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Sammanfattning 

Matematiksvårigheter är ett väldebatterat ämne i vårt samhälle.  Syftet med denna studie är 
att öka förståelsen för hur en undervisningsinsats i intensivmatematik kan bedrivas för att 
bemöta barn med särskilda utbildningsbehov i matematik. Denna studie var inspirerad av 
aktionsforskning. Kartläggningsmaterialet Förstå och använda tal – en handbok har använts 
för att identifiera var elevernas svårigheter finns.  Empiriinsamling har skett genom 
intervjuer med elever och pedagogisk personal samt deltagande observation under den 
intensivundervisningsmodell som valts för ändamålet. Resultatet visar att 
kartläggningsmaterialet ger en bra utgångspunkt för planeringen av en intensivundervisning 
med ”en-till-en undervisning” med speciallärare under sex veckor. Aktionen visade att 
användandet av olika representationsformer, där laborativt material har tagit en stor del av 
undervisningen, varit en nödvändighet för att eleverna kunde utvecklas och gå framåt. 
Viktiga faktorer för elever i matematiksvårigheter har under studien varit träffarnas struktur, 
vilken tidpunkt under dagen då aktionen genomförts samt elevernas motivation. 
Intervjuerna visar att eleverna upplever att matematik är ett jobbigt ämne, trots detta har 
eleverna under studiens gång hittat stunder som varit roliga. Personalen som intervjuades 
såg positivt på studien och de är överens om att aktionen kommer att ge ringar på vattnet, 
att eleverna efter aktionens slut inte bara känner sig säkrare i matematik utan även i andra 
ämnen.  
 

Nyckelord: en-till-en undervisning, elev i matematiksvårigheter, kartläggningsmaterial.  
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Inledning 

Tänk er en skola som fungerar för alla, där alla elevers kunskapsbehov blir tillgodosedda. 

Det är en uttalad vision för den skola som denna studie kommer att äga rum på. Här sker 

just nu ett förändringsarbete som baseras på boken En skola som fungerar – för alla (Lundin, 

2017) där visionen är att all undervisning planeras utifrån de elever där behoven kräver att 

vi tänker en extra gång, elever som behöver stöd och fler alternativ för att lyckas. Det första 

steget för skolan är att skapa en modell för hur undervisningsstrukturen ska se ut, där 

faktorer som korta genomgångar, tydlig och positiv feedback, tydlig start och slut på 

lektionen med flera, ska göra att eleverna känner igen sig oavsett vem som startar upp en 

lektion. En tydlig undervisningsstruktur är en framgångsfaktor som alla elever oavsett 

svårigheter, mår bra av och som hjälper till att skapa trygghet och studiero (Lundin, 2017; 

Nilholm & Göransson, 2014; Skolinspektionen, 2016a). Studiero är en annan 

framgångsfaktor. Forskning visar att bristen på studiero är ett strukturellt problem för elever 

i svårigheter och lyfts fram som en av orsakerna till att elever med matematiksvårigheter får 

svårt att koncentrera sig och att arbeta på lektionerna (Butterworth & Yeo, 2010; Sjöberg, 

2006). 

Matematiksvårigheter är ett väldebatterat ämne som rymmer många begrepp och många 

benämningar och det vi vet är att elever i matematiksvårigheter inte är en enhetlig grupp. 

Vi har elever som under stor del av sin skolgång lyckas dölja sina svårigheter i matematik 

och vi har elever som känner sig dumma, elever som inte vill sticka ut och gör allt för att 

dölja sina svårigheter (Adler, 2005). Muhrman & Samuelsson (2018) pekar på att det finns 

elever som lärt sig matematikbokens struktur men de kan inte överföra 

matematikkunskaperna till andra situationer. Lärande som inte går att överföra kallar Säljö 

(2014) för ett situerat lärande. Lundberg & Sterner (2009) påpekar att dagens elever ofta är 

svarsfixerade, de nöjer sig med att skriva ner svaret på den uppgift de arbetar med och 

känner de sig det minsta lilla tveksamma använder de facit för att kolla om de fick rätt svar. 

Det är ett sätt att komma framåt utan att egentligen hantera den grundläggande 

taluppfattningen. 

Med en grundläggande taluppfattning menas att eleven behöver behärska talen och talens 

egenskaper på ett sådant sätt att de kan räkna med flyt. Vi kan jämföra detta med att kunna 

läsa, för att hantera läsning måste eleven avkoda bokstäverna och bilda ord. På samma sätt 

är det med talen, eleven behöver veta hur de är uppbyggda så att de utan att behöva tänka 
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kan använda talen. Grundläggande taluppfattning kommer inte av sig själv. Den måste 

byggas upp med hjälp av genomtänkt undervisning med rika tillfällen att tillämpa 

kunskaperna (Löwing, 2017). Under skoltiden bör arbetet kontinuerligt följas upp eftersom 

det är viktigt att tidigt uppmärksamma tecken på att en elev inte utvecklas mot de 

kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen (Skolinspektionen, 2016b).  

Skolan i studien har valt att använda McIntosh kartläggningsmaterial Förstå och använda 

tal- en handbok, i formativt syfte, då materialet ger sådan information som kan utveckla 

elevens lärande, dess kompetenser och färdigheter (McIntosh, 2008). Materialet används på 

hösten, då eleverna gör testet anpassat för föregående år. Utifrån testen får skolan en 

kompletterande bild av elevens styrkor, svagheter och missuppfattningar i matematik. För 

skolan är detta ett sätt att följa upp eleverna enligt de riktlinjer för stödinsatser som fastslås 

av skollagen (SFS 2010:800), så att extra anpassningar och särskilt stöd sätts in i tid. I led 

med McIntosh (2008) anser skolan att de med hjälp av kartläggningsmaterialet och den 

medföljande handboken, får en överblick av såväl hela klassens styrkor, svagheter och 

svårigheter, men även enskilda elevers. Läraren kan följa upp enskilt för att reda ut hur 

eleven tänker. Därefter planeras undervisningen med utgångspunkt i testets resultat och för 

enskilda elever sätts adekvata stödinsatser in. I slutet av januari, testas eleverna igen. Nu för 

att utvärdera att undervisningen har nått de resultat den hade för avsikt att ge samt att träna 

eleverna att bedöma sig själv och förstå hur de kan förbättra sig. Eleverna behöver vara 

delaktig i sin egen utveckling. För elever i behov av stödinsatser kan intensivundervisning 

i matematik vara en metod då forskning har visat att detta gett goda resultat för elever i 

matematiksvårigheter (Lundqvist, Nilsson, Schentz & Sterner, 2011). Modellen kan fungera 

som en extra anpassning där eleven under en bestämd period får undervisning av en 

speciallärare (Skolverket, 2014a).  

Den här studien ska handla om elever i matematiksvårigheter och om en 

intensivundervisningsinsats i matematik kan bemöta dessa elever. Studien bidrar med 

relevant kunskap som kan tillämpas i min framtida yrkesroll som speciallärare i matematik. 

En viktig del av speciallärarens kompetensområde ligger i att kunna kartlägga, reda ut vilka 

kunskaper elever har, ha kunskap om hur elever på olika sätt kan missuppfatta hur 

matematiska begrepp eller procedurer utvecklas, samt hur skolan kan utforma lärsituationer 

på olika sätt (Holgersson & Wästerlid, 2018). Min förhoppning är även att studien ska vara 

av intresse för andra verksamma inom skolan.   
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Syfte  

Syftet med studien är att analysera, ur olika aktörers perspektiv, och öka förståelsen för, hur 

en undervisningsinsats i intensivmatematik kan bedrivas för att bemöta barn med särskilda 

utbildningsbehov i matematik.  

För att kunna uppnå studiens syfte har följande frågeställningar formulerats. 

Frågeställningar 

1. Vilka elevbehov kommer fram vid användning av McIntosh 

kartläggningsmaterial?  

2. Vilken uppfattning har eleverna av arbetet med intensivmatematiken? 

3. Vilken uppfattning har lärare, rektor och speciallärare om insatsens möjlighet till 

implementering i den dagliga verksamheten? 

Bakgrund och tidigare forskning 

Följande avsnitt presenterar forskning relevant för studien. Avsnittet behandlar 

kartläggning, stödinsatser, att lära sig matematik och matematiksvårigheter.  

Kartläggning 

Under en elevs skolgång, kartläggs eleven med jämna mellanrum. Kartläggningar kan 

användas i olika syften. Kartläggningen kan beskriva utgångsläget för en elev eller ge oss 

en inblick i var eleven befinner sig i sitt lärande. Genom kartläggningar samlar vi på oss 

information om elevens kunskaper, för underlag till bedömning (Skolverket, 2011). All 

undervisning bygger på tre nyckelprocesser, att skaffa information om var eleven befinner 

sig i sitt lärande, vart eleven är på väg och hur eleven ska komma dit (Black & William, 

2009; Skolverket, 2011; William, 2013). Därför måste bedömningen av elevernas 

kunskapsutveckling ske på ett medvetet och professionellt sätt. För att bedömningen ska 

hålla en god kvalité krävs det att den är en planerad del av undervisningen (Skolverket, 

2011).  

En del av den pedagogiska verksamheten är att göra olika former av bedömningar på 

eleverna, att definiera elevens förkunskaper. Allt för att hitta lämpligt material som möter 

eleven där denne befinner sig. Alltmedan eleven utvidgar sina kunskaper, ges lämpliga 

utmaningar så att eleven själv eller tillsammans med andra utvecklar sitt kunnande (Lutz, 

2013).  
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Lärandet bör ses som en aktiv och konstruktiv process därför är det viktigt att bedömningen 

följs upp och att eleverna får tydliga återkopplingar, vi säger att bedömningen fungerar 

formativt (Skolverket, 2011). Den formativa bedömningen är ett viktigt redskap. Ett redskap 

som hjälper läraren att avgöra var eleven befinner sig i sitt lärande och hur läraren ska hjälpa 

eleven att komma framåt. Formativ bedömning är ett viktigt sätt att öka elevernas lärande 

(Klingberg, 2016; Sadler, 1989; Vingsle, 2017). 

Diagnosmaterialet, förstå och använda tal – en handbok (McIntosh, 2008), är ett material 

som kan användas formativt. Syftet med materialet är att ge ett underlag för planeringen av 

undervisningen utifrån vars elevernas styrkor, svagheter och missuppfattningar kan finnas. 

Utifrån sammanställningen av elevresultaten får pedagogen en överskådlighet över klassens 

hela resultat och vilka områden som klassen och enskilda individer behöver arbeta med. 

Resultaten visar även vilka elever vars svårigheter är av betydande art. Det är av största vikt 

att elevers svårigheter kan hittas så att de kan förebyggas och så att missuppfattningarna kan 

diskuteras och redas ut. Vidare menar McIntosh att det är viktigt att följa upp enskilda elever 

med samtal för att få en uppfattning vari svårigheterna finns. Genom samtalet kan vi få svar 

på varför eleven gör dessa misstag och vilka brister i kunskapen som orsaker problemen.  

Stödinsatser 

Enligt skollagen (2010:800) är skolan skyldig att ta hänsyn till elevers olika behov. Eleven 

ska ges stöd och stimulans att utvecklas så långt som möjligt. Om det på något sätt 

framkommer att en elev befaras att inte nå kunskapskraven ska eleven ges stöd i form av 

extra anpassningar eller särskilt stöd (Skolverket, 2014a; Skolverket, 2014b). 

Den stödinsats som benämns extra anpassning menar Skolverket är sådant stöd som är 

möjlig att utföra inom ramen för den ordinarie undervisningen. Sådant stöd kan vara hjälp 

att strukturera sina studier, få material anpassat till sin egen förmåga, möjligheter att 

använda tekniska hjälpmedel, hjälp att förstå texter, hjälp att komma igång mm. Även besök 

hos specialpedagog/speciallärare under en kortare tid, räknas till begreppet extra 

anpassning. Den stödinsats som benämns särskilt stöd är en stödinsats av mer ingripande 

karaktär. Särskilt stöd skiljer sig från extra anpassningar genom sin omfattning och 

varaktighet, att stödinsatsen normalt inte sker inom ramen för ordinarie undervisning och 

att särskilt stöd beslutas av rektor och dokumenteras i ett åtgärdsprogram (Skolverket, 

2014b).  
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Att lära sig matematik 

Matematik är inte bara ett skolämne utan en viktig del av livet. Matematik är också ett språk. 

Ett språk som föds ur samspel med omgivningen. Redan innan det lilla barnet har ett språk, 

interagerar barnet med sin omgivning där barnet lär sig att skilja på en eller flera saker, 

barnet lär sig antalsuppfattning (Adler, 2005). Möjligheten att utveckla antalsuppfattningen 

bygger på människans medfödda förmåga att uppfatta skillnader och likheter mellan små 

antal. Denna förmåga kallas subitisering och innebär att barnet utan att behöva räkna, kan 

uppfatta skillnader i antal mellan en, två, tre eller fyra (McIntosh, 2008).   

Klingberg (2016) menar att ingen föds med kunskap om siffror utan det är något som vi 

förvärvar med tiden. Alla behöver lära sig och träna för att skapa sig förståelse för talens 

betydelse och hur vi räknar. Boaler (2017) håller med och fyller på med”…ingen föds utan 

förutsättningar för att tillägna sig kunskaper i matematik” (Boaler, 2017, s.24).  

Adler (2005) menar att förmågan till logiskt tänkande, att se mönster och att lösa problem, 

är även det viktiga områden i matematik som är kopplat till vardagen och livet.  Förmågan 

att hantera matematik och att kunna räkna blir en mänsklig rättighet som är starkt förknippat 

med självbilden. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) menar att skolan är den 

viktigaste instansen av kunskaper och färdigheter som människan behöver, för att lyckas i 

vardagen och livet:   

”Matematik finns överallt omkring oss i vardagen och i samhället. Att kunna 

räkna och hantera matematik är en färdighet och en mänsklig rättighet som 

starkt påverkar självbilden, den personliga utvecklingen och välbefinnandet 

i livet (SPSM, 2012)”.  

I grundskolans kursplan för matematik under ämnets syfte kan vi läsa; ”Undervisningen i 

ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och 

matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden” (Skolverket, 2017).  

Trots att matematiken finns överallt omkring oss uppfattar många elever att människan 

antingen föds som matematiker eller inte. Matematik nämns ofta i negativa ordalag, där det 

framställs som ett negativt ämne som vi aldrig kommer att använda mer än i skolan. 

Matematik är ointressant och jättesvårt. Matematiken blir för abstrakt. Elever vittnar om att 

matematik är abstrakt och har inget med verkligheten att göra (Boaler, 2017; Muhrman & 

Samuelsson, 2018).  
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Studier har visat att elevers tilltro till sin egen förmåga avtar med stigande ålder. En av 

orsakerna till detta har visat sig bero på minskad motivation att lära sig matematik. Detta 

får i sin tur negativa konsekvenser på inlärningen i matematik. Parallellt med att 

matematiken ofta blir svårare gör att negativa tankar hos individen lätt föds. Motivationen 

att lära sig den teoretiska matematiken minskar. Ett lyft för matematikinlärningen har visat 

sig vara en praktisk förankring där användning av konkreta exempel både kan underlätta för 

elevers motivation som behov av att lära sig matematikens begrepp. Även varierande 

arbetsformer med fokus på kommunikation och förståelse ökar elevers motivation 

(Muhrman & Samuelsson, 2018).   

