad positiv självbild, vilket leder till en positiv 

utveckling av matematikämnet eftersom eleverna blivit snabbare på denna sort av enklare beräkningar. 

Flertalet elever använde fortfarande fingerräkning. Ett byte till en mer effektiv strategi hade alltså inte 

skett hos dessa elever. Enligt Skolverket (2011b) är en effektiv strategi något som eleven utvecklar vid 

träning och egen erfarenhet. Avsaknaden av lärarledd undervisning kan ha lett till att eleverna inte bytt 
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till en mer effektiv strategi. Vi tolkar ändå resultatet som att eleverna har tränat på taluppfattning och 

att de uttrycker att de utvecklats positivt i sin självbild. 

Enligt vårt resultat av elevernas uttryckta förändring av strategier kunde träningen av arbetsminnet 

kopplas till arbete med beräkningsstrategier och huvudräkning. Detta stämmer väl överens med 

tidigare forskning, där exempelvis Sterner och Lundberg (2002) talar om att arbetsminnet spelar en 

viktig roll vid beräkningar. Huvudräkning kräver mycket minneskapacitet. Vid denna form av 

beräkningar kan eleven inte se uppgiften utan måste hålla delar av uppgiften i minnet. Om eleven har 

automatiserat exempelvis talkamraterna belastas inte arbetsminnet lika mycket.  

Den uppfattning om ämnet matematik som eleverna uttryckte var samstämmig med tidigare forskning 

(Linnanmäki 2003, Magne, 1998). Resultatet visade tydligt att ämnet väckte starka reaktioner hos 

eleverna i studien. De uttryckte att det var tråkigt och jobbigt att arbeta med matematik. Några 

uttryckte även att de fick panik, upplevde ångest och att det var jobbigt när de inte förstod och/eller 

hängde med i ordinarie undervisning. Enligt Linnamäki (2003) och Magne (1998) kan ämnet 

matematik väcka både starka reaktioner och skapa ångest att inte klara av ämnet. Det kan också leda 

till blockeringar och att eleven uttrycker att den tycker att undervisningen är för svår. I studien visade 

tre elever en liten förändring av uppfattningen om ämnet. Detta kunde bero på att den digitala 

applikationen anpassade sig till elevens kunskapsnivå. Det är viktigt för självkänslan att lyckas och 

möta uppgifter på rätt nivå, vilket Vektor gör. Att eleverna inte uttryckte en större förändring i sin 

uppfattning om ämnet kunde bero på den begränsade tid vi genomförde träningen och att den ordinarie 

klassrumsundervisningen pågick som vanligt vid sidan av.  

Vid observationerna av eleverna vid träning upptäckte vi att eleverna behövde mycket uppmuntran och 

stöd för att bygga upp sin självkänsla. Det arbetet behöver antagligen pågå under en längre tid och 

även i klassrumssituationer för att påverka elevernas uppfattning av ämnet i grunden. När eleven möter 

undervisningen i ämnet utvecklas elevens uppfattning och attityd till sig själva och deras matematiska 

identitet har möjlighet att förändras (Roesken, Hannula och Pehkonen, 2001; Grootenboer, 2013; 

Palmer 2010). Det betyder att eleven kan komma att uppfatta sig själv som mer matematisk om den 

möter rätt undervisning och stöttning (Palmer, 2010).  

Elevernas självkänsla och eventuella negativa attityd kan spegla elevens uppfattning av ämnet hela 

vägen upp till vuxen ålder enligt Grootenboer (2013). Detta kan påverka hela elevens framtid och för 

samhället är detta en viktig fråga, då det kan påverka val av utbildning och senare yrke. Linnanmäki 

(2003) menar att elever som upplever svårigheter i matematik upplever sig själva som mindre 

intelligenta än motsvarande de elever som upplever läs och skrivsvårigheter. 

