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Sammanfattning 

I denna studie redogörs för lärares och elevers tankar om intensivundervisning. För att 
undersöka detta har insamlat material för analys varit intervjuer med lärare och elever, för- 
och eftertester med eleverna, observationer, loggböcker, inspelningar från lärarnas träffar med 
eleverna men också inspelningar från mina träffar med lärarna. Det som lagts störst vikt på i 
denna studie är lärarnas funderingar runt arbetet med intensivundervisningen och vilka 
förutsättningar de anser att det finns för att genomföra intensivundervisningen. Det som 
framgår i resultatet är att lärarna ser positivt på arbetet med eleverna i en ”en till en” situation 
men att skolan behöver se över förutsättningarna för att genomföra intensivundervisning. 
Lärarna påtalar i studien att det ofta är svårt att få till tiden när man skall träffa eleven enskilt. 
Även det faktum att det inte på skolan finns specifika matematikklassrum försvårar arbetet 
med elever i matematiksvårigheter både i klassrum och grupprum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Intensivmatematik, aktionsforskning, Vygotskij, Piaget, elever i 
matematiksvårigheter, matematik, Ålder/klass 

English title: Intensive teaching in mathematics and its prerequisites. Teachers and student’s 
thoughts during and after the completion of the intensive teaching. 
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Inledning 

I Vetenskapens värld, i SVT 2, den 17 oktober 2016, presenterades en stor studie från Nya 
Zeeland där människors gener studerats samt den sociala kontexten individen lever i för att se 
geners betydelse av vilken individ som utvecklingen leder till. Det hade tydligen visat sig att 
generna hade delvis underordnad betydelse och att det var kontakten med omgivningen som 
påverkade individen till största del. Vilken påverkan omgivningen fick berodde också hur den 
sociala kontakten skedde. Den sociala kontexten kan alltså påverka vem vi blir, och vad vi lär 
oss. Detta var ju inte i ett rent inlärningssammanhang men jag slogs av att det tangerade 
Vygotskijs sätt att tänka om att förutsättningarna vi föds med kan påverkas med rätt 
interaktion och inlärning till skillnad från bl. a Piagets teori (Levander, 1991, Stensmo, 1994, 
Illeris, 2007) där barnet innefattas av en kunskap som barnet sedan korrigerar när det möts av 
konflikter i den omgivande miljön. Enligt Piaget (2008) uppstår konflikterna när barnets 
uppfattning inte överensstämmer med det som omgivningen förmedlar. Barnet behöver då 
revidera sin kunskap och förnya den. Piaget (2008) anser också att barnet lär sig genom att 
själv undersöka sin omgivning och pröva sig fram, inte så mycket vad läraren förmedlar 
(Arfwedson, 1998). Skillnaden blir därmed att Vygotskij istället tänker sig att barnet lär sig 
utifrån den kontext barnet lever i och utifrån kommunikationen som förs där. Vygotskij 
(1999) tar upp vikten av social interaktion för att befästa kunskaperna hos eleverna. Det är 
inte gener eller mognad som avgör vad vi lär oss utan i vilket sammanhang och på vilket sätt 
vi förmedlas kunskapen. Kommunikationen mellan lärare/elev, lärare/lärare får därmed en 
central roll men även i vilket kontext kunskapen kommer. Dock anser Strandberg (2006) att 
Vygotskijs teorier var utvecklade ur den ryska kulturen samt Sovjetunionens första årtionden. 
Vygotskij gick, i sina teorier, inte så mycket in på den påverkan som arbete och övrig social 
interaktion mellan individer har på barnets kunskapsutveckling förutom den som utvecklas i 
skolan. Piaget (2008) studerade även dessa faktorer när han diskuterade barnets utveckling. Jo 
Boaler (2008) är också inne på att läraren är viktig genom att kommunicera matematik med 
eleverna. Arbetsmaterial och nivågruppering får en mindre betydelse. Hon menar att genom 
att möta eleven i en matematisk dialog och genom att utmana eleven med matematiska 
frågeställningar ökar lusten till matematik. Hon anser att genomgångar med exempel som 
sedan efterföljs av att tyst arbeta med liknande uppgifter ”dödar” elevens lust till matematik. 
Elever/elever och elever/lärare ska, enligt henne integrera och diskutera matematik för att 
väcka lusten till matematik. Oftast kan nivån på så sätt ligga ganska högt. 

Ett annat sätt att möta elevers svårigheter i matematik är att under en period arbeta med 
intensivmatematik som bygger på att man, enskilt eller i mindre grupp, jobba intensivt med 
elevernas svårigheter/missuppfattningar i matematik (Pilebro, Skogberg & Sterner, 2010). 
Intensivmatematik utförs av en kvalificerad och utbildad matematiklärare som jobbat i några 
år. Undervisningen bör göras under en period på 8–10 veckor (Sjöberg, Albertsson & 
Lindholm, 2016, Pilebro, Skogberg & Sterner, 2010). Intensivmatematik bedrivs också i mitt 
fall som en till en undervisning där interaktionen mellan lärare och elev blir viktig, men även 
kommunikationen mellan lärarna studeras. Pilebro m fl. (2010) ger några praktisk råd runt 
ramarna med intensivundervisning i matematik och dessa råd ligger som grund för denna 
studie.  

Enligt Skolverket (2011) är en del av skolans uppdrag att hitta nya metoder och att utveckla 
undervisningen, vilket det här arbetet kommer att vara en del av. Min erfarenhet är att det är 
svårt att hinna med eleverna under lektionerna när de är i svårigheter. Detta visar även 
Skolverkets undersökning av lärares arbetssituation (Skolverket, 2015). Därför anser jag att 
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skolan behöver titta på lärares förutsättningar när nya undervisningsformer införs i skolan. 
Elever i svårigheter är ett svårdefinierat begrepp enligt Lunde (2011). Det kan bara 
konstateras att av någon anledning fungerar inte matematik för eleven i skolan. Det faktum att 
två elever kan påvisa samma problem men behöva helt olika upplägg i matematik för att nå 
samma mål (Lunde, 2011), förutsätter att skolan kartlägger elevers kunskaper i matematik. I 
riktlinjerna i grundskolans läroplan, Gr 11 (2011) står att ”Läraren ska ta hänsyn till varje 
enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Läraren ska stärka 
elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan.” (Skolverket, 2011, s. 14). 
Dialogen med eleven blir då viktig för att nå elevens problematik (Säljö, 2000) samt att skapa 
en god självkänsla i arbetet med matematik (Skaalvik & Skaalvik, 2016, Malmer, 2002). Kan 
då intensivundervisning vara ett sätt att ge dem mer tid om samtidigt uppgifterna är riktade till 
elevens behov? Min förhoppning är att jag med denna studie även ska så ett frö så att lärarna 
ser möjligheter att ändra undervisningen, och att elever i svårigheter därmed kan mötas bättre 
i klassundervisningen.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att belysa konsekvenserna av att använda intensivmatematik 
utöver ordinarie undervisningen, med särskild fokus på intensivmatematikens påverkan på 
elevers kunskapsutveckling samt lärares planering och genomförande av undervisningen. 

För att kunna besvara syftet så används nedanstående frågeställningar: 

1)! Hur arbetar lärare med intensivmatematik för att stärka elevernas kunskaper i matematik? 
a)! Med vilka förändringar är det möjligt att genomföra intensivundervisning inom ramen 

för ordinarie arbete? 
b)! Hur påverkar intensivundervisningen elevers kunskaper i matematik? 

 
2)! Vad har lärare för tankar angående sitt arbete med att genomföra intensivundervisning i 

matematik? 
a)! Vilka förändringsmöjligheter ser lärarna i klassundervisningen efter att de har använt 

intensivundervisning i matematik?  
 

Bakgrund 

I bakgrunden kommer begreppen aktionsforskning, intensivmatematik och elever i 
matematiksvårigheter att beskrivas. Bakgrunden kommer dessutom att ta upp Piaget och 
Vygotskijs teorier om inlärning eftersom deras teorier tar upp hur eleven tar in och lär sig nya 
saker fast på olika sätt. 

Aktionsforskning 
Enligt Termlexikon (2002) så är aktionsforskning ett sätt att forska om en verksamhet genom 
att det görs en förändring och sedan studerar vad som sker efter att förändringen har gjorts. 
Forskningen bedrivs genom att forskaren gör förändringsarbetet tillsammans med dem som 
utför förändringen/utvecklingen. Forskningen bedrivs på ett sådant sätt att 
aktionen/handlingen bedrivs inom den egna verksamheten (Rönnerman, 2012) som sedan 
ställs i relation till teorier. Tanken är att aktionen/handlingen skall driva utvecklingen på den 
undersökta verksamheten framåt (Denscombe, 2016). Det är viktigt att relationen mellan 
forskare och deltagare som driver aktionen likställs och att det är deltagarna som driver 
aktionen vidare på ett för dem bra sätt (Rönnerman, 2012, Denscombe, 2016, Kroksmark & 
Åberg, 2007). Aktionsforskningens natur gör att den också blir svår att replikera eftersom den 
bygger på den egna verksamhetens förutsättningar (Rönnerman, 2012). 

Ett sätt att förstå aktionsforskningen är genom det som Wennergren (i Rönnerman, 2012) 
benämner som en aktionsforskningsspiral (MacNiff, 2013). I aktionsspiralen planeras, ageras, 
observeras och reflekteras processen av det som ska utvecklas. Utifrån en fråga/problem 
planeras sedan agerandet som skall leda till en tänkt förändring. Sedan genomförs planen och 
observerar utfallet av det som genomförts. Utifrån planen, agerandet och observationen görs 
sen en reflektion som leder processen vidare genom att nya insikter framträder. Det görs 
korrigeringar i planen och sedan prövas eventuella nya infallsvinklar (MacNiff, 2013, 
Rönnerman, 2012, Descombe, 2016) och spiralen snurrar vidare.  Detta kan liknas vid en 
spiral där processen startas om allt eftersom nya frågor uppkommer i processen. Den kritiska 
granskningen av förändringarna som görs har till syfte att förbättra verksamheten och kan på 
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så vis leda till nya spår i verksamheten och forskningen (Descombe, 2016). Eftersom 
kunskapen ökar kan den cirkulära spiralen få ett utseende av att vidga sig (se figur 1). 

 

                  

Figur 1. Bild på en aktionsforskningsspiral fritt skapad utifrån MacNiff (2013) och Descombe (2016) bilder av aktionens 
cirkulära process. 

För att en utveckling skall ske bör kunskaperna som gruppen besitter vara relaterade till 
varandra så att ett fruktbart möte där deltagarna berikar varandra med sin kunskap uppstår. 
Detta illustreras av Rönnerman (i Kroksmark & Åberg, 2007) i form av en triangel (figur 2). 

                  

Figur 2. Illustrerar hur relationerna i skolutveckling är beroende av varandra. Utformad utifrån Rönnerman (i Kroksmark & 
Åberg, 2007) 

Med personlig kunskap menar Rönnerman (i Kroksmark & Åberg, 2007) det som individen 
själv utvecklar i form av självinsikt. Vidare menar hon att kollegial kunskap är det som sker i 
dialog och reflektion med övriga i gruppen. Kommunikativ kunskap är den kunskap som 
förmedlas till andra även utanför gruppen. Kan vara både i skrift och verbala samtal men även 
andra sätt med vilket vi kan kommunicera med andra. 

Intensivmatematik 
Intensivmatematik är ett begrepp som inte är helt klarlagt enligt Sjöberg m.fl. (2016), och 
används idag i olika sammanhang vilket kan få följden att begreppet urvattnas. Ett sätt att 
tolka intensivmatematik är att läraren arbetar intensivt, under en period av ca 8–10 veckor 
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(Pilebro, Skogberg & Sterner, 2010, Sjöberg, Albertsson & Lindholm, 2016) och utgår utifrån 
de missuppfattningar/svårigheter som uppstått för eleven i matematik. Missuppfattningarna 
kartläggs med någon form av test (Pilebro, Skogberg & Sterner, 2010, Sjöberg, Albertsson & 
Lindholm, 2016, Mäkiranta, 2009) som sedan arbetas vidare med utifrån elevens svårigheter. 
Mäkiranta (2009) gjorde en sådan kartläggning av elevers missuppfattningar med hjälp av 
MacIntosh test (2010) och gjorde sedan även en intervju med några av de testade eleverna 
som rekommenderas av MacIntosh (2010). Analyserna av intervjuerna ansåg Mäkiranta 
(2009), gav en djupare kunskap om elevens tänkande, och det blev lättare att förstå vilka 
elevens missuppfattningar var, vilket underlättade för det fortsatta arbetet med att t ex hitta 
bra övningar till problematiken. Kommunikationen mellan elev och lärare blir en förutsättning 
för att få en bra grund till intensivundervisningen i matematik samt möjlighet att möta varje 
enskild elev där den är i matematikutvecklingen. Intensivundervisningen bör ges utöver 
ordinarie lektioner och ska vara anpassade till elevens behov (Pilebro, Skogberg & Sterner, 
2010, Sjöberg, Albertsson & Lindholm, 2016), vilket gör att kartläggningen blir central. 
Pilebro m.fl. (2010) påpekar att den som utför intensivundervisningen ska ha en tät kontakt 
med ordinarie matematiklärare samt att den som utför intensivundervisningen ska ha god 
kompetens i matematik för att förutsättning för en bra kvalité ska öka (Department for 
Childrens, schools and families [DCSF], 2008). ”En till en” undervisning, vilket förordas vid 
intensivmatematik (Pilebro m fl., 2010, Sjöberg m fl., 2016), har enligt en rapport från 
England (DCSF, 2008) påvisat goda resultat, där de under en period undervisat på detta sätt i 
engelska och matematik. I undersökning av DCSF (2008), genomförde ordinarie lärare i 
matematik ”en till en” undervisningen, och här visade det sig att självkänslan ökade samt att 
de grundläggande skickligheterna vid inlärning ökade. De kunde också påvisa hos vissa 
individer en snabb ökning av utvecklingen. Undersökningen från England (DCSF, 2008), 
visade på störst engagemang från elever på låg- och mellanstadiet. Även föräldrars 
delaktighet ökade på ett positivt sätt genom att de delgavs progressionen hos den egna eleven. 
En del av DCSF (2008) slutsatser var att föräldrarnas delaktighet är viktig samt att lärarna får 
en fortbildning i intensivundervisning så de kan möta eleverna med bra material. Det som 
talar för ”en till en” undervisning, enligt Sjöberg m. fl. (2016), är att det är kostnadseffektivt 
genom att eleverna blir säkrare och får ökad självkänsla i matematik och på så vis inte 
behöver lika mycket stöd framöver men också det faktum att eleven skapar redskap/strategier 
i matematik, ger eleverna nya infallsvinklar som ökar elevernas förmåga till självhjälp. 
Missuppfattningarna reduceras vilket leder till ökad självkänsla och tro på sig själv vilket 
även studien i England (DCSF, 2008) visade. En annan undersökning över tid (Torgesen m 
fl., 2001) som gjorts i läsning kunde visa signifikanta resultat att de insatser som gjorts i form 
av intensivundervisning hjälpte eleverna även efter två år, vilket resulterade i att de inte 
behövde extra stöd utöver klassundervisningen. 