Känslan för matematik är inte alltid positiv. Många elever känner stor oro och skräck inför 

ämnet. Det finns även elever som känner sådan avsky till ämnet att de dra sig för att komma 

till skolan. Fenomenet kallar forskarna för matematikängslan. Matematikängslan handlar 

om hur elever tänker om sin egen förmåga. Matematikängslan rör elevens känsloliv och kan 

som Samuelsson och Muhrman (2018) beskriver det, vara en …  

”… brist på välbefinnande när de utför matematik. Det kan handla om panik, 

vanmakt, förlamning och mental förvirring, som uppstår då de avkrävs att 

lösa uppgifter i matematik.” (Samuelsson & Muhrman, 2018, s.1–2) 

Elever som ofta misslyckas och som upplever att för höga krav ställs på dem tappar ofta 

tron på sig själv och ger upp innan de ens försökt. För höga krav kan eleverna likställa med 

att det är de själva det är något fel på. De ser sig själv som dum, lat, ointelligent. För högt 

ställda krav på en elev i svårighet är inget som hjälper självkänslan. Motsatt är det inte heller 

bra med för låga krav. För lågt ställda krav kan ge eleven en känsla av inkompetens. Att 

som lärare balansera mellan för högt ställda krav och för lågt ställda krav, kräver en lärare 

med goda kunskaper om sina elever. Kunskaper om elevens funktioner, men även goda 

kunskaper om den enskilde eleven och dess syn på sig själv. Forskningen har visat att 

känslor som rädsla för att göra bort sig, oro och osäkerhet inför uppgifter hämmar elevers 

motivation (Jensen, 2017). Tice (1993) menar att elever med låg självkänsla, ofta saknar 

uppfattning om sig själv och de behöver sin omgivning för att kunna bedöma sig själv. 

Upplevs då omgivningen negativ reagerar eleven med låg självkänsla med osäkerhet och 

försiktighet. De blir rädd för att göra bort sig, rädda för att göra fel och riktar fokus mot hur 

de upplevs av andra.  

För att vi ska lära oss att hantera matematiken, behöver vi ett antal redskap. I början är dessa 

enkla men allt eftersom blir de mer och mer komplexa och vi behöver fler och förfinade 
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byggstenar (Adler, 2005). Ett av dessa redskap som relateras till situationer utifrån elevers 

uppfattningar, relationer och erfarenheter är de matematiska begreppen. Eleven kan inte 

skapa hållbara begrepp själv utan det krävs erfarenhet av dess användning. För att eleven 

ska kunna bygga upp denna erfarenhet, måste hon få möta begrepp i olika uttrycksformer 

som bör utgå från eleven, konkret material, visuella bilder och det matematiska 

symbolspråket (Häggblom, 2013; Kaufmann, Handl & Thöny, 2003). Roos & Trygg (2018) 

kallar olika uttrycksformer för representationer. De menar att matematiska begrepp är en 

tankekonstruktion som måste uttryckas på något sätt. Med hjälp av olika 

representationsformer kan vi kommunicera med och om begreppet. Representationerna kan 

ske genom konkret material, ord, bilder och andra symboler (ibid). Elever som får resonera 

och noggrant undersöka matematiska begrepp, skaffar sig ofta en djupare förståelse. En 

djupare förståelse förstärker elevens arbetsminne, vilket stärker kunskapsutvecklingen, ger 

bättre självförtroende och ökar motivationen (Sterner, 2012).  

För elever med matematiksvårigheter bör hjälpen riktas mot att utveckla god kompetens, 

vilket innebär att eleven kan använda förmågor och förståelse för att kommunicera, resonera 

och lösa problem (Lunde, 2011; Riesbeck, 2008).  Det är viktigt att eleven får tänka och att 

de får möjlighet att förklara hur de tänker, tanken är central samtidigt behöver pedagogen 

observera eleven, för att upptäcka elevens tankegångar när den löser problem (McIntosh, 

2008). Det finns tre områden inom matematikinlärning som är viktiga. Dessa är 

talförståelse, de fyra räknesätten och färdigheter i problemlösning (Lunde, 2011). Inom 

området taluppfattning och tals användning vet vi att det finns många kritiska punkter och 

det är viktigt att vi kan kartlägga och uppmärksamma dessa så att eleverna kan utvecklas i 

sitt lärande (McIntosh, 2008). 

Jess, Skott & Hansen (2011) menar att viktiga faktorer att tänka på vid undervisning av 

elever i matematiksvårigheter är att innehållet bör knyta an till elevens erfarenheter och att 

innehållet behandlas på sådant sätt att eleven förstår meningen med det.  Några grundregler: 

lös i första hand praktiska problem, acceptera att elever i matematiksvårigheter går sakta 

framåt, låt miniräknaren vara en standardutrustning samt ge enskild undervisning till den 

lägst presterande eleven i matematiksvårigheter (Jess, Skott & Hansen, 2011). Butterworth 

& Yeo (2010) anser att undervisning ska bygga på förståelse, den ska vara välstrukturerad, 

uppmuntra eleverna till att delta aktivt och vara sådan att matematikinlärningen blir en 

positiv upplevelse. Hattie et al. (2017) menar att väl utvecklade lärandemål är en 

förutsättning för att ge eleven en positiv upplevelse av matematikundervisningen. Detta kan 
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i sin tur leda till att elevens inställning till matematik förändras till det positiva vilket ökar 

elevens motivation (Montague, 2008). ”Eleverna har rätt att veta vad de förväntas lära sig 

och varför de ska lära sig det” (Hattie et al, s.67).  

Strandberg (2014) ser på kunskapen som en resa mellan två stolar. Han menar att vi börjar 

på en ”kan-inte” stol och med undervisningen reser vi till en ”kan” stol. Det spelar ingen 

roll var eleven befinner sig just här och nu, för det finns alltid mer att lära sig och fler gånger 

att förflytta sig till ”kan”-stolen.  ”Lärandet har en riktning, ett mål, som förnyar sig när du 

går!” (s. 16). Bra undervisning väcker impulser till liv som aktiverar och sätter inre 

utvecklingsprocesser i rörelse (Strandberg, 2014).  

Matematiksvårigheter 

Det finns många beteckningar på elever i matematiksvårigheter. Några av dessa är SUM-

elev där SUM står för elever med Särskilda Utbildningsbehov i Matematik, elev med 

lärsvårigheter i matematik och elever med dyskalkyli. Det som är viktigt när vi ska välja en 

beteckning för dessa elever är att vi väljer en som beaktar omgivnings roll och medansvar 

och inte en som bara tillskriver eleven felet. Vi bör rikta uppmärksamheten mot orsakerna 

till matematiksvårigheterna och göra allt för att motverka en brännmärkning av eleven (Jess, 

Skott & Hansen, 2011). Med detta sagt, kommer eleverna i detta arbete att benämnas just 

elever i matematiksvårigheter  

Matematiksvårigheter används på flertalet sätt och det finns inget facit på vad begreppet 

betyder. Det är ett oklart begrepp som i själva verket inte säger oss mer än att vi har en elev 

som inte presterar som vi förväntat oss, en elev som inte når kunskapskraven i matematik 

(Lunde, 2011; Secher Schmidt, 2016).  

Det är svårt att hitta en tydlig definition på vad matematiksvårigheter är, en vanlig indelning 

är dock att man skiljer på allmänna eller generella matematiksvårigheter och specifika 

matematiksvårigheter. I den förstnämnda uppvisar elever generella problem med lärandet, 

eleven behöver ofta längre tid på sig och behöver arbeta med ett enklare material (Lindahl, 

2015). Eleven har ofta problem i många teoretiska ämnen och har svårt att nå 

kunskapskraven. Förutsättningarna för ett teoretiskt och abstrakt tänkande är svårt för elever 

med generella matematiksvårigheter. Elever kan oftast lära sig den grundläggande 

matematiken men stöter på patrull när matematiken blir mer utmanande och abstrakt 

(Björnström, 2012). I takt med att matematiken blir mer abstrakt, är det viktigt att eleven 

möts där eleven är i sin kunskap. Risken är annars att eleven tappar självförtroendet och 
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motivationen (Muhrman & Samuelsson, 2018). Ingvar (2018) beskriver hur hjärnans 

belöningssystem fungerar, han menar att belöningssystemet är barnets motivation till 

lärande. 

”Det betyder … att om eleven är van att lyckas och vet ungefär vad som 

behövs kommer motivationssystemet i hjärnan att påverka eleven att göra rätt 

saker. Men om eleven sällan fått känna på hur det är att lyckas och allt som 

oftast känner att det inte lönar sig med ansträngning så kommer inte 

motivationssystemet att styra rätt” (Ingvar, 2018, s.27). 

Jensen (2017) menar att motivation inte bara kommer inifrån. Motivation kommer även från 

de erfarenheter vi gör i livet. Att misslyckas är inte motiverande. Däremot att lyckas och att 

veta att jag kan lyckas igen, gör att motivationen och även tron på sig själv ökar. Om en 

elev tror att den kan lyckas kommer kunskapsinhämtningen att gynnas. 

När en uppgift känns intressant och arbetet med uppgiften rolig och tillfredställande uppstår 

ett motiverande beteende. Tillfredställelsen ligger då i själva uppgiften, att utifrån sitt eget 

intresse arbeta med en uppgift som fängslar och engagerar gör att det bästa lärresultatet 

uppstår. (Weinstein, Deci & Ryan, 2011).  

För många elever i matematiksvårigheter tar det lång tid att komma fram till svaret. Det 

beror på att eleverna har svårt för att välja strategier som för arbetet framåt. Vi behöver se 

på elever i matematiksvårigheter ur tre perspektiv, dessa är: Matematik, Individ och 

Omgivning (MIO). Det som elever i matematiksvårigheter har gemensamt är att de 

misslyckas med matematiken, utöver det har forskningen visat att orsakerna kan vara många 

och olikartade. Därför bör vi tala om elever i matematiksvårigheter och inte med 

matematiksvårigheter (Lunde, 2011). Jess, Skott och Hansen (2011) väljer som många 

andra att dela upp orsakerna till matematiksvårigheter i fyra grupper. Dessa är psykologisk, 

där bristerna söks hos eleven och där kan det bero på brister i motivation, 

koncentrationssvårigheter, rädsla eller dylikt. Medicinska/neurologiska, där bristerna söks i 

en funktionsnedsättning hos eleven, sociologiska, att eleven kommer från en 

understimulerad miljö och slutligen didaktiska, att eleven fått felaktig undervisning.  

Elever som har specifika matematiksvårigheter uppvisar oftare ojämna kunskaper över tid 

och områden. Det kan exempelvis handla om det grundläggande talområdet (Lindahl, 

2015). Dessa elever har ofta bestående svårigheter att lära sig, att utveckla grundläggande 

aritmetiska färdigheter, uppfatta och avläsa numeriska uttryck eller utföra enkla 
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räkneoperationer (Fokusrapport, 2015; Malmer, 2002). Till specifika matematiksvårigheter 

hör även begreppet dyskalkyli, som definieras att det är en medfödd svårighet att lära sig 

räkna, svårigheterna har följt eleven under hela skoltiden. Många lyckas dölja sina 

svårigheter under lång tid. Elever med dyskalkyli har oftast svårt att förstå matematikens 

grunder. Men det behöver inte betyda att eleven har svårt med alla områden i matematiken. 

Det är svårt att bemöta en elev med dyskalkyli, ena dagen tycks eleven förstå medans nästa 

dag är allt som bortblåst. Många kan tycka att eleverna är lata som inte orkar förstå. 

Dyskalkyli förklaras med att flera funktioner i hjärnan behöver samspela för att vi ska kunna 

räkna. Dessa är: arbetsminne, språklig förmåga, visuell och rumsmässig förmåga samt 

uppmärksamhet och koncentration.  

Arbetsminne handlar om att kunna hålla en viss mängd information aktuell under en kort 

stund, t.ex. när man gör en beräkning. Begränsningar sänker arbetstakten och gör det svårt 

att lagra talfakta (Björnström, 2012; Dowker, 2009). Om du har en plan i huvudet på vad 

du ska göra just nu, är det arbetsminnet som du använder tills du har gjort det du tänkte 

göra. Arbetsminnet är betydelsefullt vid kognitiva funktioner och eftersom de områden i 

hjärnan som vi använder, när vi använder arbetsminnet, används även för att koncentrera 

sig, betyder det att elever med nedsatt arbetsminne även har koncentrationssvårigheter 

(Ingvar, 2018; Klingberg, 2016).  Vid alla typer av teoretiskt lärande är det bra med goda 

språkförståelser. Många av matematikens begrepp gör att det går smidigare att lära sig. 

Språket stöttar både tänkandet och minnet. Barn som har dyslexi eller försenad 

språkutveckling kan få bekymmer att lära sig grunderna. De behöver repetera mera, få fler 

förklaringar, i högre grad undervisning med visuellt och konkret innehåll. Elever som har 

lätt att tänka i bilder och att visualisera har lättare för att lära sig matematik (Björnström, 

2012). Matematikinlärning kräver mental uthållighet. Eleven måste öva och repetera ofta 

för att alla bitar ska falla på plats. För elever med t.ex. ADHD som har svårt att koncentrera 

sig, blir undervisningen snabbt tråkig, svårigheterna förstärks av att måsta upprepa 

procedurer ofta (ibid). ADHD är en funktionsnedsättning som kommit av förkortningen 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder, vilket på svenska betyder ungefär 

uppmärksamhetsstörning (Carlsson Kendall, 2012).  
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Teoretiska perspektiv 

I detta avsnitt presenteras först den intensivundervisningsstruktur i matematik som valts till 

studiens modell. Därefter presenteras det för studien valda teoretiska perspektivet, det 

sociokulturella perspektivet.  

Intensivundervisning i matematik 

Intensivundervisning i matematik har enligt (Sjöberg, Albertsson & Lindholm, 2016) stor 

potential, men behöver tydliga ramar.  Idag används begreppet flitigt med flertalet olika 

modeller, risken med detta är att begreppet urvattnas (Sjöberg, 2006). Det finns många 

fördelar med intensivundervisning i matematik, där några kan nämnas vara att den kan 

utföras på alla stadier i grundskolan, bygga på en-till-en undervisning under en kortare 

period och med en pedagog som kan hjälpa eleven att förebygga och täppa igen de 

missuppfattningar som eleven har och som kommit fram i kartläggningen samt ge tid för 

samtal i en för eleven trygg miljö (Sjöberg, Albertsson & Lindholm, 2016).  

Principerna för hur en modell i intensivmatematik kan gå till, skiljer sig något i litteraturen. 