Vi upplever att träning utanför den ordinarie undervisningen kan hjälpa till att stärka elevers 

självkänsla i ämnet. Men för att attityden och självkänslan hos eleven ska bli bestående behöver 

speciallärare och ämneslärare samarbeta. Eleven behöver lyckas och känna sig inkluderad i 

klassrummet. Giota (2013) menar att lärares förväntningar på eleven påverkar elevens beteende och 

prestation i skolan. samtidigt som Thomas (2013) säger att omgivningen är av yttersta vikt vid all sorts 

inlärning. 

Studiens resultat styrker att användandet av ett digitalt verktyg är specialpedagogiskt intressant. Enligt 

Almqvist, Malmqvist och Nilholm (2015) visar också datorbaserad träning positiva effekter över tid. 

Vår studie visade att eleverna uttryckte en strategiförändring mot mer effektiva metoder, vilket 

ytterligare stärker motivationen att använda verktyget som en specialpedagogisk insats. Vi anser att 

träning med Vektor blandat med lärarledd undervisning skulle stärka resultatet av träningen. Eleverna 

behöver få en förklaring av olika strategier, för att skapa möjlighet att utvecklas och bli medvetna om 
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sitt eget lärande. Vektor kan vara ett fungerande hjälpmedel för träning men vi menar att träningen 

måste varvas med ordinarie undervisning som är anpassad efter elevens förkunskaper och ligger på rätt 

nivå. Eleven behöver uppleva att den förstår så att eventuella blockeringar kan lösas upp. Speciallärare 

måste dock alltid överväga tidsåtgång för en insats jämfört med de positiva resultat insatsen kan ge. 

Det betyder att fördjupande studier krävs för att säkerställa resultatet och för ytterligare fördjupa 

förståelsen och kunskapen om hur digitala verktyg påverkar elever i behov av särskilt stöd behövs 

vidare forskning. 

Följande frågor kan vara av intresse: 

• Ger träning med applikationen Vektor under en längre period blandad med lärarledd undervisning 

effekt på elevernas utveckling av strategier? 

• Hur ser effekterna av träning med ett digitalt verktyg ut över tid, longitudinell studie med träning i 

perioder? 

• Ger träning med en digital applikation under en längre period blandad med lärarledd undervisning 

effekt på elevernas självförtroende, för att om möjligt ge en positivare uppfattning om ämnet? 

Metoddiskussion 

Att samla in data övergripande och på fler olika sätt, mixed method, upplevdes som ett lämpligt val för 

studien. Eftersom elever i åldern som var målet för studien kan ha svårt att uttrycka sig och beskriva 

sina upplevelser enligt Alvesson (2011). I beaktande av tiden vi hade till förfogande för insamling av 

data, det vill säga den tid vi hade till träning och de intervjuer vi ville genomföra, anser vi också att 

valet av metod var passande och lämplig med tanke på önskat resultat och syfte med studien. 

Valet att begränsa träningstillfällena till 15 gånger kan dock ha bidragit till ett begränsat resultat då 

tiden mellan intervju 1 före träning och intervju 2 efter träning också blev relativt kort. Elevernas 

upplevda uppfattning om ämnet och upplevda strategier kan ha behövt längre tid för att ändras eller 

befästas. 

Intervjutillfällena fungerade bra eftersom en pilotstudie genomförts och den nödvändiga relationen 

med eleverna redan var skapad, då Ahrne, Ahrne, och Svensson (2015) menar att intervjuer med yngre 

barn kräver att intervjuaren har skapat ett förtroende till eleven, för att eleven ska lämna ärliga svar. 

Det betyder att det kunde vara en fördel att vi redan hade en relation till eleverna. Enligt Alvesson 

(2011) kan den intervjuade också ha svårt att förklara samt sätta ord på sina känslor och upplevelser. 