Elever i matematiksvårigheter 
Elever i matematiksvårigheter innebär enligt Malmer (2002) att det är något som uppstår när 
eleven inte når de mål som är satta för ämnet. Hon pratar också om primära faktorer såsom 
kognitiv utveckling, neuropsykiatriska problem och dyskalkyli samt sekundära faktorer som t 
ex. dyslexi och olämplig undervisning, som orsaker till elevers matematiksvårigheter. Mange 
(2006) listar fem olika möjligheter till att definiera att elever hamnar i svårigheter varav några 
är samstämmiga med Malmer (2002). Dom han nämner är: Neurologiska orsaker, 
psykologiska orsaker, socio-kulturella orsaker, inlärningsorsaker och biologiska/ärftliga 
orsaker. Alla dessa definitioner behövs för att kunna förstå helheten av elevens svårigheter, 
enligt Mange (2006). Enligt Ostad i Lunde (2011) har definitionen av matematiksvårigheter 
varit på tre sätt:  
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1. Diskrepansdefinitionen vilken innebär att svårigheter blir en avvikelse som 
enbart visar sig i ett snävare område t ex specifikt för matematik. Elevens 
intelligens tittas på i förhållande till ämnen som den uppvisade svårigheten finns 
i. Dyskalkyli i samband med specifika matematiksvårigheter kan vara ett 
exempel på detta. Ålder kan också vara en form av diskrepans genom att titta på 
om elevens färdighetsnivå ligger inom den normala variationen i jämförelse med 
sina klasskamrater i samma ålder.  

2. Prokuradedefinitionen som innebär att elevens färdighetsnivå undersöks i 
matematik genom att titta på standardiserade prov, och sätter ett värde utifrån 
testet/provet för att se vart eleven hamnar.  

3. Karakteristiska kännetecken som innebär att titta på elevens arbetsminne, 
förmåga att lagra kunskap, hur individen utvecklas samt hur eleven använder 
strategier.  

Den sista definitionen som det forskas mest om idag men skapar även oenighet bland forskare 
(Lunde, 2011). Dessa olika definitioner påvisar delvis det som Lunde (2011) skriver, att det är 
svårt att veta vad matematiksvårigheter är, mer än att eleven inte får det att fungera som vi 
önskar. Ett annat sätt att tänka runt elevers svårigheter är, som Nilholm (2012) tar upp, att 
istället utgå från vems problemet är om det är elevens eller organisationen runt eleven. Detta 
påtalar Ahlberg (2001) genom att belysa vikten av att skapa kommunikation mellan alla i 
organisationen för att möta elever i svårigheter. Hon menar att om eleven skall kunna mötas 
där den är så måste alla i skolan såsom rektor, kuratorer, syv, specialpedagoger/lärare och 
lärare, vara med i detta arbete. Person (2013) menar att det är av betydelse vilket perspektiv, 
kategoriskt eller relationellt, som skolan använder i mötet med elevens svårigheter. 
Kategoriska innebär att problemen ligger hos eleven i form av medfödda eller andra 
individbundna svårigheter. Eleven blir den som skall åtgärdas vid insatserna för att möta 
svårigheterna i matematik. I det relationella perspektivet uppstår svårigheterna i mötet med 
omgivningen. Åtgärderna här blir istället att se över undervisning och elevens interaktion med 
den pedagogiska verksamheten (Person, 2013). Enligt Nilholm (i Persson, 2013) bör det 
läggas till ett till perspektiv, vilket han benämner som dilemmaperspektivet vilket kort 
innebär att inte enbart ett perspektiv råder och öppnar upp diskussionen för vilka möjligheter 
skolan kan erbjuda för att skapa ”en skola för alla”. Person (2013) är dock kritisk till om detta 
perspektiv behövs. Mange (2006) menar att hur arbetet med eleven genomförs hänger på 
vilken ”svaghet” som eleven uppvisar. Han menar att,” when students fail in mathematics it is 
often part of a vicious circle of disappointments.” Detta gör att självkänslan får sig en törn, 
och måste jobbas med av läraren/eleven genom lärarens kompetens, empati och elevens 
medvetenhet för att lyckas med samarbetet och för att acceptera lärarens mål att övervinna 
matematiksvårigheterna (Mange, 2006, Skaalvik & Skaalvik, 2016). 

Lunde (2011) skriver att det är vid övergången mellan trean och fyran som matematik 
tenderar att inte utvecklas, och en orsak till det menar han kan vara de uppkomna 
missuppfattningarna i matematik. Vissa barn har svårt att lära sig matematik trots god 
undervisning, och uppvisar inga svårigheter i övriga ämnen i skolan. Det är här som 
begreppet dyskalkyli har velat införas men som anses vara ett dåligt definierat begrepp av 
vissa forskare (Lundberg & Sterner, 2009, Sjöberg, 2006). Trots detta verkar det som om 
begreppet dyskalkyli fått fäste i de svenska skolorna, enligt Sjöberg (2006). Lundberg & 
Sterner (2009) menar att kompetensen hos lärare, specialpedagoger och speciallärare är viktig 
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för att möta elever i svårigheter. Det är även viktigt att skolan uppmärksammar risken för att 
utveckla svårigheter i matematik tidigt kanske redan i förskolan. Studier visar att det är viktigt 
att organisera undervisningen utifrån elevens behov, men inte lägga undervisningen för lågt 
(Skaalvik &Skaalvik, 2016), och att detta tillsammans med specialpedagogiska insatser t ex 
”en till en” undervisning, skapar mycket goda förutsättningar för eleven (Lundberg & Sterner, 
2009). Skaalvik & Skaalvik (2016) nämner att det är viktigt att skapa förutsättningar för 
enskilda samtal där framstegen kan påvisas, och på så vis stärka deras självbild inom 
matematik. Många elever gör sociala jämförelser där prestationerna jämförs med sina 
klasskamraters prestationer, vilket kan bli både positivt och negativt för eleven (Skaalvik & 
Skaalvik, 2016). Elevens tro på sin förmåga bedöms oftast av uppgiften som görs, och bör då 
inte vara för svår men utmanande (Vygotskij, 1999, Skaalvik & Skaalvik, 2016) 

Enligt Gifford och Rockliffe (2012) vore det fördelaktigt att hitta en metod som fungerar på 
matematiksvårigheter. Detta menar de att Emerson house metoden gör, och har visat stor 
framgång med en rad olika matematiksvårigheter. Emerson House i London, är en plats dit 
föräldrar och skolor kan sända barn mellan 6-11år med bl. a matematiksvårigheter. Här får de 
riktad hjälp av specialutbildade lärare som undervisar i mindre grupper eller ”en till en” 
undervisning. Framstegen i matematik övervakas av lärarna genom att ha en detaljerad 
planering samt ett mål för undervisningens innehåll. De arbetar med praktiska modeller och 
muntliga resonemang. Lärarna har höga förväntningar på sin elev. (Gifford & Rockliffe, 
2012). Gifford och Rockliffe (2012) påtalar att det viktigaste dock är att eleven har en positiv 
självbild när det gäller matematik för att framgång skall nås (Skaalvik & Skaalvik, 2016).  

Ett annat sätta att möta elevers matematikutveckling och svårigheter, enligt Boaler (2008) är 
att förändra matematikundervisningen. Istället för att ha genomgångar, som sedan efterföljs 
av eget arbete i boken som bygger på de tal som genomgången belyste, vilket enligt henne 
leder till passivt lärande, är det viktigt att aktivera eleverna genom att utmana deras 
matematiska förmåga genom matematiska frågeställningar som inte har givna 
lösningsalternativ. Eleven vet inte om det är geometri, algebra, addition osv som är den bästa 
lösningen. Eleven får aktivt söka lösningar men med lärarens kommunikativa hjälp. Läraren 
får här en betydande roll för elevens utveckling men även klasskamraterna. Boaler (2008) 
menar vidare att detta arbetssätt gör att nivågrupperingar inte behövs utan alla jobbar med 
matematik utifrån sina egna förutsättningar men med lärarens hjälp. Eleven får möjlighet att 
både pröva sig fram samt vägledas vidare av läraren i sin lösning av den matematiska 
uppgiften. Här kommer både Piagets tankar in men även Vygotskijs. 

Teorier 
De två teorier som kopplar till projektet och kortfattat kommer att redogöras för är de om 
Piaget utvecklingsteorier och hans kunskapsteorier samt Vygotskijs verksamhetsteorier och 
sociokulturella teorier där även Säljös tolkningar omnämns. Dessa teorier är båda av vikt, för 
att möta elevers svårigheter i matematik. Piaget genom att eleven får möjligheter att praktiskt 
undersöka matematik och Vygotskijs genom att läraren i diskussion/kommunikation med 
eleven utvecklar den matematiska förmågan hos eleven. 

Piaget 
Piaget (2008) är en av de äldre teoretikerna angående hur barn utvecklas och lär sig. Han hade 
i början en föreställning om att barnet genomgick olika stadier i sin utveckling. Dessa stadier 
knöt Piaget till olika åldrar. I spädbarnsåren upp till 2 år genomgår barnet tre stadier: de 
nedärvda beteendena, första differentierade känslorna och sensomotoriska/praktiska 
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intelligensen stadierna. Mellan 2–7 år genomgår barnet den intuitiva intelligensen och den 
spontana interindividuella känslornas stadie. I åldern 7–12 år börjar logiken ta form men även 
de moraliska och sociala sammarbetskänslornas stadium. Från 12, som betecknas som 
ungdomsåren, sker den abstrakta intellektuella operationernas stadium som är det stadium där 
barnets personlighet formas. Enligt Piaget (2008) strävar vi genom barnaåren efter någon 
sorts jämvikt och att vi utifrån befintlig kunskap modifierar den tillsammans med den nya 
kunskapen för att skapa en bättre organisation i vår personlighet. Han använder begreppet 
adaption för denna anpassning (Levander, 1991, Illeris, 2007) som innefattar processerna 
assimilation och ackommodation (Stensmo, 1994). I att förklara lärandet ägnade sig Piaget åt 
det kognitiva (Illeris, 2007), och hans kunskapsteorier var konstruktivistiska (Stensmo, 1994). 
Vilket innebär att människan själv konstruerar sina kunskaper utifrån sina erfarenheter. Som 
Stensmo (1994) skriver: ”Självreglering är centralt i kunskapskonstruktionen. Människan 
strävar efter att upprätthålla en balans mellan yttre förhållanden och inre mental 
representation” (s. 33). Piaget begrepp assimilativt och ackommodativt (Stensmo, 1994) har 
utvecklats vidare av Nilsen (i Illeris, 2007) till fyra olika steg i vilket han menar att 
utvecklingen av lärandet kan ske. Piaget beskriver ett nätverk av relaterad kunskap som vi har 
förvärvat tidigare (Stensmo, 1994) som han kallar ett schema. De fyra stegen som Illeris 
(2007) beskriver är 1. kumulativt, 2. assimilativt, 3. ackommodativt och 4. transformativt 
lärande. Det är framförallt det sista som Nilsen utvecklat utifrån Piagets begrepp.  

Med kumulativt lärande menas det lärandet som sker utan något inre schema som tolkningen 
kan utgå ifrån. Det vi lär oss bygger upp schemat. Detta sker och är viktig under de första 
levnadsåren för att vi ska ha möjlighet att bygga upp olika scheman som vi sedan kan bygga 
vidare och tolka ny kunskap utifrån. Men detta sker också under livet när vi möter ny kunskap 
som vi inte kan relatera till våra inre scheman. Ett exempel som Illris ger är när vi lär oss 
saker utantill tex multiplikationstabellen, sker ett kumulativt lärande förutsatt att det redan 
finns ett befintligt schema att hänga upp kunskapen runt.  

Det assimilativa lärandet sker när vi bygger på de befintliga schemana, vi adderar ny kunskap 
till redan befintlig kunskap. I skolans värld innebär detta att vi har olika scheman i olika 
ämnen som vi bygger vidare på. Detta kan dock vara en nackdel enligt Illidris (2013) eftersom 
eleven kan ha svårt att tillämpa sin kunskap i andra sammanhang än skolan och ämnet 
eftersom kunskapen är knuten till ett bestämt ämnesschema.  

I det ackommodativa lärandet tvingas våra scheman att omstruktureras eftersom ny kunskap 
inte lätt kan fogas till det redan befintliga schemat. Denna omstrukturering kan både gå fort 
eller kräva längre tid innan en ny förståelse uppstått och den nya kunskapen fogas ihop med 
ett befintligt schema. Hur detta utvecklas och vad det leder fram till beror på individen och 
dess tidigare kunskaper. Enligt Piaget (2013) gör detta att möjligheten till att angripa 
matematiken är utifrån de individuella skillnaderna. ” I undervisningen är det därför viktigt att 
ta hänsyn till vad eleverna vet som vad de bör lära sig” (Illidris, 2013, s.61). Processen att 
tvingas omstrukturera är en krävande uppgift för den lärande, vilket gör att vissa undviker att 
ta in kunskapen om det inte finns ett starkt skäl till varför denna nya inlärning skall göras. Det 
är betydligt behagligare att bara ta in sådant som passar in i det redan befintliga kunskaps 
schemat. Det är också i detta lärandet som begrepp som reflektion, kritiskt tänkande och 
medvetenhet kommer in. Sina egna kunskaper ifrågasätts.  