Här talas om perioder på 6–11 veckor med 3–4 träffar per vecka och 20–40 minuter per 

gång (Lundqvist, Nilsson, Schentz & Sterner, 2011; Pilebro, Skogberg & Sterner, 2010; 

Sjöberg, Albertsson & Lindholm, 2016). Det som är gemensamt för dessa är en-till-en-

undervisning med en kvalificerad matematiklärare på icke ordinarie undervisningstid. I 

Umeå har det bedrivits en hel del projekt i intensivundervisning, projekt som har visat sig 

ge goda resultat. Umeå har använt en modell som de menar har traditionell struktur. Först 

kartläggs eleven, sedan erbjuds eleven en-till-en undervisning under sex veckor, där 

intensivundervisningen inte får inkräkta på den ordinarie matematikundervisningen 

(Sjöberg, Albertsson & Lindholm, 2016). Vid en-till-en undervisning har läraren större 

möjligheter att bekräfta eleven och bemöta eleven där den är i sin utveckling. Nordahl et.al 

(2007) menar att positiv feedback, stöd, uppmuntran och beröm är grundläggande behov 

hos människan som skapar tillit. Tillit i sin tur framstår som en viktig aspekt i relationer. 

Positiva relationer mellan lärare och elev uppvisar generellt bättre kompetens i skolan.  

Grunden för intensivundervisningen är samtal och tanken är att fler tillfällen till samtal leder 

till ökad förståelse för eleven. A och O i undervisning är att eleven är lärande, för det är 

först då som eleven kan utvecklas. Intensivundervisning är ett bra verktyg eftersom läraren 

kan stötta elever som kämpar med matematiken. Det är viktigt att eleven i en 

intensivundervisningsperiod får känna sig speciell, det stärker elevens självbild att få 
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bemöta sina svårigheter i en trygg miljö. Här finns inget som eleven behöver skämmas för 

och här ges möjlighet att lyfta elever formativt då pedagogen har stora möjligheter att peka 

på elevens framsteg och ge en tydlig återkoppling till elevens arbetsinsats och engagemang 

(Sjöberg, Albertsson & Lindholm, 2016). Klingberg (2016) poängterar att ”Formativ 

bedömning är ett bra och viktigt redskap” (s.117). Även Sadler (1989) pekar på vikten av 

en tydlig återkoppling, feedback, som en av nyckelfaktorerna i formativ bedömning.  

En bra undervisningsform för intensivundervisning i matematik är enligt Lundberg & 

Sterner (2009) en metodik i fyra faser. Denna metodik tar avstamp i den laborativa fasen, 

fortsätter till den representativa fasen, den abstrakta fasen och slutligen återkopplingsfasen. 

• Laborativ fas, här används åskådligt material som lyfter viktiga begrepp och idéer. 

Viktiga faktorer är den muntliga kommunikationen, eftersom språket bidrar till att 

göra handlingen tydlig. När eleven med egna ord kan återge denna fas är det dags 

att gå vidare till nästa fas.  

• Representativ fas, utgör ett mellansteg mellan den laborativa fasen och den 

abstrakta. Här utnyttjar eleven det som eleven utvecklat i den förra fasen 

tillsammans med sina erfarenheter för att lösa uppgifter utan konkret material.  

• Abstrakt fas, målet är att kunna tänka och lösa uppgifter utan att ta hjälp av det 

laborativa materialet. Här används matematikens symbolspråk och eleverna börjar 

utföra räkneoperationer i huvudet. 

• Återkopplingsfasen, här hjälper pedagogen eleven att befästa och återkoppla 

matematiska idéer och färdigheter.  

För elever i matematiksvårigheter kan det vara särskilt viktigt att undervisningen går från 

den konkreta fasen mot den abstrakta fasen. Det är viktigt att inte skynda mellan faserna, 

utan att eleven verkligen förstår innan nästa fas påbörjas. Det är även viktigt att eleven kan 

vandra fritt mellan de olika faserna och förstår att de är ”samma” sak (Sterner, 2012). Roos 

& Trygg (2018) menar att det är först när eleven kan vandra fritt mellan olika 

representationsformer som lärandet kan ske.  

Sociokulturellt perspektiv 

Eftersom den muntliga kommunikationen och språket är viktiga faktorer för elever med/i 

matematiksvårigheter (Lundberg & Sterner, 2009) har det sociokulturella perspektivet valts 

som utgångspunkt i detta arbete. Matematik är ett språk som föds ur samspel. Ett samspel 

som enligt Riesbeck (2008) sker då eleven interagerar med sin omgivning.  



 

13 

 

”När vi interagerar öppnar vi upp för våra egna och andras tankar och kan 

genom att reagera och resonera kring någonting gemensamt skapa förståelse 

kring ett begrepp (Riesbeck, 2008, s. 51).  

Språket, kommunikationen och interaktionen är således viktiga faktorer i det sociokulturella 

perspektivet. I denna studie sker interaktionen i intensivundervisningsinsatsen mellan 

forskare och elev.  

Det sociokulturella perspektivet på lärandet, grundlades av Lev Vygotsky. Enligt Vygotsky 

har språket en stor betydelse för människans lärande eftersom lärandet är en naturlig och 

nödvändig del i den mänskliga historien. Lärandeprocessen sker i ett sammanhang som 

omskapas och återskapas i mänskliga handlingar, genom kommunikation och samspel på 

olika sätt (Säljö, 2014). Det sociokulturella perspektivet är en social process. Med en social 

process menas att individen föds in i en kulturell gemenskap, i denna gemenskap utvecklas 

sedan individen inom ramen av samspel med andra människor (Säljö, 2010; Korp, 2011). 

Utvecklingen är därmed en socialisation som är anpassad till den kultur och det samhälle 

som individen föds in i. Eftersom varje samhälle har sina unika historiska tidpunkter, sitt 

sätt att beskriva omvärlden och sitt språk behöver individen hjälp av andra individer för att 

tillgodogöra sig dessa (Säljö, 2010).  

Kommunikation och användandet av språket är centrala delar i ett sociokulturellt lärande, 

då språket blir ett sätt att lära sig tänka och kommunikationen blir länken mellan tänkandet 

och samspelet med andra (Säljö, 2014). Vi kan se tänkandet som en kollektiv process 

eftersom tänkandet både kan ske inom individen som mellan individer då 

tankeverksamheten existerar både i tal och tänkande (ibid). Till en början relateras språket 

till erfarenheter ur vardagen. För att eleverna ska bli självständig och utvecklas i sitt lärande, 

måste det vardagliga språket anta mer generella och abstrakta ord och begrepp. På så sätt 

blir språket ett fullgott redskap för tänkandet (Hansson & Trygg, 2015).  Genom att aktivt 

samtala och lyssna kan människan i stor grad dela varandras tankar, analyser och slutsatser. 

Om inte människan hade haft förmågan att vara kreativ, se mönster och relevanta lösningar 

på olika problem samt ha en vilja att förändra, skulle lärandet vara statiskt och 

mänskligheten skulle bara vara ett upprepande av tidigare generationer (Dysthe, 2003; 

Säljö, 2014). Strandberg (2014) menar att ”Lärandet har en riktning, ett mål, som förnyar 

sig när du går!” (s. 16).  



 

14 

 

Metod  

Avsnittet inleds med en beskrivning av studiens metod, därefter vägleds läsaren genom 

undersökningsmetoder, urval, datainsamlingsmetoder, procedur och hur forskningsetiska 

aspekter har tagits hänsyn till samt studiens trovärdighet.    

Undersökningsmetod 

Studien är inspirerad av aktionsforskning. Aktionsforskning ger möjlighet att undersöka och 

utveckla områden där forskaren själv är verksam och där fokus ligger på att lösa verkliga 

problem (Denscombe, 2016). Det finns fyra karaktärsdrag inom aktionsforskningen, 

praktisk inriktning, förändring, cyklisk process och deltagande. Den praktiska inriktningen 

syftar till behovet av att lösa ett verkligt problem, en förändring inom den egna 

verksamheten, där den egna praktiken står i fokus och forskning och handling är integrerade. 

I forskningen återfinns deltagare, vars deltagande är aktivt och processen ses som cyklisk 

då resultaten ger möjlighet till förändring (Denscombe, 2016). I denna studie är forskaren 

matematiklärare och verksam inom området skola. Intensivundervisning i matematik bör 

utföras av en kvalificerad matematiklärare (Sjöberg, Albertsson & Lindholm, 2016). 

Studiens problemområde utgörs av hur en intensivundervisningsinsats i matematik kan 

bedrivas för att bemöta barn i matematiksvårigheter.  Deltagarna är elever i just sådana 

svårigheter.   

Det finns ingen färdig modell för hur aktionsforskning bör bedrivas. Denscombe (2016) 

menar att aktionsforskning används när man vill skapa riktlinjer för bästa tillvägagångssätt 

och för att lösa ett praktiskt problem. Det är ett angreppssätt som visat sig passa bra inom 

utbildning eftersom det är praktikern tillsammans med forskaren utifrån som genomför ett 

forskningsarbete som syftar till förståelse och förbättring av en verklighet under en period 

(Tyrén, 2013). I denna studie är praktikern och forskaren densamma.  

I detta fall syftar aktionsforskningens praktiska inriktning till att analysera hur en 

undervisningsmodell kan bedrivas för att möta elever i matematiksvårigheter. Användandet 

av ansatsen ger möjlighet att följa den första delen av den cykliska processen med 

kontinuerlig återkoppling av deltagarna och där forskaren aktivt deltar i 

förändringsprocessen. Edwards och Talbot (1999) menar att då forskning och aktion är 

integrerade kan aktionsforskning ses som deltagarforskning. 
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”Deltagarforskning kan bara benämnas aktionsforskning om den utförs av 

professionella som ägnar sig åt att undersöka … aspekter av deras egen 

praktik när de är verksamma i denna praktik” (ibid. s. 62).  

De forskningstekniker som använts i detta arbete är intervjuer, dokument, loggböcker och 

deltagande observation (Denscombe, 2016).   

Urval 

Studien har genomförts på en mellanstor skola i Sverige, i årskurs åtta och nio. Valet av 

skola gjordes med ett bekvämlighetsurval, som enligt Denscombe (2016) används när 

forskaren behöver välja det alternativ som är mest fördelaktigt. Skolans rektorer tillfrågades 

och de ställde sig positiva till studien.  

Tillsammans med rektor och undervisande lärare valdes deltagande elever ut. Eleverna som 

valdes ut var två elever från årskurs åtta och två elever från årskurs nio. Samtliga utvalda 

elever, valdes ut baserat på resultatet av höstens McIntosh-test. Valet av elever har gjorts 

enligt ett målinriktat urval. Ett målinriktat urval är enligt Bryman (2016) ett urval där 

deltagarna är relevanta för studien. Således faller deltagande elever under kategorin elever 

i matematiksvårigheter. Deltagande elever har i studien fått fiktiva namn.  

Även den pedagogiska personalen som i studien avsågs att intervjuas har valts enligt ett 

målinriktat urval. De informanter som tillfrågades var rektor, speciallärare samt 

undervisande matematiklärare. Samtliga verksamma i årskurs 7–9. Tillfrågade informanter 

ställde sig positiva till deltagandet. Bryman (2016) menar att med hjälp av ett målinriktat 

urval kan vi skapa överrensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval. För att säkerställa 

anonymitet namnges inte den pedagogiska personalen.  

Datainsamlingsmetoder 

Datainsamlingsmetoder i en aktionsforskning kan innefatta både kvalitativ som kvantitativ 

data (Bryman, 2016). I denna studie har datainsamlingsmetoderna varit kvalitativa. De 

datainsamlingsmetoder som använts för studien har varit semistrukturerade intervjuer, 

elevresultat från McIntosh test 7 och test 8, observationer och loggböcker från 

intensivundervisning i matematik. I tabell 1 redovisas metoderna för datainsamlingen, när i 

tid de är gjorda samt vilken forskningsfråga (forskningsfrågor, se sidan 3) de avser att 

besvara.  
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Tabell 1: Översikt över de datainsamlingsmetoder som används i studien för att samla in empiri till forskningsfrågorna.  

Datainsamlingsmetod Vecka Forskningsfråga 

McIntosh test 7 och test 8 v.36 1 

Elevintervjuer v.38 2 

Intensivundervisning i matematik, deltagande 
observation och loggböcker 

v.38–45 1, 2 

Intervjuer med lärare, rektor och speciallärare v.44 3 

Avslutande elevintervjuer v.43 och v.45 1, 2 

McIntosh alternativtest 7 och alternativtest 8 v.43 och v.45 1, 2 

 

McIntosh-test 

Det kartläggningsmaterial som används i detta arbete är Förstå och använda tal – en 

handbok. Enligt McIntosh (2008) ger dessa tester en kompletterande bild av den enskilde 

elevens styrkor och svagheter, den ger även en övergripande indikation för hela gruppen. 

Då den medverkande skolan redan använder detta material för sina kartläggningar, fanns 

ingen anledning att byta ut den. Lärarna är väl insatta i materialet och eleverna har arbetat 

med det förut. 

Skolan kartlägger årligen eleverna med hjälp av McIntosh-test i formativt syfte för att 

utvärdera och planera undervisningen utifrån vars elevernas styrkor, svagheter och 

missuppfattningar finns. De elever som valdes ut till studien uppvisade i denna kartläggning 

svårigheter i taluppfattning och tillsammans med den bedömning som matematikläraren 

hade sedan förut på eleverna, bedömdes att svårigheterna var av djupare slag. McIntosh 

(2008) menar att många elever förvärvar diverse missuppfattningar under skoltiden, för en 

del elever är dessa tillfälliga men för andra är de djupt rotade. 

De dokument som tagits del av i studien var således i första hand resultaten av McIntosh-

testen som skolan utförde innan intensivundervisningsinsatsen började. Dessa test har 

använts som förtest och forskaren har endast tagit del av resultaten från deltagande elever.  

Efter intensivundervisningsinsatsen gjordes ytterligare ett McIntosh-test. Detta för att 

åstadkomma en mätning och för att analysera om deltagande elever uppvisat någon 

kunskapsutveckling och progression. Vid detta tillfälle användes alternativtesten till 

respektive test.  
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Deltagande observation 

Under studien har forskarens roll varit deltagande observatör. Enligt Denscombe (2016) 

förknippas deltagande observation med kvalitativa data, där datainsamlingen sker på fältet. 

I denna studie har forskarens roll varit att studera, observera och aktivt delta i 

intensivundervisningsinsatsen i matematik tillsammans med respektive elev.  Anledningen 

till valet av denna roll är att forskaren själv kan påverka studiens genomförande utan att 

vara beroende av någon annan part.  

Loggbok 

I direkt anslutning till intensivundervisningsinsatsen har loggbok förts av forskaren. Enligt 

Rönnerman (2011) behöver forskaren samla in information om och dokumentation av det 

utvecklingsarbete som sker. Ett bra sätt är då att skriva loggbok i syfte att löpande skriva 

ner händelser, reflektioner, funderingar eller andra observationer och tankar. Enligt 

Denscombe (2016) är loggbok nödvändigt, då det mänskliga minnet är selektivt och 

bräckligt.  

En av aktionsforskningens karaktärsdrag är systematisk reflektion, vilket innebär att 

loggböcker blir en nödvändighet för att forskaren ska kunna utvärdera och reflektera över 

den genomförda aktionen i syfte att förbättra men även för att planera för ytterligare aktioner 

(Denscombe, 2016).  

Intervjuer 

Intervjuer med ett kvalitativt syfte kan liknas vid ett informellt samtal där intervjuaren har 

ett speciellt syfte med samtalet, där intervjuaren låter samtalet kretsa kring de frågor som är 

relevanta för studiens frågeställningar. Detta är en relativt fri intervjumetod men det är av 

yttersta vikt att intervjuaren har förberett sig noga (Hartman, 2004).  