Därför fick eleverna vid intervjuerna också möjlighet att skriftligt arbeta med uppgifter vilket gjorde 

det enklare att diskutera kring elevens upplevelser och känslor. Eleverna visade svårigheter i att 

förklara vilka strategier de använde men kunde däremot visa dem skriftligt. Enligt Alvesson (2011) 

kan den som intervjuar påverka den intervjuade på så sätt att den svarar utifrån vad den förväntas 

svara. Detta kan vara svårt att upptäcka men genom att vi genomgående var medvetna om det vid 

intervjutillfällena anser vi att det inte påverkade resultatet nämnvärt. 

Vid utvärderingarna som genomfördes efter träning kan humör och dagsform ha påverkat elevernas 

svar. För att reliabiliteten ska vara hög behöver situationen och humöret vara densamma vid varje 

tillfälle som enkäten utförs (Trost, 2010). Detta var svårt att tillgodose då eleverna var påverkade av 

det som hände runt dem och hur dagsformen var. Reliabiliteten kan alltså ifrågasättas då eleverna 

själva svarade på de tre frågorna vid varje utvärderingstillfälle. Svaren påverkades av om eleven 

orkade fylla i utvärderingen ordentligt eller ville skriva något helt annat till oss som handledare som 

inte var relevant för studien. 
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Observationerna som genomfördes blev lite för kortfattade, eftersom eleverna behövde mer stöd och 

hjälp än vad vi trodde i planeringen. Vi hade behövt en tredje part som observerade mer noggrant det 

som hände vid varje pass, för att kunna dra mer och djupare resultat utifrån observationerna. 

Observationsschemat kunde förenklats med förbestämda kategorier som kunde kryssats för, istället för 

den löpande text som nu användes. Alternativt kunde tillfällena ha filmats. Enligt Rönnerman (2012) 

är inspelning med hjälp av film ett effektivt verktyg då man vill göra analyser av upplevelser och 

innehåll i olika lärsituationer. 

Vi arbetade med analysarbetet utifrån de analyssteg som vi beskrev i metodavsnittet. Detta arbete 

gjordes noggrant och med ett så öppet sinne som möjligt. Vi anser att vårt resultat ger en tydlig bild av 

elevernas upplevelser av träning med det digitala verktyget Vektor, då vi valt att analysera och ge 

exempel samt skriva ut elevcitat i resultatet. 

Ur ett etiskt perspektiv arbetade vi noggrant innan studien startade för att medverkande elever och 

deras vårdnadshavare inte skulle påverkas negativt. Samtliga val vi då gjorde anser vi uppfyllde de 

krav man kan ställa på en studie av denna omfattning. Eftersom studien genomfördes på en redan 

planerad utökad specialpedagogisk insats kom inga elever att vara utan sitt specialpedagogiska stöd 

oavsett om de var med i studien eller inte. Vid redovisning och tolkning av resultatet valdes att inte 

redovisa exakta antal och tabeller över kodat material visas inte heller i resultatredovisningen, detta för 

att göra det svårare att urskilja enskilda elever. 

Samtliga elever upplevde insatsen positivt och uttryckte en önskan att fortsätta med träningen på 

liknande sätt. Efter studien har samtliga vårdnadshavare fått en återkoppling. Även vårdnadshavare 

upplevde träningen med Vektor som positiv för deras barn.  



30 

 

Referenser 

Adesina, A., Stone, R., Batmaz, F. & Jones, I. (2014). Touch Arithmetic: A process-based Computer-

Aided Assessment approach for capture of problem solving steps in the context of elementary 

mathematics. Computers & Education, 78, 333-343. 

 

Ahrne, G., Ahrne, G. & Svensson, P. (2015). Handbok i kvalitativa metoder. (2., [utök. och 

aktualiserade] uppl.) Stockholm: Liber 

 

Ahlberg, Ann (2001). Lärande och delaktighet. Lund: Studentlitteratur.  

 

Almqvist, L., Malmqvist, J., & Nilholm, C. (2015).Vilka stödinsatser främjar uppfyllelse av 

kunskapsmål för elever i svårigheter? En syntes av meta-analyser: Delrapport från SKOLFORSK-
projektet: Tre forskningsöversikter inom området specialpedagogik/inkludering. 