I det sista steget tas tranformativt lärande upp. Här sker en större omstrukturering där flera 
scheman förändras samtidigt. Detta sker oftast när någon kris uppstår och det är självet, den 
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egna individen som förändras. Skolans uppgift enligt Piaget (Stensmo, 1994) är att ge eleven 
möjlighet att lära genom att formulera och lösa problem, en aktivitetspedagogik. Även att 
försöka koppla denna aktivitet till barnet/elevens vardag när undervisning sker i t ex 
matematik. ”Lärandet är en aktiv process; barn och unga erövrar kunskaper genom egna 
handlingar och erfarenheter”. (Stensmo, 1994, s. 134). Piaget var kritisk mot att läsa in 
kunskap och lyssna på läraren. Dock bör det vara barnets kognitiva utveckling, enligt Piaget, 
som ska styra när vi lär oss olika saker i skolan (Stensmo, 1994). 

Vygotskij 
I Vygotskijs (1999) verksamhetsteori, viken utvecklades tillsammans med Leontiev och 
Lunja, och påvisade vikten av kommunikation och språkets betydelse för att skapa ny 
kunskap. Genom att använda språket och artefakter (kulturella redskap) så 
integreras/medieras kunskapen hos individen. Självreglering är också ett begrepp som 
omfattas i Vygotskijs teorier samt att inlärning sker via interaktiva medel, ett samspel mellan t 
ex dator och användaren. Kompetensen hos läraren är också viktig i hans teorier och det 
sociala samspel som uppstår mellan lärare och elev (Arfwedson, 1998, Dysthe, 1996). 
Vygotskij (1999) menade att det inte var barnets begränsningar (mognad) som var avgörande 
för inlärningen utan av vilken hjälp och möjligheter en individ hade för att ta till sig 
kunskaperna (Dysthe, 2003). Vygostskij pratade om en zon som var området mellan 
individens medvetande och hens omvärld (Stensmo, 1994). Zonen är vad han benämner som 
verksamhet. Stensmo (1994) skriver: ” Verksamheten är en växelverkan mellan planering, 
handling och bedömning av resultat i en pågående handling. (s. 151)”. Det sker ständigt en 
interaktion mellan individer som sedan skapar ett tankearbete inom individen (Strandberg, 
2006). Denna zon kräver verktyg, artefakter, både de fysisk-tekniska och språkliga i form av 
talet/skriften för att göra individen medveten om sin omvärld och ta till sig den (Stensmo, 
1994). Beroende då på vilken socio-kulturell-historisk kontext individen har befunnit sig i 
innan skolan uppkommer antingen en känsla av att vara hemmastadd eller vilsen (Strandberg, 
2006). Detta gör att eleven befinner sig i, det som Vygotskij (1999) kallar närmaste 
utvecklingzonen, som innefattar olika nivåer på kunskap. Vygotskij skiljer på den aktuella 
utvecklingzonen och den närmaste utvecklingszonen. Med den aktuella utvecklingzonen 
menar han den som vi just för stunden kan, t ex vid ett test medans den närmaste 
utvecklingzonen är sådant vi håller på att lära oss. Vi kan då inte, menar Vygotskij (1999), dra 
några direkta slutsatser utifrån vad ett test visar utan måste i dialog med eleven ta reda på vad 
den också inte visar men ändå finns där (Dysthe, 1996). Detta genom samarbete och 
handledning av läraren. Många gånger kan eleven mer, än vid den första anblicken, men 
förutsätter att läraren samarbetar och för en dialog med eleven. Vygotskij (1999) skriver 
också att för att kunna förvärva sig kunskap använder barnet imitation som ett sätt, men ”för 
att kunna imitera måste jag äga en möjlighet att förflytta mig från det jag kan till det jag inte 
kan” (s. 330). Dock anser Vygotskij att det finns begränsningar när det gäller var barnet 
befinner sig i kunskapsutvecklingen och av dess intellektuella möjligheter. Barnet löser lättast 
de uppgifter som ligger nära dess egna utvecklingsnivå. Avståndet från den aktuella 
utvecklingszonen och den närmaste utvecklingszonen får inte vara för stor. Det blir då viktigt 
med att föra en kommunikation med eleven. Som Strandberg (2006) skriver: ”I relationen 
mellan lärare och elev är återkommande dialogiska moment guld värda” (s. 71). Dock påtalar 
Dysthe (1996) att det är svårt att skapa detta i klassundervisningen eftersom eleverna sällan är 
på samma utvecklingsnivå.  

Vygotskijs teorier har bl. a Säljö (2000) tagit fasta, och han använder då begreppet ”det 
sociokulturella perspektivet” som myntades av Vygotskij (1999). Det innebär att genom 
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samtal och utbyte av erfarenheter lär sig individen och en utveckling sker. Som Jakobsson 
(2012) skriver,  

”Mycket pekar på att samtliga deltagare utvecklar nya kunskaper och 
kompetenser eftersom man i ett sådant samarbete ofta måste förklara, 
omformulera, argumentera, presentera och tänka om. Att lyssna på andra 
människor i dessa sammanhang medierar nya tankar, bidrar till att vi ser på 
världen med nya ögon och approprierar nya tankegångar.” (sid 159). 

 Det innebär att individen skapar nya tankar och tillägnar sig ny kunskap genom att föra en 
dialog med andra. Genom att använda kunskapen runt omkring oss, menar Säljö (2000), 
skapas ny kunskap. Kunskapen får vi till oss genom att bl. a imitera och integrera, det vi 
möter i interaktionen med omgivningen. Säljö (2000) tar också upp kommunikativa stöttor 
(scaffolds) där t ex läraren hjälper individen genom att skapa mindre hanterbara bitar. 
Exempelvis när eleven löser ett matematiskt problem, så hjälper lärare eleven att strukturera 
upp problemet genom att skapa mindre enheter så att det blir greppbart för eleven att lösa.  
Säljö (2000) definierar begreppet kultur som är i vår sociala kontext i form av andra individer 
och samhället i stort. Skillnaden mellan en stenåldersmänniska och en människa som lever 
idag är inte den biologiska eller mentala strukturen utan den sociala kontexten vi lever i idag, 
enligt Säljö (2000). Som Säljö (2000) skriver: ”i ett sociokulturellt perspektiv har människors 
förmåga att lära och att utvecklas – såväl kollektivt som individuellt – ingen bestämd gräns. 
Vi skapar hela tiden redskap med vars hjälp vi kan lösa fysiska och intellektuella problem” (s 
73). Säljö (2000) använder i stort Vygotskijs (1999) och efterföljande sociokulturella teorier 
när han använder det i dagens svenska skolor och tankar därikring. 
 
Den kommunikativa pedagogiken, vilket kan antas vara sprungna ur Vygotskijs teorier (1999, 
Strandberg, 2006, Stensmo, 1994, Dysthe, 1996) om kommunikationens betydelse för 
inlärning, innebär att i reflekterande samtal titta på den enskildes idéer, känslor och tankar 
kring lärandet och att samtala utan att värdera. Samtalet skall skapa/leda till eventuellt nya 
förhållningssätt samt lösningar på det uppkomna problemet. Detta kan skapas genom att i 
grupp träffas och förutsättningslöst samtala runt den för stunden aktuella frågan. Genom att ta 
del av varandras tankar kan eventuellt nya förhållningssätt uppstå (Cederwald, 2006). Det 
innebär det som i skolan benämns som handledande samtal. Skillnaden är att de i handledande 
samtal helst ska ledas av en person som inte befinner sig i verksamheten där de samtalade 
befinner sig (Kroksmark & Åberg, 2007). 
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Metod 

Aktionsforskning är den metod som används i denna undersökning, förutom att 
aktionsforskningen även är en del av teorin (MacNiff, 2013, Rönnermann, 2012). Enligt 
Ahlberg (2009) är det viktigt att skapa distans men samtidigt närhet i aktionsforskningen. I 
studien har jag därför valt att delvis ställa mig utanför aktionen, och har istället engagerat två 
lärare. Närheten till verksamheten i skolan innefattas av att jag själv har undervisat i 
matematik och min roll i projektet blev därför handledande och observerande. Med aktion 
menas i denna studie det som sker i de handledande samtalen mellan mig och lärare, men 
även det som sker mellan lärare och elev i form av genomförd intensivundervisning i 
matematik. Aktionen innefattas också av de reflektioner som sker hos deltagande personer 
mellan träffarna. Jag har i studien valt att använda mig av intervjuer av elev och lärare, 
observationer, loggbok, aktionsinspelningar med lärare och elev, inspelningar från träffarna 
med lärarna och även elev tester.  

Urval 
Skolan, som deltog i studien, valde själva att delta, utifrån att de var intresserade av att se om 
intensivmatematik var en väg att gå för att möta elever i svårigheter. Jag kontaktade den 
tilltänkta skolan via en lärare som jag tidigare hade haft kontakt med. Hen tog upp eventuell 
medverkan med kollegor. Efter klartecken från läraren kontaktade jag skolans rektor för att få 
hens godkännande.  

Kommun  
Skolan där undersökningen genomförts ligger i en medelstor kommun i mellersta Sverige. 
Arbetslösheten är i kommunen relativt låg och ekonomin är god för stunden efter att tidigare 
varit ansträngd. Kommunen har flera åk 1–3 och 4–6 skolor som ligger utspridda i byar kring 
huvudsamhället. I huvudsamhället ligger kommunens enda åk 7–9 skola. Kommunen har 
boenden för ensamkommande flyktingbarn samt även för flyktingfamiljer. Undersökningen 
genomfördes på kommunens åk 7–9 skola, där även en del av kommunens åk 4–6 innefattas. 
På skolan gick 260 elever. Av dessa hade 40 elever svenska som andra språk. På skolan var 
det 14 klasser vid undersökningstillfället. 

Deltagare 
Lärarna som utförde aktionen var de som kände att de hade möjlighet att delta samt de som 
var behöriga undervisande matematiklärare på skolan. Årkurserna valdes utifrån de årskurser 
som de deltagande lärarna undervisade i men även utifrån lärarnas egna kunskaper om 
klasserna. De som valdes var två nior som en lärare undervisade i och två åttor som den andra 
undervisade i. Eleverna valdes utifrån testresultatet men även utifrån lärarnas erfarenheter av 
elever i svårigheter. Fyra elever blev erbjudna medverkan i denna aktion. Vi valde ut fler 
elever än fyra i den händelse att någon ej ville medverka. De elever som erbjöds medverkan 
genomförde aktionen utan avhopp 

Datainsamling 
Här kommer jag att presentera de metoder jag valt att använda för att genomföra denna studie 
i form av ljudinspelningar av intervjuer, träffar med lärarna samt lärarnas arbete med 
eleverna, observationer, loggböcker, samt tester. I tabell 1 redogörs kortfattat och översiktligt 
för datainsamlingen. 
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Tabell 1.  

Datainsamlingsmetod Utförande 

Ljudinspelningar                      

 1. Intervju                              2 lärare, 4 elever före och efter 

 2. Träffar med lärarna         6 gånger 

 3. Lärarna med eleverna      2 ggr/veckan, á 20 min under 3 veckor 

Observationer en per elev vid intensivundervisningen (= lärare och elev) 

Loggböcker En per lärare 

Tester före och efter intensivundervisningen i en åk 8 och en åk 9 

Ljudinspelningar 
Intervjuerna spelades in i form av ljudinspelningar via dator. Ljudinspelning av 
intensivundervisningen med eleverna gjordes för att jag skulle kunna lyssna på dessa innan 
träffarna med de deltagande lärarna, och eftersom min medverkan under aktionerna ej var 
lämpliga. Jag spelade även in kommunikationen under de handledande träffarna. Detta för att 
kunna gå tillbaka och lyssna i avseende att följa progressionen för lärarna.  

Intervjuer 
En intervju med lärarna genomfördes innan aktionen, och sedan efter genomförd aktion. 
Dessa var semistrukturerade (Bryman, 2011) i det avseende att frågor fanns inför intervjun 
(bilaga 1). Frågor följdes av ytterligare följdfrågor utifrån lärarens svar. Frågorna lästes 
igenom innan intervjun av annan person som gav feedback. Jag gjorde dock ingen pilot 
intervju eftersom intervjufrågorna skickades till lärarna innan första intervjun. Detta för att 
lärarna skulle hinna tänka igenom frågorna och de eventuella svaren (Kvale, 2001). Det fanns 
även möjlighet till kompletterande frågor när de handledande träffarna genomfördes.  

Även en intervju med medverkande elever gjordes innan intensivundervisningen med lärarna 
startade. Intervjun utgick från delar av det test som gjordes första veckan. Intervjuns syfte var 
att få en djupare förståelse av elevens svårigheter som kom fram i testet. Dessa intervjuer 
gjordes av mig men skickades till respektive lärare för att vara till hjälp i planeringen av 
intensivundervisningen. Även en kortare intervju runt elevernas syn på intensivundervisning 
genomfördes i efterhand. Denna intervju byggde enbart på att eleverna skulle berätta om sin 
upplevelse av intensivundervisningen. Inga direkta frågor fanns till detta tillfälle och jag 
eftersökte deras spontana reaktion av undervisningen (Kvale, 2014).  

Träffarna med lärarna 
Loggböcker samt det inspelade materialet från lärarnas arbete med eleverna låg till grund för 
träffarna med lärarna, där även den fortsatta intensivundervisningen diskuterades. Träffarna 
var en gång i veckan eftersom det var svårt att få till en tid när båda lärarna var tillgängliga. 
Träffarna var en sorts handledande träffar där lärarna själva i första hand skulle driva 
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processen vidare. Min roll blev att ställa frågor för att eventuellt möjliggöra andra vinklingar i 
processen för de deltagande att ta ställning till (Krocksmark & Åberg, 2007). 

Observationer 
Observationerna var av en icke-deltagande observation (Bryman, 2011) där jag försökte 
notera samspelet mellan lärare och elev. Jag valde att göra en observation per elev för att se 
kroppsspråket hos elev och lärare samt om deras agerande kunde visa något utöver 
ljudinspelningarna (Descombe, 2016). Att enbart en observation genomfördes var planerad 
eftersom min närvaro kunde påverka elevens och lärarens agerande (Descombe, 2016). 
Eftersom studien genomfördes under en så kort tid, var även det ett skäl till att jag inte 
närvarade under aktionerna utan bara valde att förlita mig på inspelningarna. Observationer 
gjordes också under studiens gång vid intervjuerna och andra situationer som uppstod ute i 
verksamheten och som var av vikt för studien (Rönnerman, 2012). 

Loggböcker 
Lärarna uppmanades att skriva loggböcker efter intensivundervisningen med eleverna samt 
notera de tankar som kom upp senare runt deras arbete med eleverna. De fick tre frågor till 
hjälp för att leda dem in på frågeställningarna (bilaga 1) i denna undersökning. Detta för att en 
del i aktionsprocessen är att reflektera över genomförd aktion (Rönnerman, 2012), och utifrån 
detta planera vidare aktioner. Det är också bra att reflektera i nära anslutning till aktionen 
(Ahlberg, 2009) eftersom det annars finns risk att goda tankar går förlorade. 