I denna studie har semistrukturerade intervjuer använts både till elever (bilaga 1 och 2) och 

till den pedagogiska personalen (bilaga 3). Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att 

forskaren har en intervjuguide till sitt förfogande där vissa ämnen ska besvaras men där 

intervjuaren kan vara flexibel i ordningsföljden av frågorna och följdfrågor baserade på 

respondentens svar kan ställas (Denscombe, 2016). Alla intervjuer genomfördes enskilt med 

respektive respondent. För att minimera risken att något missats under intervjuerna, 

spelades dessa in. Till en början kan respondenterna känna sig obekväma med en inspelning, 
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men oftast slappnar de av efter en tid och alla förstår att avsikten med inspelningen är att 

ingen information ska gå förlorad (Denscombe, 2016). 

Procedur 

De för studien utvalda eleverna kontaktades personligen av forskaren. De fick veta syftet 

med studien, vad deltagandet skulle innebära för dem, hur undersökningen skulle gå till och 

varför just hen tillfrågats. Enligt Bryman (2016) är det viktigt att deltagare i en undersökning 

ska få så mycket information om studien att de har möjlighet att svara ja eller nej på frågan.  

Efter att respektive elev ställt sig positiv till studien, kontaktades elevernas vårdnadshavare. 

Den första kontakten med vårdnadshavare togs per telefon, där alla vårdnadshavare muntligt 

tackade ja till att deras ungdom fick delta i studien. Därefter skickades ett skriftligt 

samtyckesbrev (bilaga 4) hem till vårdnadshavare. Respektive vårdnadshavare skrev under 

samtyckesbrevet, varpå de skickade tillbaka brevet till skolan. Forskaren kopierade 

respektive samtyckesbrev, därefter skickades brevet åter till vårdnadshavare. Kopian 

arkiverades av forskaren. 

Arbete med McIntosh testmaterial 

Skolans ordinarie matematiklärare har under hösten gjort McIntosh (2008) test med sina 

klasser. Testen som är relevanta för denna studie är test 7 och test 8. Dessa gjordes med 

årskurs 8 respektive årskurs 9. Årskurs 8 gjorde test 7 och årskurs 9 gjorde test 8.  Efter 

testen analyserades resultatet av respektive undervisande matematiklärare på skolan. I 

relation till matematiklärarens tidigare erfarenhet och bedömningar av respektive elev har 

fyra elever valts ut till deltagande i projektet, två från respektive årskurs. Valet av elever 

gjordes av matematikläraren i samråd med skolans rektor. Forskaren fick därefter ta del av, 

de för studiens utvalda elevernas, McIntosh test. Dessa test har fungerat som förtest i 

studien.  

Elevernas resultat på förtesten studerades av forskaren och med utgångspunkt i dessa 

planerade forskaren den intensivundervisningsinsats som var studiens syfte. Modellen för 

den intensivundervisning i matematik som valdes för studien, är den som Sjöberg, 

Albertsson och Lindholm (2016) kallar för den traditionella modellen. Den 

undervisningsform som valdes till intensivundervisningen i matematik, var den som 

Lundberg & Sterner (2009) menar tar avstamp i den laborativa fasen, fortsätter till den 

representativa fasen, den abstrakta fasen och slutligen återkopplingsfasen. I studien 

prioriterades den konkreta-, den representativa- och den abstrakta fasen. All undervisning 
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har varit en-till-en undervisning, forskare och elev. Även McIntosh (2008) trycker på att 

laborativt material bör användas vid undervisningen. Vidare menar McIntosh (2008) att 

sådana aktiviteter hjälper eleverna att skapa inre föreställningar. Forskaren avsåg därför att 

i första hand använda denna, den konkreta fasen.  

Efter genomgång av förtesten gjordes en grovplanering med uppgifter som behandlas i 

nedanstående tabell (tabell 2).   

Tabell 2 Grovplanering för intensivundervisning i matematik, för årskurs 8 och årskurs 9. 

Vecka Område Material 

38 Inledande intervju 
Positionssystemet, hela tal 

Tiobassystem, 1 meters linjal, 
tallinje 

39 Positionssystemet, tal i decimalform Tiobassystemet, 1 meters linjal, 
tallinje 

40 Tal i bråkform Bråkcirklar, bråktavla, tallinje, 
diverse plockmaterial 

41–42 Tal i bråkform, decimalform och 
procentform 

Bråkcirklar, bråktavla, tallinje, 
diverse plockmaterial, rutnät 
10x10 

43 Eftertest och slutintervju McIntosh alternativtest för 
respektive årskurs 

 

McIntosh (2008) rekommenderar att elevsvar, från respektive test, följs upp med en 

elevintervju för att höra hur eleven tänker. Därför valde forskaren ut några felaktiga 

svarsalternativ från förtesten som eleven missuppfattat, för att följa upp dessa med 

elevintervjuer under aktionen. Under elevintervjuerna var loggböcker en viktig källa för 

information.  

Vid uppföljningen menar McIntosh (2008) att det är viktigt att läraren är öppen för elevens 

tankar och att inte läraren undervisar eleven. Under intensivundervisning i matematik har 

forskaren vid några tillfällen utfört elevintervjuer enligt den modell som återfinns på sidan 

237 i Förstå och använda tal – en handbok (bilaga 5).   

Under sex veckor har de för studien utvalda eleverna träffat forskaren tre gånger per vecka, 

30 minuter per gång. Träffarna har skett utanför elevernas ordinarie matematiklektioner 

men inom skolramen. Sjöberg, Albertsson & Lindholm (2016) menar att en viktig 

utgångspunkt för intensivundervisning i matematik är att den inte inkräktar på den ordinarie 

undervisningen.  
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Alla träffar med eleverna har följt en speciell struktur när det gäller tid, syfte och 

återkoppling. Att hålla tiden har varit viktig ur flera aspekter, framförallt för elevernas skull 

eftersom de kommit årskursvis i direkt anslutning till varandra, men även för att göra en 

tydlig markering av arbetspasset. Hjälpmedel att hålla tiden har varit classroomscreen 

(https://www.classroomscreen.com), en internetsida med bra hjälpmedel för lärare. Syftet 

med träffarna har varit tydlig, så att eleven vet varför vi arbetar med det vi gör och slutligen 

en tydlig återkoppling till elevens arbetsinsats. Struktur och tydlighet är enligt Lundin 

(2017) viktiga arbetsverktyg vid arbete med elever. Alla möten har skett i ett grupprum som 

skolan tillhandahållit, avskilt från nyfikna klasskamrater.  

För att få till en mätning och en möjlighet att se om intensivundervisning i matematik gett 

resultat, har eleverna under den sista veckan på intensivundervisningsperioden gjort ännu 

ett test. Denna gång gjordes de alternativtest som finns för nedladdning på hemsidan till 

boken Förstå och använda tal. Hemsidan tillhandahålls av Nationellt Centrum för 

Matematikutbildning (NCM, http://ncm.gu.se/handboken). Eftertesten gjorde båda eleverna 

i årskurs 9 med forskaren i ett grupprum, årskurs 8 eleverna gjorde testet var för sig. Alla 

elever fick god tid på sig. I resultatet presenteras dessa som eftertest. Under denna vecka 

gjordes även slutintervju med eleverna.  

Intervjuer 

Intervjuerna i studien har genomförts i enskildhet och spelats in med mobiltelefon. Efter 

inspelningen har samtliga intervjuer transkriberats. Vid transkriberingen överförs det talade 

språket till det skriftliga språket. Det muntliga samtalet transformeras till återgivning i skrift 

(Kvale och Brinkmann, 2014). Denscombe (2016) menar att en viktig del i arbetet med 

intervjuerna, är transkriberingen, eftersom den tillåter forskaren att åter komma i närkontakt 

med sin data. Transkriberingen är därmed en värdefull del i arbetet och något som forskaren 

bör avsätta ordentligt med tid till. Även Bryman (2016) påpekar att det är ett tidskrävande 

arbete.  

Efter transkriberingen lyssnade forskaren igenom intervjun ytterligare en gång för att 

säkerställa att eventuella felskrivningar eliminerades. Dialektala uttryck och muntligt tal 

transkriberades till rikssvenska. Exempelvis ”jo, he gör ja” transkriberades till ”Ja, det gör 

jag”. De svar som var relevanta gentemot forskningsfrågorna placerades i en tabell. Med 

hjälp av tabellen blev svaren överskådliga och forskaren kunde jämföra likheter och 
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skillnader i intervjusvaren.  Dessa svar redovisas i resultatdelen. De citat som presenteras 

innehåller information som belyser studiens forskningsfrågor eller teoretiska grund.  

Elevintervjuer 

Två intervjuer har genomförts med eleverna, dessa har inlett och avslutat aktionen. I den 

första intervjun (bilaga 1) var intentionen att få lära känna eleverna lite, deras upplevelser 

och tankar om matematik, deras tankar kring det egna lärandet och hur de upplever att de 

själva lär sig. I den andra intervjun (bilaga 2) var intentionen att utvärdera 

intensivmatematikperioden, om elevernas inställning till matematik förändrats och om deras 

tankar inför framtida matematikstudier. Slutligen tackade forskaren eleverna för deras 

engagemang i aktionen.  

Intervjuer av pedagogisk personal 

Under novemberlovet fanns det möjlighet att utföra intervjuerna med den pedagogiska 

personalen. Alla intervjuer utgick från avsedd intervjuguide (bilaga 3). Frågorna skickades 

ut i förväg till den pedagogiska personalen för att de skulle få tid på sig att fundera på 

frågorna i förväg. Med förhoppning om att få genomtänkta och sanningsenliga svar.  

Efter sammanställningen av intervjusvaren skickades texten per mejl till den berörda 

personalen så att inga feltolkningar från forskaren hade skett. Den pedagogiska personalen 

gav sitt samtycke till forskarens tolkning av de utförda intervjuerna. 

Loggbok och deltagande observation 

Loggbok fördes under aktionens gång. I denna noterades anteckningar kring de 

observationer som gjordes. Anteckningarna bestod av stödord och ibland hela meningar.  

Efter att aktionen slutförts sammanställdes respektive elevs loggbok enskilt. Loggbokens 

främsta syfte har varit att stötta forskaren i den löpande interaktionen med eleverna. 

Loggbokens innehåll har strukturerats utifrån material, lärandemål, reflektioner och 

återkoppling. Loggböckerna, som inte presenteras i sin helhet i rapporten då de inte har 

något syfte i studien, är sammanställda med avstamp inom kategorien att förstå tal, och de 

områden som här har genomgåtts. Dessa områden var; positionssystemet, tal i bråkform, tal 

i bråkform, decimalform och procentform. I loggboken har även de elevintervjuer som 

gjorts under intensivundervisningens gång dokumenterats. Dessa elevintervjuer har inte 

spelats in, utan består av noggrant nedskrivna noteringar i den mall (bilaga 5) som återfinns 

i Förstå och använda tal – en handbok (McIntosh, 2008). Under dessa elevintervjuer har 

forskaren sökt information kring respektive elevs svar på de frågor som eleven besvarat 
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felaktigt på första testet. De av dessa svar som är relevanta för studiens forskningsfrågor har 

plockats ut som citat i resultatet.  

Etiska överväganden 

Även vid aktionsforskning finns några etiska överväganden som forskaren måste ta hänsyn 

till. För det första måste forskaren be om tillåtelse före observationer och även för att få 

undersöka dokument som tillverkats i annat syfte. Vid all användning av information 

ansvarar forskaren för att den behandlas konfidentiellt. Beskrivning av andras synpunkter 

måste vara godkända innan publicering (Denscombe, 2016). I detta fall bad forskaren alla 

deltagare om tillåtelse att utföra studien, där samtliga har gett sitt medgivande. Rektor och 

undervisande lärare godkände att forskaren skulle få ta del av den kartläggning som skolan 

gjort i annat syfte. All information har behandlats konfidentiellt. Deltagande elever har fått 

fiktiva namn. Skola och dess personal namnges inte överhuvudtaget utan benämns endast 

som skola, rektor, undervisande lärare och speciallärare. Efter sammanställning av 

personalens intervjuer, har dessa lästs igenom och godkänts av personalen. 

Databearbetning och analys 

Syftet med denna studie var att analysera hur en undervisningsinsats i intensivmatematik 

kunde bedrivas för att bemöta elever i matematiksvårigheter. Teorierna, det sociokulturella 

perspektivet samt den undervisningsform som Lundberg och Sterner (2009) kallar metodik 

i fyra faser, studerades noggrant innan intensivperioden startade, för att sedan användas i 

upplägget av undervisningen. Det primära i det sociokulturella perspektivet är 

kommunikation och samtal och eftersom just samtal i en trygg miljö är en viktig faktor i 

intensivundervisning som metodik kompletterade dessa varandra och blev ett bra underlag 

att analysera studien ur (Lundberg & Sterner, 2009; Sjöberg, Albertsson & Lindholm, 

2016). Ytterligare faktorer som stärker valet av dessa båda teorier var, synen på matematik 

som ett språk, som föds ur samspel. Samspelet då eleven interagerar med sin omgivning 

(Riesbeck, 2008) i detta fall forskaren. 

Häggblom (2013) samt Kaufmann, Handl och Thöny (2003) menar att matematiska begrepp 

är ett viktigt redskap som eleverna måste utveckla för att utvecklas i matematik. För att 

kunna utveckla matematiska begrepp, behöver vi ett språk och vi behöver möta begreppen 

på många olika sätt för att åskådliggöra dem och bygga upp en erfarenhet kring användandet 

och förståelsen för dessa begrepp. Här kommer språket och kommunikationen in som 

viktiga faktorer. I mötet mellan eleven och forskaren kan diskussioner och reflektioner 
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födas. Här finns möjlighet att resonera och ta till oss information om de matematiska 

begreppen. Bearbeta begreppen med hjälp av konkret material och göra förståelsen till sin 

egen. Det konkreta materialet blir en viktig faktor för att belysa det som ska läras.  

Forskningsetik 

Vid det etiska övervägandet togs hänsyn till några huvudkrav (Vetenskapsrådet, 2017). 

Eleverna har erbjudits att vara med, de har själva tackat ja. Vårdnadshavarna är informerade 

enligt informationskravet om syftet med uppgiften och har alla tackar ja till detta, samtycke 

(bilaga 4).  

Vid all behandling av personuppgifter måste konfidentialitetskravet vara uppfyllt (Bryman, 

2016), i detta fall samlas inga personuppgifter in. Alla deltagare har fått fiktiva namn.  

Studiens trovärdighet 

Studiens syfte är att analysera och öka förståelsen för hur en undervisningsinsats i 

matematik kan bedrivas för att bemöta barn med särskilda undervisningsbehov i matematik. 

Studien har utförts som en aktionsforskning med kvalitativa datainsamlingsmetoder. Enligt 

Bryman (2016) skapar forskaren trovärdighet genom att ta de regler som finns i beaktande 

och rapportera resultatet till de som berörts av studien. För att öka trovärdigheten har studien 

beskrivits i metodavsnittet.  

Den kvalitet som forskningen besitter är svår att bedöma i en kvalitativ forskning. Denna 

studie har utförts på en skola, där medverkande deltagare och deras arbetssätt, tankar, 

synpunkter och funderingar är svåra att överföra till annan skola med andra förutsättningar. 