Hämtad den 27 april 2017 från http://urn.kb.se/resolve 

 

Alvesson, M. (2011). Intervjuer: genomförande, tolkning och reflexivitet. (1. uppl.) Malmö: Liber. 

 

Baddeley, A. D. (1983) Working Memory. Philosophical Transactions of the royal Society of London. 

Series B, Biological Science, 302(1110)311-324  

 

Bergman-Nutley, S. & Klingberg, T. (2014) Effect of working memory training on working memory, 

arithmetic and following instructions. Psychological Research, 78, 869-877.  

doi: 10.1007/s00426-014-0614-0 

 

Bengtsson, M. (2016). How to plan and perform study using content analysis. Nursing Plus Open,2, 8-

14. 

 

Bentley, P.O. & Bentley, C. (2016). Milstolpar och fallgropar i matematikinlärningen: 

matematikdidaktisk teori om misstag, orsaker och åtgärder. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

 

Bentley, P. O. & Bentley, C (2011). “Det beror på hur man räknar!”: matematikdidaktik för 

grundlärare. Stockholm: Liber. 

 

Bevan, A. and Butterworth, B. (2007). The responses to maths disabilities in the classroom. hämtad 

den 28/2 2017: www.mathematicalbrain.com/pdf/2002BEVANBB.PDF 

 

Björk, M.Pettersson-Berggren, G. (2015). Teachers developing teaching. International Journal for 
Lesson & Learning Studies,4(4), 383-400, 18p. Publisher: Emerald Group Publishing Limited. 

 

Björklund Boistrup, L. (2014). Att fånga lärandet i flykten. I Lindström, L., Lindberg, V. och 

Pettersson, A. (2014) Pedagogisk bedömning - om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap 

(ss.108-125). Stockholm: Liber AB 

 

Cognition Matters (2016) Vektor (2017)  [Applikation till surfplatta]. Hämtad den 28 januari 2017 

från: http://cognitionmatters.org/se/vektor/  

 

Dahlin, K. I. (2013). Does It Pay to Pracise? Doktorsavhandling. Stockholm: Institutionen för 

specialpedagogik. 

http://urn.kb.se/resolve
http://www.mathematicalbrain.com/pdf/2002bevanbb.pdf
http://www.mathematicalbrain.com/pdf/2002bevanbb.pdf
http://cognitionmatters.org/se/vektor/


31 

 

Dumontheil, I. & Klingberg, T. (2011) Brain Activity during a Visuospatial Working Memory Task 

Predicts Arithmetical Performance 2 Years Later. Cerebral Cortex.  

doi: 10.1093/cercor/bhr175 

 

Eliasson, A. (2013). Kvantitativ metod från början. (3., uppdaterade uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Fejes, A., & Thornberg, R. (2015). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber AB. 

 

Gathercole, S.E., Pickering, S.J., Knight, C., Stegmann, Z. (2003) Working memory skills and 

educational attainment: Evidence from national curriculum assessments at 7 and 14 years of age. 

Applied Cognitive Psychology, 18, 1-16. doi: 10.1002/acp.934 

 

Geary, D.C. (2011) Cognitive predictors of achievement growth in mathematics: a 5-year longitudinal 

study. Developmental Psychology, 47, 1539-1552. doi: 10.1037/a0025510 
 

Giota, J. (2013). Individualiserad undervisning i skolan: en forskningsöversikt. Stockholm: 

Vetenskapsrådet 
 

Grootenboer, P (2013). The praxis of mathematics teaching: developing mathematical identities. 
Pedagogy, Culture & Society, 21(2), 321–342. 

 

Holgersson, I., Barendregt, W., Rietz-Lepännen, E., Ottosson, T. and Lindström, B. (2015) Can 
children enhance their arithmetic competence by playing an especially designed computer game? 