Tester 
Klasserna, som ingår i studien, gjorde en test från NCM:s, hemsida: 
http://www.ncm.gu.se/handboken (2016). Dessa tester är en revidering av tidigare tester som 
finns i ”Förstå och använda tal- en handbok” (MacIntosh, 2010). Boken/testen valdes för att 
de redan fanns, och användes på skolan. Åk 8 gjorde test 7 och åk 9 test 8. Testerna gjordes 
före och efter aktionen och användes för att analysera om någon kunskapsprogression kunde 
påvisas. 
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Procedur 
Eftersom syftet var att undersöka hur lärare kan arbeta med intensivmatematik och hur deras 
upplevelse av detta kan beskrivas, så kan studien ses som en kvalitativ undersökning (Kvale, 
2014, Bryman, 2011). Dock kan resultatet av testerna ses som kvantitativa eftersom före och 
efter resultaten jämförs. I figur 3 har hela proceduren för projektet beskrivits och i 
efterföljande text beskrivs det även mer ingående. 

 

Figur 3. Sammanställning av proceduren runt genomförandet av studien. 
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Ramar runt aktionen 
Ramarna runt hela aktionen bestämdes vid en träff med de medverkande lärarna veckan innan 
eleverna hade börjat skolan. I detta samtal togs hänsyn till lärarnas egna funderingar 
(Ahlberg, 2009). Antal elever som lärarna skulle genomföra intensivmatematik med, och hur 
många gånger i veckan de skulle träffa eleverna diskuterades fram. Upplägget gjordes med 
utgångpunkt ifrån lärarna och deras möjligheter att genomföra träffarna med elever, eftersom 
träffarna i möjligaste mån skulle genomföras utöver ordinarie matematikundervisning 
(Pilebro, Skogberg & Sterner, 2010). Vi kom fram till att två elever per lärare skulle vara 
genomförbart. Mika valde att träffa eleverna tre gånger i veckan medan Alex kunde 
genomföra två tillfällen i veckan. Längden på intensivundervisningen i matematik bestämdes 
till ca 20 min/gång och elev. Antal träffar gjordes i stort som det var tänkt, men under en mer 
eller mindre utdragen period. För en av Alex´s elever blev det 2 träffar mindre än de övriga 
deltagarna. Vi diskuterade om det var möjligt för lärarna att få någon form av kompensation 
för utförandet av aktionen. Kompensationen blev, efter att jag kontaktat rektor, att lärarna fick 
sätta upp tid för att senare ta ut eller att vikarieinsatser sattes in där det behövdes. Lärarna 
önskade hjälp av mig med uppgifter som skulle kunna vara lämpliga att arbeta med. På grund 
av tidsbrist för lärarna så bestämdes det också vid detta tillfälle att jag skulle genomföra 
intervjuerna med eleverna. 

För- och eftertest 
Testet gjorde eleverna första veckan för att jag skulle hinna rätta för att vi sedan tillsammans 
kunde välja ut elever för intensivundervisningen. I samråd med lärarna kom vi överens om att 
jag genomförde testerna samt rättade dem. Dock tog lärarna del av resultatet för att kunna 
planera den intensivmatematik som genomfördes. De undervisande lärarna var vid 
genomförandet av testet närvarande på grund av att det fanns elever med annat språk än 
svenska i klasserna. Läraren var behjälplig med språket. Testet är uppbyggt så att det är en 
sida där eleverna testas på huvudräkningsförmåga. De tio uppgifterna på denna sida lästes upp 
av mig som lärare. Jag valde att börja med denna del för att inte behöva avbryta mitt i, vilket 
skulle ha kunnat bli ett störningsmoment för eleverna. Sedan övergick testet till ett antal 
uppgifter där de fick visa sin förmåga i taluppfattning. Eftertestet var det samma som första 
gången. Eftertestet valdes att enbart göras på den nia som de utvalda eleverna gick i och 
gjordes på samma sätt som förtestet. I åttan gjorde enbart de två eleverna som deltagit i 
aktionen hela eftertestet igen. Detta pga. att en lärare ansåg att tiden inte fanns för att 
genomföra hela testet i helklass. För många lektioner hade redan gått bort. Jag tog ut eleverna 
till ett grupprum, och genomförde testet. 

Val av elever och arbetsområde 
Jag träffade de båda lärarna efter att testet rättats. Vid detta tillfälle diskuterades vilka elever 
som skulle vara aktuella att erbjuda möjlighet att få intensivmatematik under tre veckor samt 
vilket arbetsområde som skulle vara aktuellt.  

Elever 
När vi valde elever som skulle kunna vara hjälpta av intensivundervisningen i matematik 
utgick vi från testet och lärarens erfarenhet av eleverna i fråga. Vissa av de elever som lärarna 
innan hade en idé om att skulle vara aktuella för intensivundervisningen hade väldigt dåliga 
resultat och i diskussion kom vi fram till att denna korta intensivundervisning i matematik 
förmodligen inte skulle ge något för dessa elever. Lärarna kontaktade eleverna om 
medverkan. De elever som valde att medverka visade sig gå i samma klass i respektive 
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årskurs. Jag valde att sedan kontakta vårdnadshavarna till eleverna som valde att medverka, 
för att informera om upplägg för intensivundervisningen i matematik.  

Arbetsområde 
Arbetsområdet som valdes ut från testet var kap 6 (MacIntosh, 2010) som tar upp tal i 
bråkform, decimalform och procentform. Samma arbetsområde valdes i båda årskurserna för 
att lärarna skulle ha möjlighet att hjälpa varandra och komma vidare i intensivundervisningen.  

Intervjuer 
Intervjuerna genomfördes med både lärare och elever. De genomfördes både före och efter 
intensivundervisningen. 

Lärare 
Intervjuerna innan aktionen med lärarna genomfördes också under en och samma dag. Jag 
hade bokat en konferenslokal för att vi skulle ha en lugn miljö under intervjun. 
Intervjufrågorna hade skickats ut några dagar före själva intervjutillfället (Kvale, 2014). Mika 
uttryckte att det var bra att få frågorna innan för att kunna förbereda sig, och tänka igenom 
svaren. Alex uttryckte inte detta, och hade inte hunnit titta på dessa så mycket före. Utifrån de 
svar läraren gav, gavs följdfrågor. Detta gjorde att intervjuerna inte blev helt lika utan att 
läraren styrde riktningen med sina svar. Intervjuer upprepades med lärarna efter 
intensivundervisning, och frågorna (bilaga 3) till intervjun skickades även denna gång ut i 
förväg. Dessa intervjuer hölls i ett bokat konferensrum. Dock gjordes inte intervjuerna med 
lärarna samma dag vid det andra intervjutillfället. Intervjun med Alex bokades om två gånger 
innan den blev av. Intervjun var även vid det andra tillfället semistrukturerad (Bryman, 2011). 

Elever 
När jag skulle intervjua utgick jag från en tidigare, av mig genomförd intervju, som också 
hade utgått från ett av MacIntosh-testen men även MacIntosh (2010) rekommendationer. Den 
tidigare intervjun blev en sorts pilotintervju i detta fall. Intervjuerna genomfördes alla under 
en och samma dag. I samband med intervjun runt testet frågade jag även om elevens 
förhållande till matematik, och när hen upplevde att hen fick problem med matematik. Jag 
valde att enbart höra hur eleven tänkte runt uppgifterna 1, 3, 4 samt 11–15 som var det 
arbetsområdet som valdes att jobba med under intensivundervisningen. Ljudinspelningar 
gjordes men en elev blev inte inspelad p g a ett tekniskt problem. Jag noterade då elevens 
tankar runt lösningarna av uppgifterna på testet i efterhand direkt efter intervjun, och lämnade 
sedan detta till läraren. Efter intensivundervisningen i matematik gjordes en kortare intervju 
där eleven fick beskriva sin upplevelse av den genomförda undervisningen.  

Träffar med lärarna 
Jag träffade lärarna under de tre veckorna som intensivundervisningen pågick. Det blev fyra 
träffar inklusive träffen där vi startade upp arbetet med intensivmatematik. På första träffen 
diskuterade vi hur det skulle kunna vara lämpligt att starta upp arbetet med eleverna. Nästa 
träff blev det bara Mika som träffade mig, Alex var sjuk. Tredje träffen fick vi flytta pga. att 
det uppkommit en annan verksamhet som inte gick att kombinera med detta. Sista träffen 
genomfördes som planerat. Dock låg nu inte arbetet med eleverna i fas mellan Alex och Mika. 
Utbytet mellan lärarna blev inte lika enkelt eftersom de hade kommit olika långt.  
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Transkribering 
Eftersom studien innebär att lyssna till lärares synpunkter om intensivmatematik men även 
om deras arbete med detta, så har jag valt att transkribera det som sägs och inte så mycket hur 
det sägs. Jag la inte så stor kraft på att korrekt redogöra pauser, hm och liknande utan 
fokuserade på innehållet så som jag tolkade det (Kvale, 2014). Där jag markerade pauser 
valde jag tre punkter (…) för att belysa ett stopp i ordflödet. Medverkande personer utöver 
lärarna benämndes med eleven, eleverna, elev och ett nummer eller hen. Lärarna benämndes 
med Alex och Mika. Ibland la jag in mina egna ”Mm” och ”Ja” vid transkriberingen för att 
minska textmassan, och göra analysen lättare. 

Lärarnas träffar med eleverna 
Lärarna träffade eleverna 2–3 gånger i veckan under tre veckor. Lärarna planerade en 
grundstruktur som de kunde utgå från när de började arbetet med dem. Även vilka moment 
som skulle bearbetas t ex värde av en siffra och att storleksordna bråk. Sedan korrigerades 
detta beroende på elevens problematik.  

Loggböcker  
Jag uppmanade lärarna att skriva loggböcker efter varje träff med eleverna, innan vi startade 
intensivmatematik. De fick tre stödfrågor (bilaga 1) som hjälp. De skulle fundera på hur 
intensivmatematik fungerade (bra/mindre bra) samt hur de skulle kunna föra in sin 
intensivundervisning i ordinarie klassrumsundervisning. Anteckningar och reflektioner i 
loggböckerna genomfördes sporadiskt. Alex valde att istället notera sina tankar, och elevernas 
tankar, i sitt arbetsmaterial. Alex skrev i efterhand ner en sammanfattning, utifrån sina 
noteringar, som hen sedan skickade via mail till mig.  

Observationer 
Observationerna genomfördes på tre av de fyra eleverna som deltog. Vid observationerna 
placerade jag mig bakom elev och lärare för att inte min närvaro skulle märkas så mycket. Jag 
noterade framförallt deras kroppsspråk under observationerna och tog sedan med mig mina 
iakttagelser av detta till träffen med lärarna för reflektion. 

Reliabilitet och validitet 
Det faktum att denna studie är aktionsforskning som bygger på den enskilda skolan och de 
medverkande lärarnas frågor och funderingar gör att den kan vara svår att överföra på en 
annan skola med andra förutsättningar (Rönnerman, 2012). Min roll som handledare bygger 
dessutom mycket på vem jag är som individ och vilka kunskaper jag besitter vilket kan vara 
svårt för någon annan att efterlikna. Min roll som handledare kommer därmed att påverka 
resultatet (Kroksmark & Åberg, 2007). 

Tillförlitligheten i testerna som gjordes i årskurs åtta blev inte så hög eftersom förtestet och 
eftertestet inte gjordes under liknande former. Det påverkar analysen i denna årskurs. Testet i 
nian har större tillförlitlighet eftersom testet försökte genomföras så lika som möjligt.  

Etiska överväganden 
Enligt vetenskapsrådet (2004) finns det fyra huvudkrav att ta hänsyn till. Informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Lärare och elever informerades 
om att namn och skola ej skulle kunna ledas till dem. Detta gör att även skolan och 
kommunen ej nämns i rapporten. Elever fick informationen muntligt vid testtillfället, och via 
ett brev (bil 2) som även skulle tas hem till vårdnadshavare. Dessutom valde jag att ringa hem 
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till de elever som hade valt att medverka för att få vårdnadshavares samtycke. 
Vårdnadshavarna hade då en möjlighet att ställa följd frågor, vilket jag av egen erfarenhet 
upplever som lättare att göra när någon ringer upp än om jag aktivt ska kontakta t ex skolan, 
och ställa frågorna. I samtalet med föräldrarna informerade jag igen syftet med 
intensivmatematiken och påtalade också att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när 
helst eleven ville. Efter önskemål mailades brevet till tre av fyra vårdnadshavare eftersom det 
framkom i samtalet att eleverna inte hade tagit hem det utdelade informationsbrevet. 
Vårdnadshavarna informerades om studiens konfidentialitet, och att ljudinspelningarna 
kommer att raderas efter att rapporten godkänts. Även de deltagande eleverna fick vid 
intervjun information om inspelningarnas syfte och att de enbart var för mig samt att de efter 
slutfört arbete kommer att raderas. Eleverna fick också information om att de medverkande 
lärarnas syfte var att hjälpa dem i matematik. För att inte riskera att skolan skulle kunna 
spåras, användes personens befattning i rapporten t ex rektor. Lärarna fick fiktiva 
könsneutrala namn, Mika och Alex, fortsättningsvis. Eleverna benämns i rapporten med elev 
samt nummer 1–4. Detta för att studien ej undersöker könets betydelse för inlärningen samt 
för att det gör att anonymiteten i användandet av personuppgifter ökar om även personens 
könstillhörighet tas bort (Descombe, 2016, Vetenskapsrådet, 2004). I transkriberingarna har 
alla namn bytts ut utifrån samma princip som rapporten. Utskrifter av transkriberingen 
kommer att sparas. Resultatdelen skickades till de två deltagande lärarna för att de skulle ha 
möjlighet att poängtera om det var något som jag missförstått (Kvale, 2014). Eftersom bl. a 
rektor på skolan kommer att ta del av studien anser jag att det är av etisk vikt att deltagarna 
har möjlighet att ta del av resultatet med tanke på att det kommer att ligga till grund för 
rapportens analys och slutsats. 