Det är som Denscombe (2016) uttrycker det ”…omöjligt att kopiera en social inramning” 

(s. 409). Desto mer forskaren kan redogöra för studien, än mer ökar överförbarheten. 

Bryman (2016) uttrycker det så här: ”… en fyllig redogörelse eller en ”tät” beskrivning 

förser andra personer med något […] med vars hjälp de kan bedöma hur pass överförbara 

resultaten är till en annan miljö” (s.355).   
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Resultat 

Resultatet presenteras med utgångspunkt i studiens frågeställningar. Aktionens 

utgångspunkt baseras på aktionsforskningens cykliska process med ett behov att lösa ett 

verkligt problem och där resultatet ger möjlighet till förändring.  

Vilka elevbehov synliggörs vid användning av McIntosh kartläggningsmaterial 

Den första forskningsfrågan gäller vilka elevbehov som kommer fram vid användning av 

McIntosh kartläggningsmaterial. Därav presenteras först sammanställningen för respektive 

årskurs av de test, förtest och eftertest, som är gjorda med hjälp av kartläggningsmaterialet. 

Efter sammanställningarna presenteras resultatet av aktionen. Studiens deltagande elever 

var fyra stycken totalt, två från årskurs 8 och två från årskurs 9.  

Kartläggning 

Här nedan redovisas sammanställningarna av elevresultaten efter förtest (figur 1) och 

eftertest (figur 2). Dessa sammanställningar finns även i bilaga 6, där de är lättare att se för 

det mänskliga ögat.  

Efter sammanställningarna redovisas de totala elevresultaten årskursvis i var sitt diagram 

(figur 3) för årskurs 8 och (figur 4) för årskurs 9. Diagrammen är sorterade enligt de 

kategorier som återfinns i Förstå och använda tal – handbok (McIntosh, 2008) vilka ger en 

mer överskådlig bild över inom vilka områden eleven har sina svårigheter. I figur 1 kan vi 

se de fyra elevernas individuella resultat uppdelat på respektive årskurs. Rätt svar anges 

med siffran ett (1), där markering saknas har eleven inte gett något svar och där siffran noll 

(0) anges har eleven svarat fel. 

 

 

Figur 1 Figuren visar en sammanställning av de fyra elevernas individuella resultat vid förtestet uppdelat på respektive 
årskurs. Förklaring: 1 för korrekt svar, 0 för felaktigt svar och tom ruta om svar saknas.  
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Kim och Love i årskurs 8 har totalt sex (6) respektive fem (5) rätta svar på förtestet. För 

årskurs 9 kan vi se att Alexis och Robin har sju (7) respektive nio (9) totala antal rätt på 

förtestet.  

 

 

Figur 2 Figuren visar en sammanställning av de fyra elevernas individuella resultat vid eftertestet uppdelat på respektive 
årskurs. Förklaring: 1 för korrekt svar, 0 för felaktigt svar och tom ruta om svar saknas.  

 

Figur 2, visar elevernas resultat på det eftertest som gjordes. Som vi kan se har Kim och 

Love i årskurs 8, totalt nitton (19) respektive sex (6) rätta svar. Medan vi för årskurs 9 kan 

se att Alexis och Robin har elva (11) respektive sjutton (17) rätta svar.  

Med hjälp av testen får vi reda på var elevernas svårigheter och/eller missuppfattningar finns 

inom området grundläggande aritmetik (taluppfattning). Testens områden kan delas in i tre 

kategorier, inom parentes redovisas vilka frågor som varje kategori omfattar. Kategorierna 

är: 

• Att förstå tal (fråga 1–17) 

• Att förstå operationer med tal (fråga 18–23) 

• Att göra beräkningar (fråga 24–38 respektive 24–39) 

 

Nedan presenteras en överskådligare redovisning av elevernas resultat utifrån de tre 

kategorierna. Här finns resultaten från båda testen i samma diagram för respektive årskurs.  
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Figur 3 Visar resultatet av eleverna i årskurs 8 och deras totala antal rätt i de tre kategorierna för förtest (1) och eftertest 
(2) för eleverna i årskurs 8. 

Figur 3, ger oss en överskådlig bild över vilka kategorier som Kims respektive Loves 

svårigheter finns. Kim har i test 1 svarat rätt på frågor inom alla tre kategorierna medan 

Love svarat rätt på frågor inom kategorin att förstå tal.  

 

Figur 4 Visar resultatet av eleverna i årskurs 9 och deras totala antal rätt i de tre kategorierna för förtest (1) och eftertest 
(2) av eleverna i årskurs 9. 

I figur 4 ser vi på samma sätt var Alexis och Robins svårigheter finns. I det första testet hade 

Alexis samlat på sig rätta svar inom alla tre kategorier, medan det i eftertestet endast 

återfinns rätta svar i Att förstå tal och Att göra beräkningar. Vid en jämförelse mellan testen 

och uppgifterna i kategorin, Att förstå operationer med tal, är det uppgift 23, (bilaga 7) som 

Alexis skrivit rätt på vid första testet men inte vid andra. Uppgiften följdes upp vid sista 

träffen med eleven och vid detta samtal visade det sig att Alexis gissat på uppgiften båda 

gångerna men lyckats gissa rätt första gången. Robin har ökat sin svarsfrekvens i alla tre 

kategorierna.   

0

2

4

6

8

10

Kim (1) Kim (2) Love (1) Love (2)

To
ta

lt
 a

nt
al

 r
ät

t

Elevresultat McIntosh test 7, åk8

Att förstå tal Att förstå operationer med tal Att göra beräkningar

0

2

4

6

8

10

12

Alexis (1) Alexis (2) Robin (1) Robin (2)

To
ta

lt
 a

nt
al

 r
ät

t 

Elevresultat McIntosh test 8, åk9

Att förstå tal Att förstå operationer med tal Att göra beräkningar



 

27 

 

Resultat av aktionen 

I detta avsnitt följer en redovisning av den aktion i form av intensivundervisning i matematik 

som är gjord med dessa fyra elever. Redovisningen sker med utgångspunkt ur McIntosh 

(2008) lärarhandledning, det sociokulturella perspektivet och Sterner (2012) faser, den 

konkreta-, den representativa- och den abstrakta fasen. Dessa har fungerat som en röd i tråd 

i undervisningen. Vissa träffar har alla elever gjort ungefär samma sak, beroende på var 

eleven befunnit sig i sin kunskap. Alla träffar har haft en gemensam struktur då vi har börjat 

med en reflektion över förra ”gången”, en presentation av lärandemål vad vi jobbar med 

idag, samt hur länge vi ska hålla på. Lärandemål är viktigt så att eleverna vet var de är på 

väg och vad som förväntas av dem. All undervisning har skett i en-till-en situation, där 

tänkande inom och kommunikationen mellan respektive elev och forskaren har haft en 

central roll. Förtydligande; I texten kan det exempelvis stå ”vi har tillsammans” innebär att 

varje elev individuellt med forskaren har arbetat med detta. I texten återkommer orden 

konkret material och matematikens symbolspråk. Dessa syftar då till Sterner (2012) fas 1, 

den konkreta fasen respektive fas 3, den abstrakta fasen.  

Positionssystem, hela tal 

Möjligheten att använda olika representationsformer under aktionens gång har gett goda 

resultat och varit nödvändigt för deltagarna i aktionen.  I aktionens första område arbetade 

vi med positionssystemet, siffrors värde, nollans värde i heltalet, att varje position till 

vänster i talet är värd tio gånger mer och räkna med talsorter.  

Alla fyra elever behövde repetera vårt talsystems tio siffror och att värdet på dessa ökar 

tiofalt för varje position till vänster. Möjligheten att laborera med tiobasmaterialet gav en 

förståelse som var nödvändig för dem. Med hjälp av den muntliga kommunikationen samt 

det konkreta tiobasmaterialet och en meterslinjal har eleverna hittat strukturer för att dela 

upp olika tal i talområdet 1–100 på olika sätt. Till detta kompletterade vi matematikens 

symbolspråk, exempel: 63 kan skrivas som 60+3, 50+10+3, 30+30+3, 30+33, 20+20+20+3 

osv.  

En svårighet inom detta område var att räkna med talsorterna. För Love blev detta för 

abstrakt, då tappade eleven koncentrationen och motivationen. Även de övriga eleverna 

tyckte att det var svårt med detta, men dessa elever kunde bibehålla sin motivation och löste 

uppgifterna med hjälp av det laborativa materialet. Eleverna såg kopplingen mellan det 
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abstrakta och det konkreta och de använde då med hjälp av språket även den representativa 

fasen.  

Tal i decimalform 

Under aktionens andra område utgick samtalen från de hela talen i positionssystemet till tal 

i decimalform. Här arbetade vi med positionssystemet, siffrors värde, att varje position till 

höger i talet minskar tiofalt, talsorternas namn, att decimaltecknet markerar var entalet är, 

att entalet är decimaltalets mitt och nollans värde i decimaltalet. 

McIntosh (2008) trycker på att det vid inlärning av decimaler är viktigt att pedagogen läser 

talsorternas namn för att på så sätt ge stöd åt inlärningen, exempelvis talet 3,24 läses tre 

hela, två tiondelar och fyra hundradelar eller tre hela och tjugofyra hundradelar. Det är lätt 

att pedagogen använder talspråk och säger tre komma tjugofyra eller tre och tjugofyra. För 

en elev som inte befäst de grundläggande principerna för tal i decimalform kan detta således 

leda till svårigheter. Vilket visat sig tydligt för dessa elever, då de hade svårigheter med var 

de skulle placera siffrorna i decimaltalen. Det blev till en börja många gissningar för 

eleverna. Här tog vi hjälp av tiobasmaterialet med tusenkuben, hundraplattor, tiostavar och 

enkuben. Vi började med att bestämma att tusenkuben betyder ett, en hel. Här fanns rädslan 

hos forskaren att det skulle bli svårt för eleverna eftersom vi nyss använt tiobasmaterialet 

för att benämna de hela talen, men för tre av eleverna blev det istället en positiv upplevelse. 

Här kunde eleven och forskaren tillsammans och under samtal, plocka med det konkreta 

materialet för att åskådliggöra relationen inom och mellan decimaltalen tiondelar, 

hundradelar och tusendelar. Vidare kunde eleverna visa decimaltalets olika positioner 

genom prövning. Samt skapa en förståelse för nollans värde i decimaltalet. Eleven kunde 

själv pröva sig fram till hur många delar som rymdes i en hel och på så sätt fick vi fram 

tiondelar, där en tiondel betyder 1 del av 10, hundradelarna, där en hundradel betyder 1 del 

av 100 och tusendelarna, där en tusendel betyder 1 del av 1000. Genom att parallellt använda 

ett adekvat språk, konkret material och matematikens symbolspråk, kunde eleverna 

övervinna sina svårigheter.  

För Love, blev detta för abstrakt. Eleven byggde ett torn av materialet, men ville inte delta 

i någon annan aktivitet. Vi lade då bort det konkreta tiobasmaterialet och tog fram en meters 

linjalen och pratade om decimeter, centimeter och millimeter. För Love gick detta bra så 

länge vi bara pratade och stannade upp i den konkreta fasen utan att använde något 

matematiskt symbolspråk.  
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En annan svårighet som alla elever hade svårt med, härrör sig till fråga åtta på de båda 

testen. Frågan är ställd så här: Jag tänker på ett tal mellan 3,9 och 4,0 (test 7). Ringa in rätt 

svar och skriv klart. Här hade tre av eleverna svarat helt fel, medan den fjärde eleven gett 

rätt svar men kunde inte ge något exempel. För att åskådliggöra denna, arbetade vi med 

tallinjen, där vi på en tallinje skrev ut tiondelarna mellan noll och ett. Sen valde vi sträckan 

0,1 till 0,2 och delade in den sträckan i tio lika stora bitar och fick således 0,10 - 0,11 - 0,12 

- … - 0,19 - 0,20. Därefter gjorde vi likadant med sträckan mellan två decimaltal på den nya 

tallinjen. För varje tallinje diskuterade vi och skrev ner både talen i decimalform och i 

bråkform. Det blev extra tydligt när vi även lade på fler nollor till exempelvis en tiondel 

(0,100) då såg eleven direkt att det finns många tal mellan två tal till synes efter varandra.  

Tal i bråkform 

I aktionens tredje område gick vi in på tal i bråkform. Vi hade berört dessa tal under förra 

området, men nu riktade vi fokus mot tal i bråkform och talen i decimalform kopplade vi 

ihop med dessa allteftersom. Inom detta område arbetade vi med bråket som tal, bråk som 

en del av en helhet, bråk som ett förhållande, storleksordna tal i bråkform, tal i bråkform på 

tallinjen, täljare, nämnare, utbytbara bråk och liknämniga bråk.  

Enligt McIntosh (2008) är det viktigt att elever ges tid att utveckla förståelse för tal i 

bråkform. Vidare är det viktigt att de förstår den grundläggande principen om tal i bråkform 

som uppdelning i lika delar och hur dessa benämns. Inom detta område kunde vi utnyttja 

elevernas erfarenheter ur vardagen. Här blev det då lättare att dela varandras tankar när vi 

kunde basera matematiken på händelser såsom att ”dela en pizza med fyra kompisar”. 

Till detta valde forskaren att använda det konkreta materialet bråkcirklar och bråktavla. Med 

hjälp av dessa kunde eleverna se principen för hur talen i bråkform byggs upp, hur viktigt 

det är att alla delar är lika stora. De kunde storleksordna olika tal i bråkform och vi kunde 

åskådliggöra vilken betydelse nämnaren och täljaren har för olika tal i bråkform. Att 

nämnaren anger hur många delar något är uppdelat i och att täljaren beskriver hur många 

delar av helheten vi har. Vidare jämfördes tal i bråkform där täljaren var densamma men 

nämnaren var olika. För två av eleverna var detta en svårighet, då de ansåg att en större 

nämnare skulle ge ett större tal. En av dessa elever, utläste tal i bråkform som ett tal med 

komma (,), det vill säga, bråkstrecken utlästes som ett komma (,). Ännu ett exempel som 

visar hur viktigt det är med ett adekvat språk och att matematiken inte bara blir ett 

ensamarbete för eleven, att jobba vidare i en bok utan möjlighet till samtal. I samband med 

detta genomfördes en av många elevintervjuer där eleven och forskaren samtalade kring 
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förtestet fråga 3 respektive fråga 2. Dessa frågor fick en helt annan innebörd när eleverna 

kunde visualisera frågan med hjälp av det konkreta materialet.  

Här följer en intervju med en av eleverna gällande fråga 3 förtestet (bilaga 8). På svaret kan 

vi tydligt se hur eleven har missförstått tal i bråkform och hanterar det som tal i 

decimalform:  

 Eleven läser uppgiften. 

 Forskare: Berätta, vad är det du ska göra 

 Elev: Rita en ring runt det största talet 

 Forskare: Berätta för mig hur du fick fram svaret. 

 Elev: Jag ringade in det tal som var närmast 100% 

 Forskare: Hur vet du att det där talet är närmast 100% 

 Elev: Därför att 3,7 är större än de andra 

Efter denna elevintervju jämförde eleven de båda talen  !" (tre sjundedelar) och 3,7 (tre hela 

och sju tiondelar) med hjälp av konkret material. 