Högskolan Kristianstad, Sweden; 2 Göteborgs universitet, Sweden 

 

Klingberg, T. (2010) Training and plasticity of working memory. Trends Cogn Sci. 14, 317-324. doi: 

10.1016/j.tics.2010.05.002 

 

Kucian, K., Grond, U., Rotzer, S., Henzi, B., Schönmann, C., Plangger, F., Gälli, M., Martin, E., von 

Aster, M. (2011) Mental number line training in children with developmental dyscalculia. Neuroimage 

57, 782-795. doi:10.1016/j.neuroimage.2011.01.070 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. [rev.] uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Käser, T., Baschera, G-M., Kohn, J., Kucian, K., Richtmann, V., Grond, U., Gross, M., and von Aster, 

M. (2013) Design and evaluation of the computer-based training program  

Calcularis for enhancing numerical cognition. Frontiers in Psychology, 4, 489.  

doi:  10.3389/fpsyg.2013.00489 

 

Link, T.M., Moeller, K., Huber, S., Fischer, U., Nuerk, H-C. (2013) Walk the number line - An 
embodied training of numerical concepts. Trends in Neuroscience and Education, 2, 74-84. doi: 

10.1016/j.tine.2013.06.005 

 

Linnanmäki, K (2003) Självuppfattning och utveckling av matematikprestationer. Nordisk tidsskrift 

for spesialpedagogikk, 81, 210-220. 

 

Lunde, O. (2011) När siffror skapar kaos - matematiksvårigheter ur ett specialpedagogiskt perspektiv. 

Stockholm: Liber 

 

Lyon, G. R., Fletcher, J. M., Shaywitz, S. E., Shaywitz, B. A., Torgesen, J. K., Wood F. B., Schulte, 

A., & Olson, R (2003) Rethinking Learning Disabilities.(www.schoolpsykology.net/). Publicerat 

2003-02-09. 

 

http://www.schoolpsykology.net/


32 

 

Löwing, M. (2016) Diamant - diagnoser i matematik. Ett kartläggningsmaterial baserat på didaktisk 

ämnesanalys. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 

 

Löwing, M. & Kilborn, W. (2003). Huvudräkning: En inkörsport till matematiken. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Magne, O (2003). Fem föredrag om den nya undervisningen för elever med särskilda 
utbildningsbehov i matematik. Info Vest Forlag, Klepp 

 

Magne, O. (1998). Att lyckas med matematik i grundskolan. Lund: Studentlitteratur. 

 

McIntosh, A & NCM (2008) Förstå och använda tal - en handbok. NCM: Göteborg 

 

Melby-Lervåg, M. och Hulme, C. (2016). There is no convincing evidence that working memory 
training is effective: A reply to Au et al. (2014) and Karbach and Verhaeghen (2014) Psychonomic 

Bulletin and Review, 23, 324-330 doi: 10.3758/s13423-015-0862-z 

 
Moeller, K., Fischer, U., Nuerk, H-C., Cress, U. (2015). Computers in mathematics education - 

Training the mental number line. Computers in Human Behavior, 48, 597-607 doi: 

10.1016/j.chb.2015.01.048 

 

Nemmi, F., Helander, E., Helenius, O., Almeida, R., Hassler, M., Räsänen, P., Klingberg, T. (2016) 

Behavior and Neuroimaging at Baseline Predict Individual Response to Combined  

Mathematical and Working Memory Training in Children. Developmental Cognitive Neuroscience, 

43-51. doi: 10.1016/j.dcn.2016.06.004 

 

Palmer, Anna (2010). Att bli matematisk: Matematisk subjektivitet och genus i 

lärarutbildningen för de yngre åldrarna (Doktorsavhandling från Pedagogiska institutionen, 

167). Stockholm: Pedagogiska institutionen. 