Analysmetod av empiri 
Aktionsforskningsspiralen (MacNiff, 2013, Descombe, 2016) ligger som grund till analysen 
av resultatet. Genom att vara delaktig i mötena med lärarna samt efter att ha lyssnat på 
inspelningar både från mina träffar med lärarna och lärarnas träffar med eleverna har jag 
kunnat ta del av lärarnas aktionsspiral (figur 1) i form av deras tankar runt planeringen, hur de 
agerat med eleven, vad de/jag observerat under aktionen och vad som sedan ledde fram till en 
reflektion runt de tre tidigare stegen.  

Jag använder mig också av en innehållsanalys (Descombe, 2016, Bryman, 2011), genom en 
kvantifiering av innehållet av texten. Jag ser hur vissa påpekanden från de båda lärarna är 
återkommande och därmed utifrån förekomst blir en grund för det utvalda materialet. Det som 
lärarna återkommer till är sådant de anser av vikt för lärandet.  

Till grund för analysen av det insamlade materialet är de fem forskningsfrågorna som ska 
besvaras i denna rapport. Varje forskningsfråga (se sid 3 i rapporten) har under analysen 
knutits till en specifik färg. När jag läser igenom materialet färgkodar jag resultatet som kan 
knytas till en specifik forskningsfråga, t ex gul på forskningsfråga två o s v. På 
forskningsfrågan ”Hur påverkar intensivundervisningen elevers kunskaper i matematik? ” 
markerade jag bl. a en av lärarnas påpekande, ” Fast jag tycker jag ändå märkt, nu när jag 
suttit med hen att vissa saker har satt sig”, som ett möjligt svar på forskningsfrågan. Vissa 
svar har markerats med två färger eftersom de skulle kunna vara ett svar på fler 
forskningsfrågor. 

 Intervjuerna med lärarna transkriberades och lästes igenom samt färgades in utifrån 
tillhörande frågeställning. Intervjuerna med eleverna lyssnades igenom och där gjorde jag 
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noteringar utifrån relevans för studien. Ljudinspelningarna från träffarna med lärarna 
transkriberades och kodades utifrån samma princip som intervjuerna. Ljudinspelningarna från 
lärarnas träffar med eleverna, det vill säga intensivundervisningen, lyssnades igenom och jag 
gjorde noteringar runt deras arbete med eleverna som togs med till träffarna med lärarna. 
Testresultatet från testerna som gjordes sammanställdes med hjälp av en tabell som medföljde 
i boken ”Förstå och använda tal” (MacIntosh, 2010). I tabellen färgade jag in rätt svarade 
uppgifter med grön, felsvarade uppgifter med röd och de obesvarade lämnades blanka. Utifrån 
testet sammanställdes uppgifterna 11–15 i en mindre tabell med hela klassens resultat på för- 
och eftertest samt de deltagande elever (se tabell 1 & 2 i resultatdelen). Materialet som 
färgkodats lästes igenom och delar av detta sammanställdes i resultatdelen utifrån relevans för 
forskningsfrågorna och tidigare forskning. Utifrån mina frågeställningar och den 
forskningsbakgrund som jag har i studien valde jag sedan ur det färgkodade materialet det 
som jag tyckte bäst belyste undersökningens syfte.  
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Resultat 

Resultatet beskrivs utifrån de frågeställningarna som ligger till grund för detta arbete. 
Resultatdelen inleds med en kort sammanfattning av hur arbetet knyts till aktionsspiralen. På 
detta följer sedan frågeställningarna som är sammanfattade i två huvudrubriker och några 
underrubriker. När det gäller eftertestet har jag valt att enbart redovisa resultatet för de klasser 
som de utvalda eleverna tillhörde. De redovisade citaten från elev och/eller lärare har 
korrigerats språkmässigt för att underlätta för läsaren (Denscombe, 2016, Kvale, 2014). 

Aktionsspiralen under intensivundervisningen med eleverna 
Lärarna har i arbetet med eleverna använt aktionsspiralen i mötet med eleverna men även då 
de tillsammans på de gemensamma träffarna utbytt erfarenheter av matematikövningar samt 
delgett varandra positiva och negativa erfarenheter av arbetet med eleverna. De har även 
bollat en del funderingar med mig som handledare, som jag har försökt möta med ett 
utvecklande sätt i svar och motfrågor som: ” Har du provat någon av de uppgifterna som jag 
gav dig?” eller ” … om man försöker därifrån gå över till tallinjen”. Utifrån hur arbetet 
fortskred agerade lärarna i sitt arbete med eleven och observerade vad som var svårt för 
eleven samt vad de redan kunde. Lärarna observerade elevernas utveckling eller avsaknad av 
utveckling. Reflektioner gjordes över iakttagelserna efter intensivundervisningen genom att i 
skrift notera sina tankar. Lärarna reflekterade även runt detta tillsammans med mig när vi 
diskuterade deras arbete med eleverna och utifrån dessa reflektioner gjordes korrigeringar i 
planeringen för det fortsatta arbetet med eleven. Aktionsspiralens cirkulära bana börjar om 
och utvidgas genom att kunskapen för lärarna ökar i arbetet med eleverna (se fig.1). I 
resultatet kan man också se att aktionsspiralen är ständigt närvarande i lärarens arbete med 
eleverna i form av att de reflekterar och korrigerar under arbetets gång. Aktionsspiralen 
fortgick under de tre veckor som vi genomförde studien tillsammans. Alex fortsatte processen 
ensam under de veckor hen utförde aktionen ensam.  

Lärarnas arbete med eleverna 
Lärarna arbetade med eleverna i ungefär tre veckor sammanlagt. Vid våra gemensamma 
träffar diskuterades hur man skulle lyckas möta elevernas olika bristande kunskaper i 
matematik men också vilka problem som uppkom vid arbetet med eleverna, däribland 
förutsättningarna för att genomföra detta arbete med dem. Under rubrikerna nedan redogörs 
för arbetet mellan lärare och elev. Här redogörs även elevens kunskapsutveckling och elevens 
tankar runt intensivmatematik. I transkriberingarna från lärarnas arbete med eleverna har jag 
valt att benämna lärare med L och elever med E när jag redogör för delar av deras dialog. 

Hur lärarna arbetade med intensivmatematik 
Eleverna fick oftast med sig läxor att öva på efter träffarna. Läxorna omfattades av det som 
togs upp under träffen med eleven. Detta startade sedan upp nästa träff, en sorts repetition på 
föregående träff, innan lärarna gick vidare med nästa moment. Lärarnas upplägg av arbetet 
med eleverna redovisas i tabell 2.  
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Tabell 2.  
Arbetsgången under intensivundervisningen med eleverna utifrån 
det matematiska området: 

1.! Siffrors värde 

2.! Udda/jämna tal 

3.! Decimaltal och siffrors positioner 

4.! Bråk 

5.! Procent. 

6.! Jämföra decimaltal, bråk och procent 

 

I tabellen kan man se hur lärarna planerade en grundstruktur, ett skelett som en av lärarna 
kallade det, för arbetet med eleverna. En av lärarna hade planerat en grundidé till första 
träffen för hur hen tänkte sig jobba med decimaltal, bråktal och procent, som vi diskuterade 
under den gemensamma träffen för intensivmatematikens upplägg. Lärarna kom i samtal 
överens om att följa denna struktur med mindre justeringar. 

Det som framkom i lärarnas arbete med eleverna är att de olika arbetsområdena som lärarna 
valt att arbeta med vållade olika sorts problem för eleverna. Arbetsområdena som udda/jämna 
siffror och avrundning antyder undersökningen att det kanske är en repetition som skall göras 
t ex i helklass med jämna mellanrum men det kan också vara så att dessa arbetsområden blir 
lättare genom att eleven förstår tals uppbyggnad. Som en av lärarna poängterade så fanns 
svårigheter vid avrundningen och hen kopplade det till bristen på förståelse av 
positionssystemet. Hen valde då att lägga lite tid på avrundning, hen korrigerade sin planering 
efter elevens behov. Det var positionssystemet och bråk som gav eleverna störst problem men 
lärarna upplevde också att de två arbetsområdena krävde mer tid i arbetet med eleverna och 
kan indikera att intensivmatematematik skulle kunna vara ett passande arbetssätt just vid 
dessa arbetsområden. Även procent och jämförelsen mellan decimaltal, bråk och procent 
kanske förefaller enklare för eleven om man har arbetat med positionssystemet där man 
kommer in på siffrors värde och decimaltal samt bråk, vilket lärarna upplevde när de arbetade 
med procent. Som en lärare sa: ”…kan inte avgöra om det beror på att vi jobbat med 
decimaltal och bråktal grundligt innan eller om det helt enkelt var lättare att greppa procent”. 
Utifrån lärarnas arbetsinsats med eleverna samt elevernas uppvisade svårigheter har jag valt 
att enbart redogöra för resultatet av 1, 3 och 4 (se tabell 2) mer ingående. 

Siffrors värde 
Lärarna började med att först titta på siffrornas värde genom att eleverna fick sätta ihop siffror 
i olika konstellationer. Det var lappar med siffror 0–9 kombinerade. Med hjälp av lapparna la 
sedan eleverna olika tal i form av störst värde och minst värde. Här upplevde en lärare att 
eleverna fick lite problem när det blev fyra siffror att kombinera, vilket skulle kunna tala för 
dålig förståelse av siffrors värde i kombination med siffrors position. Kommunikationen 
mellan lärare och elev fick här en central roll för elevens förståelse av siffrors värde. Som en 
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lärare sa: ”…eleven får sitta ner med en lärare i lugn och ro, få kommunicera mer matematik 
och då träna mer på de områden som är svåra.”  

En reflektion jag gjorde under lärarnas arbete med eleverna utifrån inspelningarna var att 
nollan ställde till det för dem, när de skulle kombinera siffrorna. Jag tog med denna reflektion 
till en gemensam träff där alla närvarade. Som jag upplevde det var detta inget som lärarna 
noterat i någon större utsträckning, och det uppstod ingen diskussion runt nollans betydelse. 

Decimaltal och siffrors positioner 
När eleven behärskade siffrors värde samt udda och jämna tal gick läraren över till att arbeta 
med decimaltal, och här upplevde båda lärarna att det tog tid för det blev tydligt att eleverna 
inte hade positionssystemet klart för sig. Decimaltalen bearbetades både genom att muntligt 
jämföra decimaltal, med hjälp av tallinjen, lägga ihop olika decimaltal samt skriftligt arbeta 
på arbetsblad. En lärare upptäckte i arbetet med elev 4 att hen hade svårt att sätta ut decimaltal 
på en tallinje och försökte i kommunikation med eleven klargöra vad som händer mellan t ex 
0–1,0:  

L: Men om jag säger så här då, om det ska gå mellan noll och ett utan att du 
tänker (hör inte vad som sägs) vart borde du hamna i mitten, mellan noll och ett? 
E: 0,5. 
L: Mm. Var är 0,5 på den här? (eleven visar på pappret) Där ja. Vad borde pilen 
peka på då om det där är 0,5. 
E: 0,3. 
 

Läraren tog hjälp av positionssystemet och dess uppbyggnad för att få eleven att förstå att det 
finns många olika värden mellan 0,9–1,0. Det blev här påtagligt att förståelsen för hur siffror 
är uppbyggda i ett positionssystem blir avgörande för att hitta ett tal mellan 0,9 och 1. En 
lärare påtalade att det krävdes mer arbete med positionssystemet för att begreppen och 
förståelsen för positionssystemet skulle sätta sig. Lärarna upplevde i arbetet med 
positionssystemet att eleverna hade svårt att förstå att tio hundradelar är lika med en tiondel 
och att hundra hundradelar är samma sak som ett. Lärarna väljer sedan att addera olika 
decimaltal och kopplar detta till tiondelar, hundradelar osv. som en fortsättning för att öka 
förståelsen av tals uppbyggnad. Man kan i dialogen nedan se hur en av lärarna i sitt arbete 
med eleven går från att förklara, till att eleven får förklara men även att visuellt visa det hen 
säger. 

E: 0,08 
L: Vad står det här först? 
E: 0,02 
L: Där står det 0,02, vilket innebär att det är, vad är 0,02, vad heter den 
positionen? 
E: Hundradelar 
L: Hur många hundradelar har du alltså? 
E: Två. 
L: Du har två hundradelar. Hur många hundradelar till måste du ha för få 1? 
E: 0,98 
L: Ja. men ja, precis. Hur många hundradelar är det? 
E: Åtta, nej, nio nej det … 
L: Skriv det du sa 
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E: 0,98. 
L: Mm. Och hur många, vad kallas den nian? 
E: Tiondelar 
L: och åttan? 
E: hundradelar. 
L: och nio tiondelar är samma sak som nittio hundradelar, så därför kan man 
säga nittioåtta hundradelar. För så fort det är tio hundradelar, så är det ju samma 
sak som en tiondel. Är du med på det. 
E: Mm. 
L: Vad har vi här då? 
E: 0,96 
L: eller noll komma nio sex. Vad fattas då upp till…? 
E: 0,4 nej, 0,04 
L: Varför då? 
E: för om man lägger på där så blir det 0,4 plus sexan och då läggs det på nian i 
så fall. Man behöver inget mer på nian så det blir där (visar med hjälp av 
stencilen de arbetar med). 
L: Man behöver hundradelar. Så då skriver du hur många hundradelar du 
behöver då. 0,04 bra! Nästa då? 
E: noll komma nie ett, där behöver man noll komma noll nie. 
L: Då får du hundra hundradelar, å hundra hundradelar är en hel. 

 
Man kunde se, under samtalets gång, att eleven började greppa det läraren påtalade i sin 
dialog med eleven. Eleven uppmanades i samtalet att använda rätt begrepp. Läxan som 
eleverna fick efter att ha jobbat med positionssystemet, upplevdes som lätt. Elev 1 sa: ”det var 
lätt att räkna ut subtraktionerna genom att titta på positionerna”. Resultatet visar en antydan 
att eleven börjar förstå positionssystemet vid matematisk räkning efter att läraren och eleven 
hade resonerat kring siffrors positioner.  