Vi jämförde även tal i bråkform där nämnaren var densamma och täljaren var olika. Ganska 

snart insåg eleverna att när antalet delar av helheten sammanfaller med antalet delar, 

exempelvis (##) så hade vi en hel. Att sedan denna hela var detsamma som ett (1), var lite 

svårare. För att visa detta tog vi fram tallinjen och skrev ut noll (0) och ett (1) på vardera 

sidan om en tallinje, sedan fick eleverna placera in tal i bråkform på respektive tals plats. 

Om ett tal i bråkform blev för svårt, användes miniräknaren till att bestämma vars platsen 

skulle vara. När vi arbetade med tallinjen jämförde vi dessa tal med talen i decimalform. 

När vi samtalade om bråken var forskaren noga med att benämna dem som tredjedel, 

fjärdedel, femtedel och så vidare.  

Även här hade eleverna svårt att se hur det kunde finnas fler tal i bråkform mellan två till 

synes på varandra följande tal i bråkform. För att visualisera detta arbetade vi med 

bråktavlan där vi kunde visa att $% =
%
' =

!
( =

'
) =

#
$* =

(
$% och så vidare. Två av eleverna 

hade på sitt förtest haft en fråga om hur många tal i bråkform som det finns mellan två 

femtedelar och tre femtedelar.  

En inledande elevintervju till denna missuppfattning, redovisas här, fråga 6 (bilaga 9): 



 

31 

 

 Eleven läste uppgiften 
 Forskare: Berätta hur du kom fram till svaret 
 Elev: …ehh… det ryms ju inget där emellan. 
 Forskare: Varför tror du det? 

Elev: Därför att de där talen (pekar på täljaren) kommer ju efter 
varandra. 

 Forskare: Är du säker på det? 
 Elev: Ja… eller…. …nä…. …kanske….  
 
För dessa elever blev denna övning nyttig. När de förstått ovanstående princip, kunde de 

resonera sig fram till att det mellan två femtedelar och tre femtedelar finns oändligt många 

tal i bråkform. 

Tal i bråkform, decimalform och procentform 

Det sista området i aktionen behandlade tal i bråkform, decimalform och procentform. I 

detta område har vi arbetat med begreppet procent, att procent betyder hundradelar, att 

helheten för procent är 100 jämfört med helheten för tal i decimal- och bråkform som är ett 

(1), tal i procentform på tallinjen, att tal i dessa tre former är olika sätt att beskriva tal. 

Svårigheten här var till störst del att dessa tre former kunde beskriva samma tal på olika 

sätt. En av eleverna blev förvirrad när vi arbeta med detta. Eleven som tidigare under 

aktionen haft svårigheter med tal i bråkform, där eleven velat säga exempelvis två komma 

fem (2,5) istället för två femtedelar (	%#	), sa frustrerande… 

Elev: Det här är ju inte matte… 

Forskaren: Varför inte det då? 

Elev: För att… när vi jobbar på lektionen, då läser vi i en ruta i boken 

och så gör vi sen som det står i den rutan. Sen vänder vi blad och så gör 

vi samma sak igen. Läser i en ruta och gör som det står. Här, med dig, 

måste jag ju tänka. 

Efter denna kommentar tog forskaren åter fram det konkreta materialet bråk-, procent- och 

decimaltavlor samt tiobasmaterialet. Tillsammans med eleven kunde forskaren jämföra och 

visuellt visa att två komma fem (2,5) och två femtedelar (	%#	), inte är samma sak. Därefter 

togs tre parallella tallinjer fram. På dessa kunde eleven lägga och jämföra tal i de olika 

representationsformerna med hjälp av konkret material och erfarenheter ur vardagen.   
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Tallinjerna tillsammans med det konkreta materialet och språket, hjälpte eleverna att 

konkretisera sambanden mellan bråkform, decimalform och procentform.  

Med hjälp av diverse plockmaterial kunde vi reda ut fråga 11 (bilaga 8) på de båda testen. 

Frågorna var olika ställd, men behandlade samma område. Här följer en intervju med en av 

eleverna.  

 Eleven läser uppgiften 

 Forskare: Berätta vad uppgiften säger att du ska göra. 

 Elev:  hmmm…. Jag vet inte… 25%... kanske… 

 Forskare: Berätta varför du tror det. Visa hur du tänkte. 

Elev: Läser igen och säger… jag tänker hälften två gånger blir hundra 

procent. Sen delar jag hälften i två bitar och då blir det tjugofem procent 

i varje bit. 

Med hjälp av centikuber i två olika färger, röda centikuber för sand och bruna centikuber 

för jord, kunde vi konkretisera denna uppgift. Vi valde att ta sex centikuber av varje färg 

som fick representera 50% jord och 50% sand. Därefter blandade vi dem noggrant. Vi hällde 

hälften av sand-jordblandningen i en kruka och kvar hade vi då den andra hälften. Nu 

betraktade vi den som en ny helhet och eleven kunde på så sätt diskutera sig fram till ett 

svar. I samband med denna uppgift använde vi det konkreta materialet men även det 

abstrakta symbolspråket och länken däremellan, samtalet.  

Allmänt 

Det har varit många faktorer som spelat in vid aktionen, en av dessa är motivation. En av 

eleverna visade på svårigheter så fort övningarna blev minsta lilla abstrakt. Eleven blev sur 

och irriterad och ville sällan göra något mer. För att hålla motivationen uppe hos denna elev 

delade vi in varje träff i två delar, där vi började med något som anknöt till aktionen och 

McIntosh testet och sedan spelade vi spel på lite olika sätt. Det var mest tärningsspel, där 

plump och additionsspelet återkom vid flera tidpunkter.  

Ytterligare en faktor som hade betydelse var när på dagen som aktionen skedde. Här spelade 

framförallt energinivån i kroppen en stor roll, som berodde på matintag och sömn.   
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Sammanfattning 

Den sammanställning av elevresultat som erbjuds med kartläggningsmaterial Förstå och 

använda tal – en handbok ger en indikation på var elevernas svårigheter och/eller 

missuppfattningar finns inom området grundläggande taluppfattning. Vid sammanställning 

av elevresultaten anger rättande pedagog en etta (1) för korrekt svar, en nolla (0) för fel svar 

samt lämnar rutan tom om svar saknas. Denna metod ger en god överblick över hela 

gruppens men framförallt respektive elevs styrkor och svagheter. När testen delas in i de tre 

kategorierna att förstå tal, att förstå operationer med tal och att göra beräkningar ges en 

överskådlig bild över vilka kategorier elevernas svårigheter finns.  

Alla träffar under intensivundervisningsinsatsen i matematik skedde i en en-till-en situation, 

där tänkande inom och kommunikationen mellan respektive elev och forskaren har haft en 

central roll. Samtliga elever behövde repetera vårt talsystem, såväl för de hela talen som för 

tal i decimalform. Den största svårigheten för samtliga elever vad gäller tal i decimalform, 

var placeringen av siffrorna/decimalerna. Möjligheten att använda Sterner (2012) faser har 

varit en nödvändighet där laborativt material fått ta stor plats. Ett laborativt material som 

använts mycket under aktionen har varit tiobasmaterialet.  Med hjälp av tiobasmaterialet 

har respektive elev hittat strukturer och sett samband för hur positionssystemet är uppbyggt. 

Att varje position till vänster i talet ökar tiofalt och att varje position till höger i talet minskar 

tiofalt. Genom att parallellt använda ett adekvat språk, konkret material och matematikens 

symbolspråk, kunde tre av eleverna övervinna sina svårigheter. Den fjärde eleven tappade 

drivkraften när den abstrakta matematiken blev synlig. Med denna elev höll forskaren sig 

till det konkreta materialet och det adekvata språket. Till området tal i bråkform lade vi stor 

vikt vid förståelsen för den grundläggande principen om tal i bråkform. Även här användes 

konkret material, bråkcirklar och bråktavla. Med hjälp av dessa kunde eleverna utforska 

uppbyggnaden av tal i bråkform. Två av eleverna hade svårigheter med förståelsen av 

begreppen nämnare respektive täljare och dess betydelse. Samtliga elever hade svårt med 

mentala bilder vilket visade sig starkt när eleven ombads att ange ett tal mellan två andra tal 

i decimalform eller i bråkform. I aktionens sista område skulle vi jämföra det som respektive 

elev arbetat med hittills, och även lägga till tal i procentform. Även här har betydelsen av 

laborativt/konkret material varit en nödvändighet. Viktiga faktorer under hela 

intensivundervisningsinsatsen i matematik har varit träffarnas struktur, när på dagen 

aktionen genomförts och motivation. Kombinationen med den muntliga kommunikationen, 
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språket och möjligheten att använda konkret material har varit viktiga faktorer för att 

tydliggöra de matematiska begreppen.  

Elevernas uppfattning om aktionen 

Studiens andra forskningsfråga behandlar elevernas egna tankar. Aktionen inleddes med en 

intervju där frågor om eleverna egna tankar om matematik, känslor om matematik, sin tro 

på sig själv, hur de lär med mera behandlades (bilaga 1). I den andra intervjun ställdes frågor 

om aktionen och hur deras upplevelse efter denna var. 

Inledande intervju 

Alla fyra elever upplever matematik som ett jobbigt ämne, att det inte är ett favoritämne 

utan ett ”måste”-ämne som de behöver ha för fortsatta studier men även för att vi använder 

matematik i vardagen och i samhället. 

…matematik känns förvirrat och svårt, men ändå intressant… 

Kim är den elev som ändå kan hitta positiva och roliga stunder i matematik, som när hen 

känner sig lyckas eller när de har programmering på schemat.  

Känslan av att inte lyckas och att inte må bra när de inte lyckas, det har de gemensamt. Love 

och Robin kan ibland hitta stunder som är bättre, stunder när de känner att det flyter på och 

inte är så hemskt, men då krävs det att det är lugnt i klassrummet eller att de får sitta själv i 

det grupprum.  

… det är bra att man kan titta i facit, för då känns det som om man lyckas lite 

bättre… 

Trots att elevernas tankar om matematik inte är höga är de överens om tron att de kan lära 

mycket i matematik. Kim siktar på att ha minst ett C i betyg innan hen går ut nian.  

Avslutande intervju 

Love har svårt att sätta ord på sina tankar vid vår avslutande intervju. Hen sitter mest och 

hummar och vrider på en penna. I ett eftersamtal med Loves assistent kom det fram att Love 

varit glad och positiv till att få gå iväg till våra träffar. 

De övriga eleverna är överens om att perioden med intensivundervisning i matematik varit 

bra. De säger sig ha lärt sig mer om matematik, även om sådant de inte visste tidigare.  
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Jag gillar fortfarande inte matte men tycker det varit lite kul nu… …för jag 

har utvecklat min matte… 

Robin tycker inte att allt som vi hållit på med under perioden har varit jättekul, men det har 

inte heller varit jättetråkigt. Det mesta är ju roligt att lära sig tycker hen.  

Kim tycker det roligaste har varit att arbeta med problemlösningar, medan Alexis tycker det 

roligaste har varit stunderna när vi räknat… 

När vi räknat sånt där med plus och gånger och minus, sånt där tre komma 

fem och sånt där… 

Kim, Robin och Alexis är överens om att perioden varit bra. De känner sig ”bättre på ett 

sätt”. Kim säger att hen känner skillnad inom sig nu, mot för innan vi började. Nu kan hen 

gå på matematiklektionerna utan att känna sig jättevilsen för nu förstår hen bättre liksom. 

Att vi har haft intensivundervisning i matematik vid sidan om de ordinarie lektionerna ser 

eleverna som något positivt, även om vi inte har arbetat med samma sak som de gjort på 

den ordinarie lektionen. Robin tycker att det har blivit enklare på de ordinarie lektionerna 

medan Alexis menar att hen lärt sig saker som hen inte lärt sig på ordinarie lektioner, som 

nya ord och så tycker hen det varit bra med allt konkret material som vi har använt, det 

håller även de andra eleverna med om… 

… för då har jag kunnat ta på det och se på det, på ett annat sätt… 

Viktiga tankar att ta med sig, tyckte eleverna var… 

… det är viktigt att tro på sig själv i matematik 

…att inte tänka att matematik är tråkigt och att tänka att jag kanske inte kan 

nu, men snart kan jag det här… och då blir det mycket lättare 

Sammanfattning 

Samtliga elever anser att matematiken är ett ”måste”-ämne och att matematiken är jobbig, 

att de inte mår bra av att inte lyckas. Gemensamt för samtliga elever är ändå deras 

övertygelse om att de kan lära mycket i matematik. Tre av fyra elever anser att 

intensivundervisningsinsatsen i matematik varit positiv. Samtliga elever har under aktionen 

hittat stunder när de säger sig haft roligt, föremålet för dessa stunder varierar. Medan en 

elev menar att problemlösningssituationerna varit roligast, menar någon annan att den 
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vanliga räkningen varit rolig och ytterligare en menar att de spel som spelats varit bäst. 

Eleverna är överens om att det är viktigt att man tror på sig själv. 

Insatsens möjlighet till implementering i den dagliga verksamheten  

Den sista frågeställningen behandlar vilken uppfattning matematiklärare, rektor och 

speciallärare har om insatsens möjlighet till implementering i den dagliga verksamheten. 

Personalen som är intervjuad arbetar alla i de årskurser där studien har skett.  

Den pedagogiska personalen ser på intensivundervisning i matematik som något väldigt 

positivt, de menar att all intensivundervisning är av god natur och det ska verkligen bli 

intressant att få utvärdera detta ordentligt och se vad perioden har gett för resultat. De är 

överens om att detta kommer att ge ringar på vattnet i det långa loppet, att eleverna känner 

sig säkrare även i andra ämnen. Att eleverna ska känna sig stärkta och att det ökar elevernas 

motivation allmänt. Matematikläraren tror på detta att ”… boosta eleverna, tror jag är 

jättebra. De får en skjuts framåt och höja självförtroendet lite och får en bättre bas att stå 

på…” Även speciallärare menar att detta ligger i tiden och hen hoppas att detta kommer att 

fortsätta på skolan, att aktionen har sått ett frö. 

Alla anser att skolan har bra förutsättningar för att fortsätta med denna typ av insats på 

skolan. Men hur skolan ska lösa det praktiskt, vet de inte ännu. Risken är att det i slutändan 

blir eleven som går som förlorare ur detta, om vi ska kunna erbjuda intensivundervisning 

på andra lektioner än de ordinarie. ”… det blir ju alltid något ämne som blir drabbat…” De 

är överens om att skolan behöver se över struktur och modell för en fortsättning. 

Matematiklärare tycker det är viktigt med vem som håller i en intensivundervisning i 

matematik, det går inte att sätta dit vem som helst, menar hen utan det ska vara en person 

som har kunskaper i matematik för att de ska ge något resultat. Rektor menar att de kanske 

måste hitta enskilda lösningar, eftersom det kan vara svårt att göra lika för alla. 