 

Paterson, S. J., Girelli, L., Butterworth, B., & Karmiloff-Smith, A. (2006). Are numerical impairments 

syndrome specific? Evidence from William’s syndrome and Down’s syndrome. Journal of Child 

Psychology and Psychiatry, 47(2), 190–204. 

 

Pehkonen, E. (2001). Lärare och elevers uppfattningar som en dold faktor i matematikundervisningen. 

I Grevholm, B. (red) Matematikdidaktik - ett nordiskt perspektiv (s.230-249). Lund: Studentlitteratur 
 

Roberts G; Quach J; Spencer-Smith M; Anderson PJ; Gathercole S; Gold L; Sia KL; Mensah F; 

Rickards F; Ainley J; Wake M,.(2016)  Academic Outcomes 2 Years After Working Memory Training 

for Children With Low Working Memory: A Randomized Clinical Trial. JAMA Pediatrics170(5), 

e154568 

 
Roesken, B., Hannula, M. S. & Pehkonen, E. (2011). Dimensions of students’ 
views of themselves as learners of mathematics. ZDM Mathematics Education, 43(4), 

497–506. 

 

Rönnerman, K. (red.) (2012). Aktionsforskning i praktiken: förskola och skola på vetenskaplig grund. 

(2., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Skolverket. (2011a). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 
11. Stockholm: Skolverket. 

 
Skolverket (2011b).Kommentarmaterial. Hämtad den 1 april 2017: file:///home/chronos/u-

42724db0ff5464086723d7358beeca4f1ee5aae6/Downloads/Kommentar%20(4).pdf  

 

/home/chronos/u-42724db0ff5464086723d7358beeca4f1ee5aae6/Downloads/Kommentar%20(4).pdf
/home/chronos/u-42724db0ff5464086723d7358beeca4f1ee5aae6/Downloads/Kommentar%20(4).pdf


33 

 

Spencer-Smith, M. & Klingberg, T. (2015) Benefits of a working memory training program for 

inattention in daily life: a systematic review and meta-analysis. PloS One 10, e0119522. 

doi: 10.1371/journal.pone.0119522  

 

Steinberg, J.M. (2013). Lyckas med digitala verktyg i skolan: pedagogik, struktur och ledarskap. 

Stockholm: Gothia. 

 

Sterner, G., & Lundberg, I. (2002). Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik. Göteborg: 

NCM. 

 

Sterner, G., & Lundberg, I. (2009). Dysalkyli - finns det? Aktuell forskning om svårigheter att förstå 
och använda tal. Göteborg: NCM. 

 

Sterner, G. Lundqvist, P. & Nilsson, B. (2011) Intensivundervisning med gott resultat. Nämnaren,1, 
44-50.  

 

Thomas, G. (2013). A review of thinking and research about inclusive education policy, with 
suggestions for a new kind of inclusive thinking. British Educational Research Journal, 39(3), 473–

490. 

 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. (4., [omarb.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

VR: Vetenskapliga Rådet (2016). http://codex.vr.se/ 

 

Vetenskapsrådets rapportserie. Hämtad den 28/2 2017 från 

http://www.vr.se/franvetenskapsradet/nyheter/nyheter2013/individualiseratlarandeiskolanvadinnebard

et.5.7e727b6e141e9ed702bfd.html 

       

http://codex.vr.se/
http://www.vr.se/franvetenskapsradet/nyheter/nyheter2013/individualiseratlarandeiskolanvadinnebardet.5.7e727b6e141e9ed702bfd.html
http://www.vr.se/franvetenskapsradet/nyheter/nyheter2013/individualiseratlarandeiskolanvadinnebardet.5.7e727b6e141e9ed702bfd.html


34 

 

Bilaga 1 Missivbrev    sida 1(2) 

 

För er kännedom 

 

Vi kommer att på skolan arbeta med en ”app” för att ge eleverna ytterligare 

möjlighet att utveckla sina grundläggande matematikkunskaper. Alla inblandade 

elever kommer att delta i en utökad specialundervisning, vilket innebär att 

eleven tränar 30 minuter per träningstillfälle under 3-4 veckor tills eleven har 

genomfört minst 15 träningstillfällen. Vi planerar att genomföra en kortare 

intervju kring matematisk förståelse både före och efter träningsperioden. Under 

träningen kommer vi kontinuerligt att utvärdera elevens upplevelse av träningen 

för att kunna följa elevens utveckling. 
 