Bråk 
Efter decimaltal gick lärarna över till att arbeta med bråk genom att storleksordna dessa 
utifrån samma nämnare, olika nämnare och bråk nära ett. Det gjordes med hjälp av arbetsblad, 
rita på papper, bråkplank/bråkcirkel, bråk på lösa papper. En lärare påtalade att det blev 
många ”aha-upplevelser” för eleverna under arbetet. Båda lärarna diskuterade även begreppen 
täljare och nämnare med eleverna. Begreppen var inte självklara för eleverna. En lärare 
upplevde att elev 3 hade svårt för båda. Man kunde i dialogen mellan elev och lärare se hur 
lärare både språkligt och visuellt försökte hjälpa eleven att sätta ord på begreppen:  

L: Kommer du ihåg vad den här siffran säger, den som egentligen ligger under 
bråkstrecket, den som kallas för nämnare. Vad talar den om för nånting? 
E: Hur många delar det är. 
L: Hur många delar. Om vi tittar på, vi tar det här bråkplanket som du är van 
vid. Här har du 1 längst ner, sen kommer 1/2, sen kommer 1/3, sen 1/4, 1/5 osv.  
Om du nu tittar på det talet som är längst ner, nämnaren. Vad talar siffran om 
egentligen? Jag tror att du, du säger det kanske lite otydligt, men jag tror att du 
menar det precis som det skall vara. Förklara lite mer hur du tänker bara. Hur 
många delar det är, sa du till mig. Hur menar du då? 
E: Ja, hur många liksom det här (slår på bråkplanket) det är. 
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L: Precis, att du har delat upp det i tre delar när det är tredjedelar. Vad säger den 
övre då? tvåan, trean, fyran, femman och sexan. Täljaren som man kallar den. 
Vad talar den om då? 
E: Mm. Hur stort det är, kanske. 
L: Hur menar du då? 

 
Genom det fortsatta samtalet försökte läraren att leda eleven från en fjärdedel till att tala om 
hur många sådana som behövdes för att få tre fjärdedelar. Läraren fick eleven, genom 
dialogen, att se att siffran tre står för tre bitar av fjärdedelarna. När eleverna förstod 
begreppen täljare och nämnare blev det också lättare att storleksordna bråk. En hjälp var 
också bråkplank/bråkcirkel. En lärare påtalade att det blev stopp när de jobbade med bråk, och 
att det blev svårt att hitta bra övningar för att öka förståelsen. Båda lärarna la ner mycket tid 
på bråk, och förståelsen av bråk i olika sammanhang.  

Hur arbetet med eleverna utvecklades 
Lärarnas arbete med eleverna utvecklades och planerades på olika sätt. Förmodligen för att 
eleverna var på olika nivåer och hade olika svårigheter. I arbetet med eleverna upptäckte en 
lärare att den planering som gjorts oftast fick ändras efter arbetet med en elev samt att det tog 
mycket längre tid att genomföra intensivmatematik än hen tänkt sig. Hen upplevde att en 
korrigering av planeringen fick göras efter varje gång och att eleverna behövde tränas mer än 
det först var planerat, fast inom olika matematiska områden. Läraren påtalade detta genom att 
säga: 

” Därför tror jag man kan ha en tanke om hur man ska göra men sen är det från 
gång till gång som man måste lägga upp övningarna för nästa gång. Så hade jag 
det, det går inte göra på något annat sätt. Och sen blir det olika för dom, 
liksom.” 

Den andra läraren upplevde att hen behövde ett tydligt mål innan, och ha klart för sig vad hen 
ville åstadkomma. Därefter mötte hen eleven i ett samarbete utifrån vad eleven behövde 
utveckla vidare och korrigera sitt arbetsmaterial utifrån elevens visade behov. Hen säger: 
”Sen i situationen, där och då, när man sitter med eleven så märker jag vad som måste 
göras… Då jobbar jag mycket med penna och papper, en dialog”. 

Lärarna upplevde att det enskilda arbetet med eleverna gav dem en annan dimension av 
elevens problem i matematik som är svår att se i helklass. Det som lärarna bland annat sa var 
att eleven vid ett tillfälle kunde påvisa att hen verkade ha förstått, men sedan vid nästa tillfälle 
inte verkade kunna detta alls. En lärare påtalade också att en elev ”glömde” bara genom att 
bladet vändes, och det då blev andra förutsättningar. I detta sammanhang talade lärarna om 
arbetsminnet som en orsak till att eleverna inte kommer ihåg från gång till gång. Dock 
noterade en av lärarna vid en träff att det också kan vara så att eleverna helt enkelt behöver 
mer tid för att det skall sätta sig, att arbetsminnet blir sekundärt.  

 I arbetet upptäcktes att eleverna inte kunde det som hade förutsatts. Som en lärare sa: ”Jag 
upptäckte att de kunde mindre än jag trodde att de kunde. Så jag fick backa, vara extra tydlig 
med bilder och så vidare … ”. De upplevdes inte ha klart för sig matematiska begrepp, och 
hade svårt att beskriva hur de tänkte. Läraren konstaterade att det blev ”så uppenbart vad som 
var svårt” när hen jobbade med eleven. Vilket den andra läraren bekräftade: ”Det här med att 
sätta fingret på vad de faktiskt behöver träna på.”, som blev tydligt i arbetet med eleven. Att 
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få höra hur elevens tankar gick. Detta upplevde lärarna sig inte ha möjlighet till i klassrummet 
när de undervisade. 

Test 
För att se kunskapsutvecklingen ligger testerna 7 och 8 (MacIntosh, 2010), som genomfördes 
före och efter genomförd intensivmatematik, som grund.  

Åk 8 
Vid förtestet som gjordes av hela klassen var 11 av 15 elever närvarande. De elever som ej 
deltog befann sig i förberedelseklassen. För och eftertestet bestod av 38 uppgifter. Enbart 
resultaten från uppgifterna 11–15 redovisas. Dessa fem uppgifter tar upp arbetsområdet med 
bråk, decimalform och procentform som vi valde att jobba med. Eleverna som medverkade i 
intensivmatematiken hade i förtestet inga rätt på uppgifterna 11–15. Eftertestet gjordes enbart 
på de två elever som deltagit i intensivundervisningen. I eftertestet syns en klar förbättring av 
de medverkande eleverna. Elev 1 gick från 0 till 3 rätt, och elev 2 gick från 0 till 5 rätt. 

Åk 9 
I nian gjordes testet på hela klassen, där de utvalda eleverna gick, både före och efter 
intensivundervisningen. På förtestet var 22 av 24 elever närvarande. På eftertestet var 20 av 
24 elever närvarande. De frånvarande eleverna var inte exakt samma vid båda tillfällena. För- 
och eftertestet bestod av 39 uppgifter. Av dessa uppgifter redogörs även här för uppgifterna 
11–15 som tar upp arbetsområdena bråk, decimalform och procentform. Av de utvalda 
eleverna hade elev 3 ett rätt på dessa fem uppgifter medan den andra eleven inte hade något 
rätt på förtestet. Det var bara elev 4 som hade ökat från 0 till 1 rätt. Elev 3 klarade inte den 
hen klarat vid förtestet utan en annan uppgift. Det som generellt kan ses på hela testet, och de 
fem utvalda uppgifterna 11–15, är att de båda eleverna som genomfört intensivundervisningen 
ökade sin svarsfrekvens även om inte svaret blev rätt. De blev alltså mer benägna att försöka 
svara. 

Intervjuer med eleverna 
I intervjuerna inför intensivmatematik med eleverna framkom att de hade låg självkänsla när 
det gällde matematik, och de upplevde även matematik som tråkig. I efterintervjun sa vissa 
elever att det gick bättre nu, och att ”matten är mycket roligare”. En elev påtalade efter sista 
testet att ”det gick inte så bra det här, men jag kan mycket bättre när jag jobbar med läraren”. 
Eleverna upplevde att det var positivt med intensivundervisning, men tyckte att extra stöd i 
matematik vid behov skulle vara att föredra. Klassundervisningen efter genomförd 
intensivundervisning upplevdes lättare. En elev uttryckte att hen nu skrev upp mer hur hen 
tänker, dessutom lyckades hen med hjälp av bråkplanket skapa en bild i huvudet som fanns 
med sig vid bråkräkning. En annan uppfattning som framkom var att de blev peppad att tro på 
sig själv vilket i sig förmodligen gör matematik lättare. Upplevelsen var också att det blev 
roligare när papper och bråkplank användes i matematik. En elev upplevde också att ”det var 
skönt att få hjälp utan en massa folk runt sig”. Detta kunde jag även notera vid observationen. 
Axlarna sjönk ner på eleven under arbetets gång och fick ett lugn över sig.  

Lärarnas tankar runt sitt arbete med intensivmatematik 
Jag kommer under denna rubrik att lite kort redogöra för lärarnas kunskaper och 
förväntningar. Därefter redogörs för lärarnas tankar kring intensivmatematik och andra tankar 
som lärarna har för att möta elever i svårigheter. Lärarnas funderingar hur 
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klassundervisningen i matematik skulle kunna förändras för att möta elever i 
matematiksvårigheter under helklass undervisning avslutar den här delen. 

Lärarnas kunskaper och förväntningar angående intensivmatematik 
Lärarna hade vissa tankar om vad intensivundervisning i matematik var för något innan de 
själva genomförde detta projekt. För Mika var det att matematik tränades helst varje dag 
under några veckor och att lärare träffar en eller kanske några elever för att korrigera 
feltänk/missuppfattningar. Alex upplevde att hen inte hade så mycket kunskap om 
intensivundervisning. Bara det hen hade läst i nån lärartidning, och det hen hört under 
mattebiennalen i Karlstad 2016. Alex upplevde att det skulle bli spännande att jobba med 
intensivmatematik men trodde inte att det skulle ge så mycket eftersom tiden var knapp. En 
liten knuff på vägen kanske. Mikas tankar angående intensivmatematik var funderingar om 
det kommer att göra någon skillnad, och om kunskaperna kommer att sätta sig lite bättre. Hen 
var också spänd på att se elevernas mottagande av detta arbete och att det eventuellt kommer 
att skapa en bättre relation mellan lärare och elev som gör att det blir lättare att hjälpa. 

Förutsättningar för intensivmatematik 
Förutsättningar för intensivmatematik som lärarna upplever behövs för att kunna genomföras 
på skolan sammanfattas i tabell 3. Dock anses vissa av dessa förutsättningar vara av större 
betydelse än de andra t ex avsatt elevtid i schemat. Detta framgår i redovisningen av lärarnas 
tankar runt förutsättningarna som redogörs under respektive rubrik. 

Tabell 3.  
Intensivmatematikens förutsättningar 

Avsatt elevtid i schemat. 

Mindre undervisningstid (ca 16 h). 

Intensivundervisning i matematik med speciallärare. 

Matematikklassrum. 

Kollegialt samarbete runt elever i svårigheter. 

 

Avsatt elevtid i schemat 
Det som lärarna påtalade som de upplever svårast är att få till intensivundervisningen 
eftersom schemat är tajt. Det finns ingen luft i schemat som ger utrymme för ett enskilt arbete. 
Båda lärarna säger att det i lärarnas tjänster, generellt borde ligga avsatt tid till arbete med 
enskild elev i schemat. En av lärarna trodde att det skulle vara effektivare om klassläraren 
själv fick tid till ”en till en” undervisning (intensivundervisning i matematik) eftersom läraren 
känner eleven, och vet vad eleven har för svårigheter samt att läraren redan har en relation till 
eleven. Det skulle bli problematiskt om en speciallärare kom in för då måste den vara väldigt 
införstådd med problematiken. Det skulle eventuellt fungera om speciallärare och 
matematiklärare hade tid till samtal runt eleven. Lärarna upplevde att dessa elever oftast hade 
dålig självkänsla när det gällde matematik, och därmed inte vågade påtala att de inte kunde i 
helklass. Detta kände lärarna var bättre när arbetet skedde i form av ”en till en” undervisning. 
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Eleverna hade möjlighet att fråga och lärarna kunde se på eleverna att de efterhand blev 
säkrare.  

Mindre undervisningstid 
En av lärarna ansåg att det skulle öka möjligheten med intensivundervisning, eller ”en till en” 
undervisning, om lärarna enbart hade 16 h undervisningstid. Detta för att förberedelserna och 
efterarbetet tar så mycket tid för att få till en bra undervisning för eleven och möta eleven på 
hans/hennes nivå i matematik. Läraren upplevde att för att kunna ställa de rätta följdfrågorna 
måste man vara ”ganska skärpt i huvudet”, och det upplevde hen inte riktigt att hen var när 
”man hastar från en lektion fem minuter innan”. 

Intensivundervisning i matematik med speciallärare 
En av lärarna ansåg att istället för att läraren genomför intensivundervisning ca 4 dagar i 
veckan så bör det vara en speciallärare som gör intensivundervisningen. Både för att det blir 
lättare för någon som kontinuerligt arbetar med intensivundervisningen att hitta bra material, 
och att det är svårt att få tiden att räcka till intensivundervisning även om tjänsten skulle ha 
nedsatt tid. Som en lärare säger: 

” …beror lite på hur man tänker kring intensivmatematik, för om man tänker att 
man skall komma till rätta med feltänk eller missuppfattningar då tror jag att det 
är lättare för t ex speciallärare, som håller på med det. Men är det att man 
försöker skapa extra tid, och mindre grupp, för att få det att sjunka in, att sätta 
sig, då tror jag undervisande lärare skall få tid till det” 

Dock ansåg läraren att om undervisande matematiklärare själv genomför ”en till en” kan det 
inte bli mer än två gånger i veckan, och inte hela tiden utan när behov uppstår samt kopplat 
till den ordinarie klassrumsundervisningen.  

Matematikklassrum 
En annan förutsättning som påtalades var att den som genomför intensivundervisning behöver 
ett rum där material finns på plats t ex ett matematikklassrum. Att inte ha material tillgängligt 
upplevdes som ett hinder för att genomföra intensivundervisningen på ett bra sätt. Lärarna 
måste i förväg veta vilket material som skulle användas under träffen, vilket inte alltid var 
möjligt eftersom de inte alltid visste vart det bar iväg i samtalet med eleven. Dessutom är det 
ibland svårt att få med sig allt material, rent fysiskt. Vikten av att ha med bra material som 
hjälper eleven i sitt arbete i matematik ansågs ha betydelse. Det konstaterades att alla fyra 
elever var visuella, och hade hjälp av att se t ex bråkplanket framför sig, när de jobbade med 
bråk. Dock kom det upp i diskussionen att det i längden kan bli ett hinder för eleven och att 
det kan vara bra att träna eleven att ”se” bilden utan att ha stöd av bråkplank/cirkel.  