”…forskningen säger att detta är bra och att det ger förutsättningar för högre 

måluppfyllelse och det är det vi vill ha… så, det är absolut något att satsa 

på…” 

Angående de rutiner som skolan har för att ta hand om elever i matematiksvårigheter, där 

går meningarna isär något. Rektor säger att de speciallärare som finns på skolan i lägre 

åldrar, går ut i klasserna och så att säga skannar av var svårigheterna finns i samråd med 

undervisande lärare och att sedan utifrån detta sätta in åtgärder. Matematiklärare säger att:  
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”… jag har tolkat det så att vi först försöka anpassa i klassrummet med 

ordinarie lärare och sen om inte det räcker, då får man be om hjälp hos 

elevhälsan och få lite extrastöd. Men vi har inte haft någon speciallärare i 

matematik på skolan under många år…” 

Speciallärare däremot tycker att rutinerna är något otydliga. Själv är hen speciallärare i 

svenska men eftersom skolan inte har någon speciallärare i matematik får hen gå in och 

stötta där också.  

 

Figur 5  Sammanfattning av den pedagogiska personalens uppfattningar angående skolans rutiner om arbetet med elever 
i matematiksvårigheter. 

Däremot har skolan ett väl fungerande system när det kommer till klasskonferenser och 

dessa är jätteviktiga. Vidare menar specialläraren att alla elever som behöver stöd och hjälp 

ska få det, men menar att det inte är så lätt alla gånger.  

”… det finns elever som verkligen skulle må bra av en en-till-en undervisning, 

men de vägrar. De vill inte gå ut, inte vara annorlunda, inte sticka ut. Fast 

de skulle verkligt behöva det. Man måste ha en dialog med eleven. Det lönar 

sig att inte ta ut dem om de inte kan tillgodogöra sig den undervisningen. Man 

måste ha en dialog med eleven…” 
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Samtliga respondenter tycker att det allra viktigaste är att elever med behov får stöd och 

stöttning på något sätt. I det långa loppet är det viktigaste att ha gjort något, inte kanske vad 

du gjort. Kortare insatser gör att vi kanske kan slippa särskilt stöd, men oavsett vad vi gör 

är det viktigt att dokumentera och att dokumentera ofta och att utvärdera alla insatser oavsett 

hur de gått. För det är de vi ska lära av.  

Både specialläraren och matematikläraren ser stora kopplingar mellan språket och 

matematiken. Om eleven inte har förstått uppgiften, då är det svårt. De kanske inte kan eller 

har förstått alla begrepp, alla ord och inte har förstått uppgiften men ändå börjat jobba med 

den. Det påverkar minneskapaciteten för eleven. Båda har träffat på elever som lär sig och 

så nästa lektion då vet dom inte, minns de inte vad de gjorde förra lektionen och så måste 

de börja om. Det är som att de inte får fast det i minnet och de vet inte om det beror på att 

eleverna inte har automatiserat eller inte.  

Matematikläraren menar att det skulle vara bra att ha matematik fler gånger i veckan, nu har 

de tre gånger och det tror hen är en nackdel för de elever som fort glömmer, det blir så långa 

mellanrum. För vissa elever blir det som att de börjar om från början varje gång.  

Matematikläraren anser även att intensivundervisning i matematik kan organiseras olika 

beroende på vilka förkunskaper eleven ha. Man kan både förbereda eleven för den ordinarie 

undervisningen så att eleven är förberedd för det som kommer, understödja det som vi 

jobbar med och jobba med grunderna. Grunderna är jätteviktiga, kan de inte dem så är det 

där man bara måste börja. Fördelen med intensivundervisning i matematik som hen ser det 

är att där kan läraren arbeta med konkret material utan att eleven känner sig utpekad. Det 

går inte i klassrummet, för de vill inte visa för andra vem de är, de vill göra som de andra, 

de vill vara som de andra. 

Sammanfattning 

Personalen som är intervjuad arbetar alla i de årskurser där studien har skett. Samtliga 

informanter ser på intensivundervisning i matematik som något väldigt positivt, de menar 

att all intensivundervisning är av god natur och det ska verkligen bli intressant att få 

utvärdera detta ordentligt och se vad perioden har gett för resultat. De är överens om att 

detta kommer att ge ringar på vattnet i det långa loppet, att eleverna känner sig säkrare inte 

bara i matematik utan också även i andra ämnen. Informanterna är även överens om att 

eleverna efter aktionen ska känna sig stärkta och att det ökar elevernas motivation allmänt. 

Den praktiska biten, att implementera intensivundervisningen i den dagliga verksamheten, 
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tror informanterna har bra förutsättning för att kunna genomföras på skolan. En svårighet 

som de ser är att kunna erbjuda intensivundervisning på andra lektioner än de ordinarie. 

Ingen av informanterna vill att eleverna ska gå som förlorare ur det, vilket är risken om all 

intensivundervisning ska ske på icke ordinarie tider, men inom skolramen. Både 

speciallärare och matematikläraren ser kopplingar mellan språk och matematik. Under den 

aktion som nu är utförd på skolan har eleverna deltagit på intensivundervisningen när de 

egentligen skulle haft fördjupad språkundervisning i svenska eller engelska. För elever med 

språksvårigheter kanske inte denna lösning är något alternativ. Rektor anser att enskilda 

lösningar kan vara ett alternativ. Rutiner för att ta hand om elever i matematiksvårigheter är 

svajiga medan systemet för klasskonferenser är väl fungerande och jätteviktiga. Samtliga 

respondenter anser att det allra viktigaste är, att alla elever i behov får stöd och stöttning på 

något sätt.  

Diskussion och analys 

I följande avsnitt diskuteras studiens resultat med utgångspunkt i studiens syfte och 

respektive forskningsfråga. Därefter följer en metoddiskussion, slutord och förslag på 

fortsatt forskning. 

Denna studie var inspirerad av aktionsforskning. Studiens syfte var att undersöka hur en 

intensivundervisningsinsats i matematik kan hjälpa elever i matematiksvårigheter. I studien 

har det funnits deltagare. Elever och forskaren själv. Här har deltagandet varit aktivt då alla 

möten mellan forskaren och respektive elev byggt på intensivundervisning i matematik som 

modell och där språk och kommunikationen varit en central del. I studien har elev och 

forskare delat varandras tankar, analyser och slutsatser, vilket är centrala faktorer i en 

sociokulturell teori (Dysthe, 2003; Säljö, 2014). Strandberg (2014) menar att lärandet har 

en riktning och ett mål, där vi färdas från en ”kan-inte” stol till en ”kan” stol och vi gör det 

om och om igen. Precis så känns det nu när aktionen är avslutad och jag blickar bakåt på 

aktionen med elever som har färdats från ”kan-inte” till ”kan” i små steg, men om och om 

igen.  

Denna färd har möjliggjorts av den interaktion som skett mellan elev och forskare där 

elevens självbild har stärkts. Liksom Adler (2005) och Sjöberg, Albertsson och Lindholm 

(2016) menar, behöver elevers tilltro till sin egen förmåga ökas för att de ska känna en 

personlig utveckling och ett välbefinnande. Genom intensivundervisningsinsatsen har 
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eleven lärt sig lyckas på ett sådant sätt att hjärnans belöningssystem har satt igång (Ingvar, 

2018). 

Elever i matematiksvårigheter finns på alla skolor, i alla klasser. Det svåra är många gånger 

att hitta dem och att reda ut vilken matematiksvårighet det handlar om. Det finns ingen klar 

och tydlig handbok för hur skolan ska hantera situation och precis som Lunde (2011) och 

Secher Schmidt, (2016) menar finns det inget facit som kan hjälpa oss. Vad vi däremot vet 

om dessa elever, är att de många gånger inte når kunskapskraven i matematik och att skolan 

behöver en bra rutin för att möta dessa elever och hjälpa dem överbrygga sina svårigheter. 

Skolan och pedagogerna har alltid en skyldighet att ta hänsyn till elevers olika behov, så att 

de kan utvecklas så långt som möjligt (Skolverket, 2011). Elever behöver vara lärande för 

att kunna tillgodogöra sig undervisning oavsett i vilken form den är. Elever i 

matematiksvårigheter, känner sig ofta som hopplösa fall. Dåligt självförtroende och känslan 

av att vara dum gör att många väljer att dölja sina svårigheter. Vilket även bekräftas av 

forskning (Jensen, 2017).  

Denna skola har som rutin att göra McIntosh (2008) test varje höst och varje vår. Genom 

att kartlägga elevens kunskapsutveckling, får skolan underlag till bedömning och för att i 

tid kunna sätta in de stödinsatser som behövs (Skolverket, 2011). När skolan ser över 

resultaten från testen på hösten får de en överblick över såväl klassens som enskilda 

individers styrkor, svagheter och svårigheter. Stödinsatser utifrån testet görs och i de allra 

flesta fall är dessa stödinsatser i form av extra anpassningar. Denna extra anpassning kan 

vara, precis som Skolverket (2014b) menar, besök hos en speciallärare under en kortare 

period. Det rimmar bra med den modell av intensivundervisning i matematik som valts till 

denna studie med sex veckors en-till-en undervisning som inte får inkräkta på ordinarie 

matematikundervisning (Sjöberg, Albertsson & Lindholm, 2016).   

Studien har således haft följande struktur: 

1. Matematiklärarna på skolan har under hösten gjort testen från McIntosh (2008) 

kartläggningsmaterial med respektive klass. 

2. Matematiklärarna sammanställde testen. 

3. Elever valdes ut, med utgångspunkt i testet och den ordinarie matematiklärarens 

tidigare erfarenhet och bedömningar. 

4. Intensivundervisning i matematik genomfördes. 

5. Ett eftertest gjordes, alternativtesten till ordinarie test för respektive årskurs.   
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6. Den nya kartläggningen samt en redovisning av elevernas resultat, redovisas i 

denna studie.  

 

Punkterna 4–6 är aktuella för studien och dessa omfattas av studiens första frågeställning. 

Studiens övriga två frågeställningar handlar om elevernas tankar och känslor kring den 

intensivundervisning i matematik som gjorts och modellens möjlighet till implementering 

på skolan där studiens gjorts.  

Kan elevbehov synliggöras vid användning av McIntosh kartläggningsmaterial 

Att intensivundervisning i matematik som modell kan ses som en extra anpassning som kan 

hjälpa elever i matematiksvårigheter har denna studie visat. Det är många faktorer som 

spelar in, och de viktigaste är användandet av ett adekvat språk, motivation och olika 

uttrycksformer, såsom konkret material. 

McIntosh (2008) kartläggningsmaterial ger en överskådlig bild över elevernas styrkor, 

svårigheter och missuppfattningar. Testen har en progression så när de används 

kontinuerligt, i formativt syfte, får läraren en god blick över såväl klassen som helhet som 

den enskilda eleven. Det som är viktigt med testen är att följa upp de elever där svårigheterna 

finns, med samtal och därefter anpassa undervisningen på ett sådant sätt som anses vara 

adekvat utifrån där eleven befinner sig i sin kunskap. När sedan testen görs igen får 

pedagogen ett kvitto på om de åtgärder som vidtagits har gett resultat och kan utvärdera 

dessa. För de fyra eleverna i denna studie, visar eftertesten (figur 3 och figur 4) att 

intensivundervisningen i matematik har gett resultat. Vilket även kan ses i de tidigare studier 

som Umeå har gjort (Sjöberg, Albertsson & Lindholm, 2016), där resultaten visar att elever 

i en trygg miljö som intensivundervisning ger leder till en stärkt självbild.  

Under studiens gång, har samtal förts med respektive elev, för att reda ut missuppfattningar 

och svårigheter. De svårigheter som kom fram efter samtalen var många gånger kopplade 

till språket, då eleven inte har förstått uppgiften. Det här kan vi tydligt se hos Love som inte 

behärskade det matematiska symbolspråket. Love behövde ständigt arbeta med det konkreta 

materialet och med språket som stöd. Detta visar hur oändligt viktigt språket är, det svenska 

språket och det matematiska språket, där eleven behöver behärska den grundläggande 

taluppfattningen samt de matematiska begreppen som har en central roll i matematiken 

(Häggblom, 2013; Löwing, 2017; McIntosh, 2008).  
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Samtal och tankar är centrala delar i det sociokulturella perspektivet. För att eleverna ska 

kunna utveckla det matematiska språket måste eleverna få rika tillfällen till att kommunicera 

och lära sig tänka (Säljö, 2014). Det språk vi använder med eleverna måste utgå från 

erfarenheter i vardagen och allt eftersom anta en mer abstrakt form (Hansson & Trygg, 

2015). Vilket även kan ses genom att studien visar att faktorer som ett adekvat språk, 

konkret material och matematikens symbolspråk, hjälpte eleverna att övervinna sina 

svårigheter. Det laborativa/konkreta material tillåter oss att knyta an till erfarenheter i 

vardagen och utifrån detta hjälpa eleverna att utveckla begrepp och procedurer kring aktuellt 

ämne. Grundläggande taluppfattning och tals egenskaper är ett område som eleverna 

behöver behärska för att kunna räkna med flyt (Löwing, 2017).   

Det intressanta med matematiksvårigheter är vad och varför eleven inte förstår. Vi kan hitta 

spår av matematiksvårigheter inom framförallt fyra områden, där två av dem är didaktiska, 

det vill säga att eleven fått felaktig undervisning, och psykologiska, där faktorer som 

motivation, rädsla och koncentrationssvårigheter har inverkan (Jess, Skott & Hansen, 2011). 

Alla individer är olika, de reagerar olika och fungerar olika i olika situationer. Det är därför 

viktigt att vi möter eleverna där de är i sin kunskap och inte där de passar in i en mall. Vilket 

studien fick erfara med den elev som satte sig på tvären när uppgifterna blev för abstrakta. 

Som Muhrman & Samuelsson (2018) menar, är det viktigt att eleven inte tappar 

självförtroendet utan att vi istället hjälper eleven att komma framåt. Det är av stor vikt för 

elever i matematiksvårigheter att undervisningens innehåll knyter an till elevens 

erfarenheter. För Love blev undervisningen fort för abstrakt. I samtalen och med konkret 

material kunde eleven hantera situationen och bibehålla sin motivation. I detta fall kunde 

det konkreta materialet hjälpa Love att lyckas. Det är viktigt att elever får lyckas för att 

stärka tron på sig själv. Vilket i sin tur hjälper eleven att utvecklas (Jensen, 2017; Jess, Skott 

& Hansen, 2011; Sterner, 2012).  

Intensivundervisningen i matematik har bedrivits vid sidan om den ordinarie matematiken 

under sex veckor med tre träffar varje vecka för samtliga fyra elever, i en en-till-en 

undervisning. Varje pass har följt en fast struktur, med tydlig start och sluttid, syfte och 

tydlig återkoppling, vilket precis som Lundin (2017) menar är faktorer som skapar trygghet 

och studiero. Hos de fyra eleverna har matematiksvårigheter och missuppfattningar hittats, 

men med en tydlig struktur, lugn och ro och där elevens tankar haft en central roll har 

eleverna kunnat koncentrera sig på ett annat sätt än i det ordinarie klassrummet. Faktorer 
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som visat sig vara viktiga för studien men som även ses i litteraturen (Butterworth & Yeo, 

2010; Sjöberg, 2006). 