Appen vi kommer att använda är utarbetad på Karolinska Institutet, forskning 

visar att träning med appen utvecklar elevers grundläggande matematiska 

kunnande inom taluppfattning. I appen löser eleven olika uppgifter som har med 

taluppfattning, arbetsminne och problemlösning att göra, se gärna mer 

information på http://cognitionmatters.org/. 
 

Bifogat blad är ett medgivande inför en studie som ska göras inom ramen för ett 

examensarbete på Stockholms universitet. För de elever vars föräldrar ger sitt 

samtycke kommer den data som samlas in användas som underlag för studien. 

Se bifogat blad för mer information och skicka den sidan med er underskrift på 

till skolan senast 24 februari med medföljande frankerat kuvert.  
 

 

Kontakta oss gärna om ni har några funderingar kring detta.  
 

 

Carina Strömbom  

titel 

mailadress 

telefonnummer 

 

 

Lena Åbonde 

titel 

mailadress 

telefonnummer 

 

 

 

 

 
 

http://cognitionmatters.org/
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Bilaga 1      sida 2 (2) 

 

Medgivande till användande av material 

Efter genomförd träning önskar jag tillsammans med en kollega på en skola i en 

närliggande kommun, att få möjligheten att sammanställa resultatet och använda 

materialet inom ramen för ett examensarbete på specialpedagogiska 

institutionen, Stockholms universitet. Frågeställningen är hur elever upplever 

träningen med appen. Materialet vi samlar in består av träningsresultat samt 

elevernas svar på frågor kring upplevelse av träningen.  
 

Allt material som samlas in under studien kommer att behandlas konfidentiellt 

och alla medverkande elever och skolor avidentifieras. Varje elev som är med i 

studien får ett anonymt användarnamn (exempelvis “ZIGRIVA”) som de 

använder när de ska logga in. Det är bara en lärare på respektive skola som vet 

vilket barn som har vilket användarnamn. Materialet kommer sedan endast att 

användas till detta examensarbete. Medverkan i studien är helt och hållet 

frivilligt och du/ni eller ert medverkande barn kan avbryta när som helst. 

Oavsett svar på detta medgivande kommer träningen att genomföras. 
 

Vi som kommer att sammanställa studien är: 

Carina Strömbom    Lena Åbonde 

skola     skola 

telefonnummer    telefonnummer 

 

Kontakt på Stockholms Universitet: 

Specialpedagogiska Institutionen 

Handledares namn: mailadress 

 

Hör gärna av er med frågor kring studien! 

 

❏ Vi/jag godkänner att den intervju och det insamlade utvärderingsmaterial 

som handlar om mitt barns medverkan vid arbetet med Vektor får 

användas i studien. 
 

❏ Vi/jag tillåter inte att insamlat material rörande mitt barn används i 

studien. 
 

 

-----------------------------------   

Elevens Namn    
 

 

------------------------------------------------------------  

Datum och Målsmans underskrift 
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Bilaga 2 Intervjuguide 1   sida 1(2) 

 
 1. Sätt ut talet 3 på tallinjen med ett kryss  
 
 
 

0            10 
 
 
 
2.  Ungefär vilket tal pekar pilen på?_______________ 
 
 
 

0           100 
 
  
3.  Ungefär vilket tal pekar pilen på?_______________ 
 
 
  
 

0        1000 
 
4.  Använd huvudräkning när du löser uppgifterna 
 
 
 
