
Utvärdering Mattelek Flex 2012 
Här presenteras resultat från den första utvärderingen av Mattelek Flex som har genomförts hösten 

2012. I utvärderingen har skolor runt om i Sverige deltagit. Nedan presenteras resultat från 194 

elever som på 5-8 veckor har tränat mellan 20-25 dagar intensivt med Mattelek. De deltagande 

eleverna har före och efter träning genomfört ett utvärderingstest med olika matematikuppgifter. Av 

eleverna som har deltagit i utvärderingen får ca 60 % särskild undervisning. Eleverna som tränade 

med Mattelek var mellan 6-13 år (se bild nedan).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvärderingstestet som eleverna genomförde innehöll bl.a. följande deltest: talmönster, tallinjen, 

muntlig aritmetik, samt delar ur Diagnosmaterialet ”Diamant” – aritmetik. För att minimera ”test-

retest effekter” skapades två parallella versioner varav ca hälften av eleverna fick version 1 först och 

den andra hälften version 2 först. Här finns materialet som användes; Utvärderingstest A, Bilaga A. 

Eleverna förbättrades mellan ca 20-50 % på de olika delområdena (se nedan).   

 

 

 

 

 

 

 

 
Talmönster Tallinjen Muntlig 

aritmetik

0

1

2

3

4

5

6

Före träning

Efter träning

Före 
träning

Efter 
träning

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Aritmetik -
Diamant*



För deltest talmönster, tallinjen och muntlig aritmetik är det förändringar i medelvärde som 

presenteras.   

*Resultat för Aritmetik - Diamant är en sammanslagning av poäng på Deltest AG1-AG4 från Diamant, 

delområde aritmetik. För att kunna skapa parallellversioner innehöll de två varianterna av utvärderingstestet 

hälften av uppgifterna från respektive deltest.   

Kommentarer från lärare 

Efter utvärderingen gavs lärarna vars elever deltagit i träningen möjlighet att kommentera 

programmet. Nedan följer några exempel på kommentarer från lärare. 

Vad är ditt sammantagna intryck av Mattelek som en metod att träna grundläggande 
matematiska färdigheter? 

”Mycket bra och mångsidig metod! Omtyckt av eleverna.” 

”Fantastiskt positivt. Då vi var enda skolan i kommunen som deltagit i utprovningen bjöd jag in kommunens 

matematikutvecklare. Hon blev lika förtjust som jag”. 

”Många bra övningar som verkligen övade taluppfattningen utan att det var några siffror inblandade”.  

”Jag tycker att upplägget av programmet var mycket bra. Syftet med övningarna känns bra och relevanta för 

grundläggande färdigheter”. 

”Mycket bra! Eleven som har gjort alla träningstillfällena har förbättrat sina matematiska färdigheter (märks i 

undervisningen)”. 

”Jag tror på intensivträning. Resultatet visade att deras huvudräkning stärktes och hastigheten ökade. Det var 

mycket bra övningar med tallinjen”. 

Fanns det svårigheter i att motivera eleven/eleverna att träna? 

”Nej, att komma ifrån traditionellt räknande i boken och andra metoder som inte visat sig fungera särskilt bra, 

gjorde att han alltid ville träna. Detta program visade sig vara en väg att "nå" honom i hans matematiska 

tänkande. I vanliga fall "försvinner" tal, siffror och logik även på övningar som 5-3 eftersom han snabbt blockeras 

inombords i sitt matte-tänk. Där han i vanliga fall ger upp, fortsatte han och genomförde alla delar i programmet, 

varje dag”. 

”Nej. Eleverna tycket verkligen det var jättekul! Koncentrerade och inspirerade. Smart att byta utseendet på 

banorna med jämna mellanrum. Det uppmärksammades av eleverna och var kul! Motivationshöjande”. 

”Alla mina elever har varit otroligt positiva till träningen!” 

” Aldrig hon som jag tränade med längtade och tyckte sista spelet var jätte kul”. 

Övriga kommentarer/reflektioner 

” En elev i 4;an: Tack! (trodde hon tackade för saft å kakor som vi avslutade med, men nej) Tack för att jag fick 

göra detta, jag har lärt mig så mycket”. 

”Som ett komplement till annan ma-undervisning tycker jag att det fungerar mkt bra. Roligt att se elevernas 

motivation och drivkraft. De tyckte verkligen att Ma-träningen ofta var dagens höjdpunkt”. 

 