Kollegialt samarbete runt elever i svårigheter 
En av lärarna ansåg att det skulle vara bra om man tillsammans med någon kunde diskutera 
”en till en” undervisning, och vilka material som var lämpliga att använda i 
intensivundervisning. En lärare noterade också i sin loggbok att hen upplevde en ovana att 
undervisa elever som har brister i talsystemet. Hen upplevde att det blev klurigt och ansåg att 
det kan vara en vinst att ha pedagogiska samtal med sina kollegor. Vidare påtalades det att 
mer tid med andra lärare, t ex avsatt ämneslagstid, där man hann diskutera uppgifter skulle 
vara önskvärt. Lite som med matematiklyftet men med mer analys av de genomförda 
uppgifterna samt en vidareutveckling av uppgifterna.  
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Påverkan på klassundervisning 
Lärarna påtalar att det först och främst är viktigt att skapa en trygg grupp där det skapas ett 
öppet klimat i klassrummet.  Ett sätt som de menar är till hjälp för detta är gruppstorleken 
eller/och gruppsammansättningen. En av lärarna säger att ca 10–14 elever vore lämpligt. Det 
blir lättare att föra en dialog med eleverna samt skapa en relation, anser båda. Dock behövs 
ändå ”en till en” dialogen i klassrummet, och kanske ibland utanför klassrummet. Det påtalas 
att tvålärarsystem skulle öppna upp för andra sätt att möta eleverna, tex ”en till en”, mer tid 
till hjälp och fler infallsvinklar. Huruvida dessa tankar är uppkomna efter 
intensivundervisningen eller funderingar som fanns innan är inte helt tydligt. En annan väg att 
gå som en lärare tar upp är att i möjligaste mån i klassundervisningen skapa det som gjordes i 
arbetet med intensivundervisningen, ”en till en”:  

•! Inte gå för fort fram, använda bilder, analysera med eleverna, använda tallinjen.  
•! Skapa en dialog med fler än en elev.  
•! Repetera och försöka ”attackera problemet från fler håll”.  
•! Tänka på att inte ta för givet att de kan utan hela tiden i dialogen kolla av klassen.  

Hen påpekar också vikten av att ha tänkt igenom innan lektionen vilka missuppfattningar som 
skulle kunna tänkas finnas i klassen, så läraren till viss del är förberedd och kan möta 
svårigheterna. Ett annat spår är att eleverna jobbar i grupper eller att tänka tillsammans med 
någon, mer reflekterande matematik tillsammans med andra elever. Det som också kommer 
upp är att det vore en vinst att ha matematikklassrum även under ordinarie 
matematikundervisning där material finns att tillgå när behov uppstår. Som en lärare säger: 
”Nu får jag ju gå och bära, för jag är i flera olika klassrum under en vecka…”. Brist på 
tillgängligt material leder oftast till att visuellt material inte blir använt. Det är även viktigt att 
det finns material att i stunden kunna plocka fram. Tallinjen skulle kunna finnas uppsatt, 
planscher på matematik mm om matematiklärarna har specifika matematikklassrum, vilket i 
sig kanske skulle stimulerar eleverna till ett matematiskt tänkande. De får visuella hjälpmedel 
utan att sticka ut.  
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Diskussion 

Diskussionen förs utifrån de frågeställningar som ligger till grund för studien. Inleds med en 
kort diskussion om aktionsforskningsspiralen som ligger till grund för studien. 

Aktionsspiralen 
I lärarnas arbete med eleverna är aktionsspiralen (se figur 1, s. 7) synlig i studien. Lärarnas 
arbete utgår hela tiden utifrån vad eleven uppvisar i sin förmåga där och då samt reflektera 
runt den genomförda träffen med eleven (Rönnerman, 2012, MacNiff, 2013). Utifrån sina 
observationer och reflektioner planerar lärarna sedan den nästkommande träffen med eleven. 
Det pågår också Micro-spiraler där lärarna reflekterar och korrigerar direkt i sitt arbete med 
eleven. Det som gör att studien inte fullt ut är aktionsforskning är att lärarna inte fick 
handledning i processen förutom vid de gemensamma träffarna. Lärares arbete i 
undervisningen uppvisar generellt en sorts aktionsspiral men att lärare upplever att tiden till 
reflektion är för liten (Skolverket, 2015, Rönnerman, 2012). Detta skulle föranleda att en skev 
spiral skapas eftersom inte tid läggs tillräckligt på planering och reflektion emedan det får ge 
vika gentemot andra arbetsuppgifter (Skolverket, 2015, Rönnerman, 2012).  

Hur arbetar lärare med intensivmatematik för att stärka elevers kunskaper. 
Det man i studien kan se är att kommunikationen har en betydande roll för elevens förståelse 
av matematik men även visuellt och undersökande material underlättar elevens förståelse. För 
att skapa en förutsättning för detta är det enligt Emerson House modellen (Gifford & 
Rockliffe, 2012) viktigt med en detaljerad planering utifrån eleven och ett bestämt mål. Även 
att lärare arbetar med praktiska modeller och muntliga resonemang. Det att eleverna får 
undersöka och pröva själva lyfter Piaget (2008) fram som betydande för inlärningen. Lärarna 
använde en mix av att eleverna fick pröva och sedan sätta ord på det som gjordes. Samtal runt 
matematik, sammanfaller dock mer med Vygotskijs (1999) och Säljös (2000) teorier om 
kommunikationens betydelse för kunskapsutvecklingen. Att elever får möjlighet att 
kommunicera matematik samt ett undersökande arbetssätt vid undervisningen är också något 
som jag tycker Lgr11 (Skolverket, 2011) trycker på och som Jo Boaler (2008) framhäver som 
en framgångs faktor. 

I arbetet med eleverna upplevde lärarna brister i matematiska kunskaper t ex 
positionssystemet, framförallt när det gällde decimalsystemet som tiondel, hundradel osv. En 
möjlig orsak till detta kan vara att eleverna inte förstår att entalssiffran är mitten utan att de 
ser decimaltecknet som mitten. Det skulle också kunna orsakas av att elev/lärare läser ut 
något annat än vad det är t ex noll komma tjugofem istället för två tiondelar och fem 
hundradelar (MacIntosh, 2010). Malmer (2002) menar att det kanske behöver läggas mer tid 
på positionssystemet eftersom det är en nödvändig förutsättning för att kunna utveckla 
taluppfattningen och framförallt för de elever som är i svårigheter. Här kan intensivmatematik 
vara en möjlig hjälp för eleverna som behöver mer tid till att befästa sina kunskaper. En annan 
möjlig orsak kan vara att lärarna inte lyckades möta eleven med rätt arbetssätt när 
positionssystemet infördes i matematikundervisningen. Det som också undersökningen 
antyder är att vissa saker kräver repetition och mer tid eftersom den förväntade kunskapen 
inte har befästs. Det är då viktigt att i ”en till en” situationen få möjlighet till att fördjupa sin 
kunskap om elevens behov och då lättare kunna möta eleven där den är och underlätta arbetet 
med elevens svårigheter eller missuppfattningar (Mäkiranta, 2009). Malmer (2002) påtalar att 
lärare ofta är för dåliga på att ta reda på om eleven verkligen förstått eller om de enbart har 
nött in mönster och rutiner för att lösa matematik problem. Utifrån dessa premisser blir 
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matematik tillslut för svår och läraren uppfattar det som en brist i arbetsminnet när det 
egentligen bara handlar om att elevens aktuella kunskap ligger för långt från den kunskap som 
läraren försöker att lära ut (Malmer, 2002, Vygotskij, 1999). Nivån bör inte läggas för lågt, 
utan läraren måste våga utmana elevens kunskaper, men inte för långt från den aktuella 
kunskapsnivån för att ge eleven möjlighet att klara uppgiften (Vygotskij, 1999, Skaalvik & 
Skaalvik, 2016).  

Man kan också se antydningar i lärarens arbete med eleverna att de hjälper eleverna att bryta 
ner den matematiska uppgiften i bitar för att underlätta lösandet av uppgiften, vilket Säljö 
(2000) benämner som ”Schaffolds”. Detta påtalades också av en elev under intervju vara ett 
stöd vid lösandet. Studien visar också att eleverna till viss del adapterar bråkplanket och 
lägger det till den redan befintliga kartan för att ha till hjälp när nya problem skall lösas 
(Piaget, 2008, Illeris, 2007, Stensmo, 1994), men också att genom att strukturera uppgiften på 
papper gör det lättare för eleven att lösa uppgiften. Det framgår i läroplanens (2011) syfte för 
matematik att i undervisningen knyta matematik till vardagliga matematiska situationer men 
framförallt att ge eleven redskap/artefakter i form av t ex digital teknik men även i språket i 
form av att möjliggöra för eleven att reflektera och föra matematiska resonemang (Dysthe, 
1996, Strandberg, 2006, Arfwedsson, 1998) och det är det sistnämna man i studien ser att 
lärarna använder i sitt arbete med eleverna. I läroplanen kan man se detta i form av 
vardagsmatematik, undersökande matematik och kommunikation av matematik vilket man 
också delvis kan härleda till både Piaget (2008) och Vygotskij (1999). 

Med vilka förändringar är det möjligt att genomföra intensivundervisning inom ramen för 
ordinarie arbete. 
Det jag kan konstatera efter samtal med de medverkande lärarna är att som det ser ut på den 
undersökta skolan vid studiens genomförande så finns inte förutsättningarna för att införa 
intensivundervisning. Ett antal behov framkom i samtalen med lärarna under och efter 
studien. Några av dessa har jag valt att diskutera vidare under rubrikerna Schema- och 
arbetstidsförändring, Fortbildning och Tillgängligt material. 

Schema- och arbetstidsförändringar 
Det som påtalades var att utrymme i schemat till att genomföra ”en till en” undervisning inte 
finns men skulle behöva införas. Den uppfattningen styrks även av skolverkets (2015) 
undersökning men även Persson (2013) nämner detta. En annan möjlighet är att införa 16 h 
undervisningstid vilket skulle skapa luft i schemat för att då kunna möta elevers behov 
utanför ordinarie matematikundervisning. I Skolverkets rapport (2015) nämns att 
planeringstiden oftast får ge vika eller så arbetar lärarna 50 h i veckan istället för 45 h för att 
kunna möta elevers behov, vilket inte skapar en optimal arbetssituation varken för läraren 
eller eleven.  

Fortbildning 
Skolverket (2015) menar också att nästan hälften av lärarna i deras undersökning ansåg att det 
fanns för lite tid till reflektion och kompetensutveckling samt planering av undervisningen, 
vilket i denna studie har påvisat vara av största vikt för att kunna möta elevens svårigheter. 
Lärarna i studien menar att det tar tid att hitta bra övningar som fungerar i arbetet med eleven. 
Detta skulle kunna avhjälpas med kontinuerlig fortbildning både inom kommunen och utanför 
kommunen men även att man försöker skapa utrymme till pedagogiskt samtal (Skolverket, 
2015, Lundberg & Sterner, 2009, Persson, 2013). DCSF (2008) poängterar också vikten av 
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fortbildning när man tänker sig genomföra intensivundervisning i matematik. Fortbildning 
kanske också skapar bättre förutsättningar att möta eleven i helklassundervisningen. 

Tillgängligt material 
Det som också kom upp i samtal med lärarna var att det måste finnas material i nära 
anslutning till eleverna för att lätt kunna plocka fram vid behov av både lärare och elev vilket 
skulle underlättas med ett matematikklassrum. Det upplevs ohållbart av lärarna i studien att 
bära runt material till olika klassrum. Lärarna påtalade att det är svårt att veta i förväg vad 
som behövs under matematikundervisningen. Finns material i klassrummet tror jag att man 
skulle kunna skapa ”en till en” situationer i helklass. Material för att eleverna skall kunna 
undersöka matematik är en förutsättning för att uppnå det Piaget (2008) påtalar som 
kunskapsutvecklande men skapar också en dialog om matematik mellan elev och lärare. 

Hur påverkas intensivundervisningen elevernas kunskaper i matematik. 
Elevernas kunskapsutveckling efter genomförd intensivundervisning i de båda årskurserna var 
helt olika. Åk 9 påvisade ingen förbättring mer än att de försökte besvara fler uppgifter. Detta 
kan utifrån Vygotskijs teori (1999) förklaras genom att den aktuella utvecklingszonen och den 
närmaste utvecklingszonen föranleder att visas på olika sätt. Testet som genomfördes visade 
inte elevens hela kunskap. För att påvisa en utveckling av kunskaperna behövs även ett samtal 
med eleven där läraren försöker förstå hur eleven löser några uppgifter (Dysthe, 2003, 
Vygotskij, 1999) vilket även lärarna i studien hade upplevelse av. I dessa samtal kan läraren 
handleda eleven och på så sätt samtidigt skapa en inlärningssituation (Vygotskij, 1999, Säljö, 
2000) vilket var ett av de arbetssätt lärarna använde i arbetet med eleverna. Att eleverna 
dessutom var mer benägna att lösa uppgifter och dessutom visade en större trygghet när de 
löste uppgifterna, kan tyda på att elevernas självkänsla har stärkts, vilket har visat sig ske vid 
”en till en” undervisning i flera studier som gjorts (DCSF, 2008, Sjöberg, Albertsson & 
Lindblom, 2016, Pilebro, Skogberg & Sterner, 2010). Det som bland annat 
intensivundervisningen försöker skapa enligt Sjöberg m fl. (2016), är att eleverna får med sig 
redskap att lösa matematiska uppgifter. Det kan, som jag tolkar det, vara redskap som gör att 
eleven lyckas befästa kunskapen i sitt minne eller redskap i form av bråkcirklar som eleverna 
kan använda.  

Åk 8 påvisade däremot en klar förbättring. Kan då en förklaring vara att eleverna i åk 8 hade 
missuppfattningar i matematik och därför svarade på intensivundervisning på ett positivt sätt 
medans eleverna i åk 9 även hade andra matematiksvårigheter, som inte svarade lika bra på 
detta sätt att undervisa. Det kan också vara så att intensivmatematik inte är något som kan 
möta alla elevers svårigheter utan det måste finna fler vägar att möta eleverna på. En annan 
förklaring till resultatet på efter testerna kan vara studiens längd och omfattningen. Eleverna 
fick för lite träning i förhållande till problematiken. 

Vilka är lärarnas tankar i samband med intensivundervisningen i matematik 
Båda lärarna var av uppfattningen att någon form av intensivmatematik skulle vara önskvärt 
att ha på skolan. Dock var de inte helt samstämda när det gällde i vilken form det skulle 
genomföras. Att intensivundervisning tolkades så olika kan vara en orsak till lärarnas åtskilda 
syn på begreppet. De har inte samma tankar om vad intensivundervisning innebär, vilket även 
Sjöberg m. fl. (2016) menar är vanligt. Begreppet används i flera olika sammanhang vilket 
kan leda till begreppsförvirring. Begreppet bör därför lyftas upp till diskussion för att ge en 
samsyn inom skolan. Arbetsminnet nämndes som en orsak till att eleverna glömmer mellan 
gångerna men även under arbetets gång. Malmer (2002) menar att arbetsminnet är begränsat 
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hos elever i matematiksvårigheter vilket påverkar bland annan mekanisk matematik. Eleverna 
får enligt henne inte tillräcklig tid att befästa de grundläggande begreppen, vilket nämndes av 
en lärare under arbetets gång. Det kan också vara så att vissa elever behöver ett annat 
arbetssätt än matematikboken, vilket oftast är det vanligaste arbetssättet på skolorna (Ahlberg, 
2001).  