4 + 7 =______   9 + 5 =______ 
 
3 + 8 + 7 =______  32 + 26 =______ 
 
8 + 6 =______   13 + 18 =______ 
 
       
 
5. Använd huvudräkning när du löser uppgifterna 
 
 
 
  5 – 4 =  _______ 12 – 7 = _______ 
 
11 – 6 = _______ 11 – 4 = _______ 
 
19 – 9 =________ 14 – 6 =________  
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Bilaga 2 Följdfrågor till intervjuguide 1 (före träning)   sida 2(2) 
 
Hur upplevde du uppgift 1? Beskriv hur du tänkte 
 
 
 
 
 
Hur upplevde du uppgift 2? Beskriv hur du tänkte 
 
 
 
 
 
Hur upplevde du uppgift 3? Beskriv hur du tänkte 
 
 
 
 
 
Hur upplevde du uppgift 4? (Dela upp och fråga om varje deluppgift) Beskriv hur du 
tänkte. 
 
 
 
 
 
Hur upplevde du uppgift 5 (Dela upp och fråga om varje deluppgift) Beskriv hur du 
tänkte. 
 
 
 
Är det något du upplever svårt i matematiken? 
 
 
 
 
Är det något du upplever lätt i matematiken? 
 
 
 
 
Vad tycker du om matematik? 
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Bilaga 3 Utvärdering 

 
 
 

Elevnamn:   tränings nummer:  
 
Vad tyckte du om dagens träning? Kryssa på gubben. 
 

 

 

 
 
 
 
Vilken del av spelet var roligast idag? 
 
 
Vilken del av spelet tog längst tid?  
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Bilaga 4 Observationsschema   

    

Pass nummer:  

 

Elev Observation av specifika händelser 

- räknar på fingrarna? 

- sitter och tänker länge? 
- Koncentrerar sig/gör annat? 

- Ber om hjälp? 

- Söker uppmärksamhet? 

- Behöver paus - hur lång? 
- etc... 

Andra kommentarer 
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Bilaga 5 Intervjuguide 2 efter träning 

Första sidan innehåller exakt samma uppgifter som i intervjuguide 1 (se bilaga 1 sida 1)  

Intervju guide 2 

 

Eleven gör uppgift 1-3 (se bilaga 1)  

Svarar på samma följdfrågor till uppgifterna som tidigare: Hur upplevde du uppgift 1-3? 

Beskriv hur du tänkte 

 

Följdfrågor:  

1. Upplever du någon skillnad i hur du löser en uppgift med tallinjen efter träning med 

Vektor? 

Ta fram det förra resultatet om det är förändringar: 

2. Vad tänker du om dina förra svar? Är det någon skillnad? Om svar ja: vilka skillnader? 

 

Eleven gör uppgift 4 (se bilaga 1)  

Svarar på samma fråga: Hur upplevde du uppgift 4? Beskriv hur du tänkte 

 

Följdfrågor:  

1. Vilka strategier använder du? (samma som förut) 

Ta fram det förra resultatet om det är förändringar: 

2. Ställ frågor om specifika strategier/svårigheter från förra gången och skillnader. 

 

Eleven gör uppgift 5 (se bilaga 1) 

Svarar på samma fråga: Hur upplevde du uppgift 5? Beskriv hur du tänkte 
 

Följdfrågor:  

1. Vilka strategier använder du? (samma som förut) 

Ta fram det förra resultatet om det är förändringar: 

2. Ställ frågor om specifika strategier/svårigheter från förra gången och skillnader. 

 

Ställ följande frågor: 

1. Hur upplever du att arbeta med paddan när du ska träna matematik? 

2. Hur upplever du träningen med Vektor?  

3. Hur upplever du att träna matematik varje dag? 

4. Upplever du att du har lärt dig någonting av träningen med Vektor?  

Om eleven svarar ja: - Ge exempel. 

5. Har träningen med Vektor påverkat hur du ser på matematik?  
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