Vilka förändringsmöjligheter ser lärarna i klassrumsundervisningen 
Det som kom upp flera gånger i diskussionerna runt arbetet med eleverna i 
intensivundervisningen var vikten av att skapa en trygg grupp så att eleverna vågar svara fel, 
som Malmer (2002) skriver: ”Det måste vara en mänsklig rättighet att misslyckas” (sid 218). 
Malmer (2002) påtalar också vikten av att skapa en trygg atmosfär i klassrummet och att det 
är lärarens ansvar. Det måste skapas en ömsesidig respekt. Lärarna upplevde att detta skedde 
när de träffade eleven enskilt. Eleven kunde då sänka garden gentemot sina klasskompisar. En 
väg till detta är enligt lärarna att titta på klassammansättningen för att skapa de bästa 
förutsättningarna för både elev och lärare.  Är det för många elever med specifika svårigheter 
är risken att ambitionsnivån sänks, menar Person (2013) och är kunskapsnivåerna för långt 
ifrån varandra hos eleverna kan det vara svårt att skapa givande diskussioner mellan eleverna. 
Detta gör att det är av vikt att skapa en ”givande” spridning i klassen så att en kommunikativ 
dynamik skapas. Strandberg (2006) och Vygotskij (1999) menar att det är viktigt att skapa 
dessa sociala samspel mellan elev och lärare men också mellan elev och elev. Det blir dock 
svårt att i klassrummet skapa dessa givande diskussioner om elevernas utvecklingsnivå ligger 
för långt ifrån varandra (Dysthe, 1996) eller om kunskapsnivån överlag är för låg för att få till 
ett fruktbart utbyte. Vygotskijs (1999) och Piaget (2008) teorier påtalar vikten av att 
kunskapsnivån mellan eleverna inte kan ligga för långt ifrån varandra (Persson, 2013, 
Malmer, 2002). Eleverna blir inte mottagliga för varandras resonemang och kommer då inte 
ens att försöka förstå varandra. Detta skulle ju tala för att genomtänkta grupper och att 
storleken på klasserna har betydelse för att skapa trygghet och öppenhet, men även att det 
skapar förutsättningar för lärare i arbete med eleverna (Persson, 2013). Lärarna hinner då med 
eleverna bättre, vilket annars många lärare upplever som ett problem (Skolverket, 2015).  I 
”en till en” undervisning skulle förutsättningar skapas för likvärdighet i klassrummet, enligt 
en av lärarna. Att i klassrummet skapa dialoger mellan lärare och elev som Strandberg (2006) 
nämner som viktiga. Dialogen skapar också bättre förutsättningar för en lagom 
inlärningshastighet, genom att dialogen skapar förutsättningar för bedömning av var eleven 
befinner sig i utvecklingen. Mindre klasser, påpekar Persson (2013), ökar även möjligheten 
att variera undervisningen som påvisas i en dansk undersökning. Så mindre klasser borde ju 
följaktligen gynna eleverna och i synnerhet elever i svårigheter. Lärarna menar att införandet 
av ett tvålärarsystem skulle öka möjligheterna att möta eleverna i klassrummet. Persson 
(2013) poängterar dock att i resultatet från ett STAR- projekt (Student-Teacher Achievement 
Ratio) i USA är det svårt att påvisa förbättrade elevprestationer, trots två pedagoger i 
klassrummet. Dock genomfördes detta projekt i ett helt annan kontext än den svenska skolan, 
men det kan ändå värt att notera eftersom undersökningen var omfattande. En annan sak som 
skulle kunna tala emot ett tvålärarsystem är att elevantalet fortfarande är lika stort. Det 
förutsätter grupprum eller större klassrum som gör att eleverna inte ”stör” varandra. 

Metoddiskussion 
Metoddiskussionen innehåller några reflektioner som jag ser som alternativa sätt att 
genomföra studien på. 
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Ett alternativ hade kunnat vara att genomföra studien under en längre tidperiod t ex 10 veckor 
(Pilbro, Skogberg & Sterner, 2010) för att ge eleverna mer tid att befästa och undersöka 
matematik där svårigheter hade visat sig för eleverna. Ett annat alternativ är att eleverna får 
ett visst antal extra pass med matematik. Det gör då att om elev/lärare är borta får de ändå 
matematiktiden. Dock kan detta vara logistiskt svårare, eftersom det krävs schemaplanering 
för att genomföra undervisningen. 

Eftertestet i nian genomfördes under samma förutsättningar som innan men bara i en nia. I 
åttan genomfördes eftertestet enbart på de medverkande eleverna. För att kunna jämföra ett 
resultat så att det skulle kunna vara möjligt att dra eventuella slutsatser borde testet i åttan 
gjorts i hela klassen (Bryman, 2011, Descombe, 2016). Det blev nu svårt att se om resultatet 
beror på intensivundervisningen eller klassundervisningen. Skulle intensivundervisningen ha 
visad effekt borde de övriga i klassen inte ha förbättrat sig avsevärt mer än i de uppgifter som 
omfattade decimaltal, eftersom alla i klassen har arbetat med decimaltal. Att testet 
genomfördes redan första veckan kan också ha betydelse. Som en elev sa i en intervju, ”… vi 
har ju inte kommit igång och tänka matte än.” Det skulle kanske ha varit bättre att genomföra 
testet den tredje veckan under terminen, så att eleverna troligen hade känt att det kommit 
igång med matematiktänkandet. Det faktum att klasserna gjorde för testet tidigt kan göra att 
resultaten påverkas.  

Själva intervjun/samtalet med eleven om testerna och hur eleven tänkte, tror jag lärarna själva 
skulle ha gjort. Det skulle gett bättre insikt om elevens problematik och en bra grund till 
intensivundervisningen (Mäkiranta, 2009). Det hade även kunnat vara en bra idé att 
genomföra efterintervjuer om testerna för att eventuellt se om en utveckling har skett i den 
närmaste utvecklingsnivån (Vygotskij, 1999). Jag kunde dock ha genomfört intervju med 
eleverna före och efter genomförd studie för att elevens upplevelse av 
matematikundervisningen också skulle bli en del av studien.  

För att förbättra intervjuerna skulle en pilotintervju ha varit att föredra (Kvale, 2014), men jag 
valde att i denna studie förlita mig på genomläsningen av frågorna av annan person än de som 
ingick i studien och att lärarna fick möjlighet att i förväg läsa frågorna. Dock hade kanske en 
pilotintervju gjort mig bättre förberedd att ställa frågorna till lärarna och bättre att formulera 
följdfrågor. 

En annan reflektion av studiens genomförande är att om lärarnas träffar som gjordes med 
eleverna hade spelats in via film istället för ljud, hade kanske en vinst uppstått i form av att 
jag då hade kunnat ”delta” i deras undervisning på ett annat sätt än vad som nu var möjligt. 
Det hade kanske också gjort att observationen blivit irrelevant.  Man hade i 
filminspelningarna kunnat observerat kroppsspråk, agerande med det matematiska materialet 
som inte framgick i ljudinspelningarna (Descombe, 2016, Kvale, 2014). Nackdelen med 
videoinspelningar enligt Kvale (2014) är att det är tidskrävande att analysera och studien som 
jag genomförde var under en kort period vilket talar för enbart ljudinspelning. Även det 
faktum att jag till största delen var intresserad av vad som sas talar också för en ljudinspelning 
(Kvale, 2014).  
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Slutsats 

Utifrån studien som genomförts är det svårt att dra några generella slutsatser eftersom studien 
enbart gjorts på en skola och ett mindre antal elever. Slutsatserna blir därför lokalt förankrade 
och för mer generella slutsatser krävs en mer omfattande forskning. 

Det man dock kan ana utifrån studien är att samtal runt matematik både mellan elev/elev och 
lärare/elev har betydelse för inlärningen av matematik men även det faktum att det behövs tid 
till att undersöka matematik bl. a med hjälp av praktiskt material för att öka elevens 
förståelse. Det kan därför vara bra att skapa utrymme i planering och schema för att 
möjliggöra för både samtal och undersökande matematik. 

Utifrån lärarnas påpekande i intervjuerna skulle det även underlätta arbetet att möta elevers 
svårigheter om de hade matematikmaterial att ta till mer lättillgängligt. Jag skulle kunna tänka 
mig att många goda tillfällen går förlorade eftersom man inte har rätt material att tillgå när 
man möter eleven i undervisningen. 

Huruvida skolan skall införa intensivundervisning bör föranledas av en diskussion eftersom 
det kräver tid av både lärare och elev. Vad innebär det för skolan? Är det ”en till en” 
undervisning som eftersöks där läraren har möjlighet att träffa eleven enskilt eller/och i 
mindre grupper där eleverna tar hjälp av varandra? Finns det andra sätta att möta elever i 
matematiksvårigheter? Det vore därför intressant att få möjlighet att undersöka och utvärdera 
ett större antal lärare som arbetar med intensivundervisning med ett större antal elever, under 
en betydligt längre tidsperiod än vad som gjorts i min studie. En sådan studie skulle vara 
viktig för att kunna korrigera insatserna, så att de med större sannolikt medför bättre resultat 
för eleverna samt öka kunskaperna för lärarna i deras arbete med elever i svårigheter.  

Precis som en lärare påtalar i intervjuerna kan det även vara en vinst att ha en speciallärare på 
skolan, som arbetar med elever i matematiksvårigheter och även som ett stöd till 
matematiklärarna som undervisar i matematik. En speciallärare är inte schemalagd på samma 
vis som en lärare utan har möjlighet att träffa och utvärdera elevens svårigheter på ett annat 
sätt och sedan i dialog med undervisande lärare komma fram till en fungerande lösning för 
eleven.!

För att möta alla elever utifrån deras behov behöver skolan också diskutera hur man ska möta 
eleverna i klassrummet under matematikundervisningen så att behovet att extra matematik 
minskar. Detta förutsätter förmodligen tid till pedagogiska samtal om elever i behov av stöd. 

Avslutningsvis, Skolverket (2011) påtalar att det är skolan skyldighet att se till alla elevers 
behov och i skollagen (Utbildningsdepartementet, 2010) står det att eleven:”… utifrån sina 
egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.” (3 
kap, 3 §). Min tro är att alla elever kan lära sig om bara rätt förutsättningar ges, frågan är bara 
hur skolan väljer att göra detta samt hur skolan väljer att ta reda på vilka förutsättningar som 
är de rätta för eleven i svårigheter. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till lärarna som medverkar i aktionen 

 

•! Hur tycker du att matematik ska undervisas för sätt för att nå så många elever som 

möjligt? 

•! Hur tycker du att skolan ska organiseras för att få till en bra undervisning i matematik? 

•! I vilka situationer känner du att du lyckas möta elever i svårigheter? 

•! Vad upplever du som svårt när det gäller att möta elever i svårigheter i matematik? 

•! Vad vet du om intensivmatematik? 

•! Vilka tankar har du kring att undervisa elever i intensivmatematik? 

•! Förutom testet, vad är det som gör att du valt att arbeta med de valda eleverna? 

•! Vad upplever du att eleven har för svårigheter i matematik? 

 

Sedan kommer det ev. till följdfrågor utifrån det givna svaret. 

 

 

Frågor att besvara efter varje elevträff i loggbok: 

1.! Vad fungerade bra? Varför, tror du? 

2.! Vad fungerade mindre bra? Varför, tror du? 

3.! Skulle man kunna möta eleven på ordinarie lektion i matematik utifrån det du just 

arbetat med? I så fall hur? 
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Bilaga 2 

Brev till elev och vårdnadshavare 

Hej 

 

Mitt namn är Susann, och läser just nu till speciallärare i matematik. I samband med mitt 
examensarbete kommer jag att genomföra en undersökning tillsammans med två 
matematiklärare på skolan. Undersökningen går ut på att genomföra 
intensivmatematikundervisning under tre veckor. Detta för att se om detta kan vara en möjlig 
väg för lärare att möta elever i svårigheter när det gäller matematik.  

Själva arbetet med eleverna kommer att genomföras av dessa två matematiklärare. Min roll 
kommer att vara handledande samt observerande. Några elever kommer att erbjudas att delta i 
detta. Vilka som erbjuds grundas på ett test som genomförs v. 34. Detta test genomförs i 
samråd med skolans behov, och kommer även att ligga till grund för lärarnas fortsatta arbete 
utöver denna undersökning. 

Eleven som väljer att delta kommer att träffa läraren 2 x 20 min/veckan under dessa tre 
veckor. Deltagandet är frivilligt eftersom det till största del kommer att ligga utanför ordinarie 
undervisning. Förhoppningsvis kommer dock detta att leda till att eleven får det lättare i 
matematik inom just det område som det kommer att arbetas med. Efter dessa tre veckor 
kommer deltagande elever att göra ett nytt test inom det område som det arbetats med. Ev. 
även en kort utvärdering av eleven och upplevelsen av detta arbete. 

Träffarna med lärarna kommer att spelas in, och ibland även observeras av mig. Elev som 
deltar kommer även att intervjuas utifrån genomförd test. Test och intervju kommer att ligga 
till grund för fortsatta åtgärder. Elev som deltar kommer att få en fiktiv identitet i rapporten. 
Det ska inte gå att härleda tillbaks till eleven. 

 

Har ni några funderingar kan ni kontakta mig via mail: susann.argards@xx.xx.xx  

 

Mvh Susann Argårds 
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Bilaga 3 

Slutintervjufrågor till lärare: 

 

1.! Berätta om ditt upplägg av arbetet med intensivmatematik. 

2.! Vad tar du med dig från aktionen i ditt fortsatta arbete? 

3.! Har det kommit upp några tankar runt skolans organisation under aktionens gång? 

4.! Din syn på elevens svårigheter i matematik efter aktionen? 

5.! Har du under aktionens gång reflekterat över något i din undervisning i helklass? 

6.! Tankar runt intensivmatematik och din roll som klasslärare? 

 