Eleverna i studien visade alla på både styrkor, svårigheter och missuppfattning. En av 

missuppfattningarna som var väldigt tydlig, var språket, att inte förstå vad som sägs i 

uppgiften, vad som menas med det som står där. Det matematiska språket som 

kommunikationsämne blir svår att utföra, om det även finns andra svårigheter och precis 

som Klingberg (2016) menar behöver vi träna på det för att utvecklas och lära. Matematik 

är inte bara att arbeta i en bok, titta i facit om man inte förstår och göra som det sägs där 

utan matematik är så oändligt viktigt att förstå. Matematik är en mänsklig rättighet starkt 

förknippat med självbilden (Klingberg, 2016) och i förlängningen något som kan förändra 

hur eleven ser på matematik och stärka elevens motivation. 

En av eleverna tyckte att den matematik som hen gjorde under studien, inte var riktigt 

matematik. Den här elever är som så många andra väldigt svarsfixerad. Hen berättade att 

matematiklektionerna gick ut på att göra som det står i en bok och om eleven inte kan, tittar 

eleven i facit. När denne elev skulle diskutera sina första uppgifter under studiens gång, var 

hen väldigt kortfattad, trots de öppna frågorna. Detta bekräftas även av Lundberg & Sterner 

(2009) och samtidigt är detta en kritisk punkt för pedagogerna. För elever som till synes går 

framåt, gör inte stort väsen av sig på lektionerna och klarar sig så länge den inlärda 

strukturen fungerar. Många är de elever som lär sig dessa strukturer döljer skickligt sina 

svårigheter under lång tid (Adler, 2005).  Men när då denna elev får ett test som inte följer 

den struktur som läroboken har, kan vi få en inblick i elevens problem med att inte kunna 

omsätta sina kunskaper till andra situationer, vilket även bekräftas av Muhrman & 

Samuelsson (2018). McIntosh (2008) menar att det är viktigt med uppföljande samtal med 

de elever där vi ser att eleven inte har lyckats eller inte gjort uppgiften. En annan faktor som 

visat sig under studien är det som Lunde (2011) menar är en typisk faktor för elever i 

matematiksvårigheter. Elever som ofta misslyckas i matematiken kan ha svårt att välja en 

strategi som för arbetet framåt och även om de verkar tillgodogöra sig en-till-en 

undervisning, kan de inte alltid koppla ihop det nya med det gamla, som när vi 

storleksordnade tal i bråkform men eleven ändå säger ”tre komma fem” istället för ”tre 

femtedelar”. En viktig aspekt här är enligt (Lundberg & Sterner, 2009) återkopplingsfasen 

där eleven befäster och återkopplar matematiska idéer och färdigheter.  En annan viktig 

aspekt är de fyra faserna som Lundberg och Sterner (2009) och Sterner (2012) beskriver 

och att eleverna får vandra fritt mellan faserna så att eleven kan göra den nya kunskapen till 
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sin egen kunskap, med hjälp av de fyra faserna, kommunikationen, tänkandet och det 

matematiska språket. När elever kan vandra fritt mellan faserna kan lärandet ske (Roos & 

Trygg, 2018) och en lärande elev kan utvecklas genom ökad förståelse och ökad motivation 

(Sterner, 2012).  

Elevernas uppfattning om aktionen 

Ingen av de fyra eleverna tyckte om matematik när vi började och även om perioden inte 

lyckats omvända deras motivation till fullo, känner de sig nöjd med vad vi åstadkommit. 

Weinstein, Deci och Ryan (2011) menar att bra lärresultat uppstår om elever kan känna 

tillfredsställelse i det som de arbetar med. Dessa elever har alla gått framåt av 

undervisningen, men på olika sätt. För Love, som inte klarar när det blir för mycket eller 

för abstrakt, har ändå kunnat tillgodogöra sig passen, då de har haft en tydlig struktur och 

det har spelats många spel, alla med en matematisk idé som grundstomme. Även Boaler 

(2017) och Muhrman och Samuelsson (2018) beskriver att matematik kan upplevas som 

abstrakt för många elever. De menar att när matematiken blir abstrakt, upplevs den som 

ointressant och jättesvår. För eleven blir matematiken negativ och många elever påstår att 

de inte är född med en matematikhjärna. Att barn föds med eller utan matematikhjärna 

dementeras av såväl Klingberg (2016) som av Boaler (2017). Det är inte bara Love som mår 

bra av en tydlig struktur. Att en tydlig struktur hjälper alla elever i matematiksvårigheter 

kan Butterworth och Yeo (2010) intyga. Det är viktigt att skolan i allt arbete med elever 

bekräftar dem, ger dem återkoppling och bemöter dem där de är i sin utveckling (Black & 

William, 2009; Klingberg, 2016; Sadler, 1989; Sjöberg, Albertsson & Lindholm, 2016; 

Skolverket, 2011; William, 2013).  

De övriga tre eleverna säger sig känna skillnad efter perioden. De har ökat sin självbild. 

Självbilden ökar då eleven får lyckas genom att motivationssystemet i hjärnan hjälper 

eleven att göra rätt (Ingvar, 2018). Muhrman och Samuelsson (2018) bekräftar att elever 

som får arbeta med varierande arbetsformer där en praktisk förankring genom konkret 

material kan underlätta elevers motivation. Vidare tycker eleverna numera att matematik 

kan vara lite roligt. Detta bevisar hur oerhört viktigt det är att undervisningen baseras på 

eleven och inte målen och att skolan när de ser över elever i matematiksvårigheter riktar sitt 

fokus både mot matematiken, individen och omgivningen. Det är viktigt att vi ser på 

omgivningens roll och medansvar och inte på att det är  eleven som individ som är bekymret 

utan att det är den miljö som eleven befinner sig i (Lunde, 2011; Sjöberg, 2006).  
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Insatsens möjlighet till implementering i den dagliga verksamheten  

Den pedagogiska personalen är överens om att intensivundervisning i matematik ligger i 

tiden och är något som forskningen ser positivt på. Skolans skyldighet är enligt skollagen 

(SFS 2010:800) att ge stöd och stimulans så att eleverna kan utvecklas så långt det är 

möjligt. De är även överens om att skolan har bra förutsättningar för att kunna genomföra 

intensivundervisning i matematik. Men i intervjuerna kom det fram att den pedagogiska 

personalen har väldigt olika uppfattningar på hur rutinerna ser ut idag kring arbetet med 

elever i matematiksvårigheter. Rektorn menar att eleverna fångas upp i de yngre åren genom 

screeningar, medan matematikläraren säger att de i första hand ska anpassa i klassrummet 

innan man tar hjälp av elevhälsan. Specialläraren tycker att rutinerna är otydliga, därför är 

det av största vikt att skolan kommer fram till en samsyn till hur intensivundervisning ska 

bedrivas innan den kan implementeras i den dagliga verksamheten.   

En annan svårighet är att en del elever inte vill gå ut ur klassrummet, då det anses vara 

annorlunda. Elever vill inte känna sig dum och utpekad. Tvärtom behöver deras 

självförtroende stärkas. Självförtroendet stärks om elever får bemöta sina svårigheter i en 

trygg miljö (Jensen, 2017). Eftersom varierande arbetsformer, kombinerat med 

kommunikation och resonemang samt konkret material underlättar för elever i 

matematiksvårigheter är det svårt att genomföra undervisning med enskilda elever i 

klassrummet. Det blir inte en optimal lärmiljö för resterande eleverna då samtalet är i fokus. 

Ska ett djupare samtal ske i klassrummet, måste alla elever kunna vara delaktiga.  

Men eleven måste kunna tillgodogöra sig undervisningen. Elevens självbild och motivation 

är som Hattie et al. (2017) och Montague (2008) uttrycker det, viktiga faktorer som i en 

trygg miljö med väl utvecklade lärandemål, baserade på var eleven befinner sig i sitt lärande 

förändra elevens inställning till matematik. En elev som får tilltro till sin förmåga och som 

får många rika tillfällen att lyckas, sätter igång hjärnans motivationssystem, vilket är elevens 

motivationssystem enligt Ingvar (2018).  

Skollagen är tydlig när det gäller stödinsatser för eleverna. För att skolan ska kunna sätta in 

adekvat hjälp när den behövs är det viktigt att kartlägga och kontinuerligt bedöma eleverna.  

På denna skola används McIntosh (2008) kartläggningsmaterial för eleverna i årskurs 7 till 

och med årskurs 9. Skolan använder materialet formativt, så att de kontinuerligt kan möta 

upp elever i matematiksvårigheter. Den pedagogiska personalen anser att det är väldigt 

viktigt att något görs för elever med behov. Som Klingberg (2016) och Vingsle (2017) 
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menar är den formativa bedömningen ett viktigt redskap då den kan berätta var elever 

befinner sig i sin kunskap och var eleven är på väg. Vilket även är grunden till de tre 

nyckelprocesserna som all undervisning bör bygga på (Black & William, 2009; Skolverket, 

2011; William, 2013). Skolverket (2011) trycker på att bedömning av elevers kunskaper 

måste ske på ett professionellt sätt och för att bedömning ska kunna hålla en god kvalité 

måste den vara en planerad del av undervisningen. Extra anpassningar är den stödinsats som 

oftast utförs inom ramen för ordinarie undervisningen. I denna studie har 

intensivundervisningsinsatsen skett utanför ordinarie undervisningen. Trots detta ses 

insatsen som en extra anpassning (Skolverket, 2014b). Sjöberg (2006) poängterar att 

förändringar i skolmiljön kan påverka elevers möjligheter att nå de mål och krav som ställs 

i skolan.  

Forskning har visat att elever i matematiksvårigheter ofta kopplas samman med elever med 

dyslexi eftersom de har en försenad språkutveckling och har svårt att lära sig grunderna 

(Björnström, 2012; Dowker, 2009). Den erfarenheten har även den pedagogiska personalen 

på skolan. De menar att det påverkar minneskapaciteten när eleverna inte får fast i minnet 

från gång till gång och eftersom matematikinlärningen många gånger kräver en uthållighet 

som inte alla elever har, behöver eleverna repetera och träna ofta (ibid, 2012).  

Sammanfattning 

Denna studies centrala begrepp har varit eleven i matematiksvårigheter, sociokulturellt 

perspektiv samt en intensivundervisning i matematik som modell (figur 6).  
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Figur 6. Sammanfattning av studiens centrala begrepp. 

För att lära sig hantera matematik, behövs redskap. Ett av dessa redskap är språket. Språket 

relateras till en början med erfarenheter ur vardagen. Språket stöttar tänkandet och minnet. 

I språket finns det vardagliga muntliga språket och det matematiska språket (Hansson & 

Trygg, 2015; Häggblom, 2013; Kaufmann, Handl & Thöny, 2003). Det vardagliga språket 

behöver anta mer generella och abstrakta ord och begrepp för att språket ska bli ett fullgott 

redskap för tänkandet (Hansson & Trygg, 2015). Eleverna, men framförallt elever i 

matematiksvårigheter, behöver rika tillfällen till kommunikation där de får möjlighet att 

bygga upp kunskap kring de matematiska begrepp de behöver för att lära sig hantera 

matematik. Det matematiska språket sker i ett samspel då eleven interagerar med sin 

omgivning (Riesbeck, 2008).   

Skolan följer upp och kartlägger med jämna mellanrum den enskilde individen (Skolverket, 

2011). Med kartläggningen följer en möjlighet för skolan att skaffa information om eleven. 

Resurserna kan vara i form av extra anpassningar, både inom och utanför den ordinarie 

undervisningen, helt beroende av vad som krävs för stunden (Skolverket, 2014b).  

Genom språket möts även användandet av de för studien olika faserna, de olika 

representationsformerna, den laborativa-, den representativa-, den abstrakta- och 

återkopplingsfasen. Språket har en avgörande roll i samtliga faser och det är här, i mötet 
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mellan det sociokulturella perspektivet och intensivundervisningen i matematik som de 

olika representationsformerna har hjälpt eleverna att öka sin självbild och sin tilltro till den 

egna förmågan.  

Metoddiskussion 

Denna studie har bedrivits som en aktionsforskning, vilket är ett bra val av forskningsmetod 

då den tillåter forskaren att aktivt delta i en förändringsprocess med syfte att lösa ett verkligt 

problem.  

Den empiri som samlats in till studien har bestått av intervjuer med elever och pedagogisk 

personal, loggböcker i samband med intensivundervisning i matematik, där forskaren 

antagit rollen som deltagande observatör. Intervjuerna har varit semistrukturerade, vilket 

menas att de följer en intervjuguide med några i förväg bestämda teman. Utifrån vilka svar 

som respondenten gett, har följdfrågor ställts. Fördelen är flexibiliteten i vilken 

ordningsföljd som frågorna kommer i och att intervjuaren kan följa upp med nya frågor som 

anknyter till något som respondenten sagt. En nackdel kan vara att materialet blir svårare 

att analysera och strukturera för att kunna jämföra det insamlade materialet mot varandra 

(Bryman, 2016). Intervjuerna som utfördes med den pedagogiska personalen flöt på bra, 

några frågor utöver intervjuguiden ställdes till var och en och dessa vävdes sedan samman 

vid analys av intervjuerna. Vid intervjuerna med eleverna var några av dem väldigt fåordiga 

och då var det svårt att få fram deras tankar och känslor. Följden blev svårigheten att följa 

upp dessa intervjuer med nya frågor, då elevernas svar inte gav något att sträva vidare på. 

Ytterligare en svårighet vid elevintervjuerna var faktorn att samtalen spelades in, då en av 

eleverna inte kunde slappna av under samtalet (Bryman, 2016; Denscombe, 2016).  

Själva aktionen med intensivundervisning i matematik har i sig gått bra. All undervisning 

har utgått från elevens kunskaper. Ur ett reliabilitetsperspektiv kan vi titta på studien ur två 

synvinklar, en med eleven i fokus och en med själva intensivundervisningen i matematik i 

fokus. När vi sätter eleven i fokus kommer en ny aktion oavsett om det är med samma elever 

eller med andra elever, kan vi förvänta oss att resultaten visar på en utveckling hos eleven. 

När vi riktar fokus mot själva aktionen och den modell som valdes till denna studie, ser vi 

goda resultat, vilket understöds av forskning. Sammantaget ger detta en hög reliabilitet.  Det 

går aldrig att förutsäga arbete med människor eftersom alla är unika. I denna studie har 

validiteten varit hög, då studien har mätt det den avsåg att mäta. För att få en mätning av 

aktionen gjordes, förutom intervjuer före och efter, även McIntosh test med eleverna före 
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och efter aktionen. Här skulle en kontrollgrupp kunnat ge ytterligare ett analysverktyg. Då 

hade en jämförelse kunnat göras mellan eleverna som fått intensivundervisning och de 

elever som fått sin ordinarie undervisning.  

Under aktionen har en loggbok förts. Svårigheter var att hitta en struktur som när aktionen 

var klar kunde ha underlättat analyserandet. Önskvärt hade varit om forskaren innan studie 

skulle ha konstruerat en mall att följa under aktionens gång. Så var inte fallet och därför har 

många timmar gått åt till att strukturera upp för att få till en jämförande analys. Fördelen 

med loggboken var att den skrevs i varje dag, dock var det många gånger svårt att skriva i 

själva ögonblicket, då tiden med eleven var viktigare än att skriva stödord samt att några 

elever blev störd av att stödord skrevs. Här kunde kanske andra alternativ till data ha 

använts, som till exempel ljudupptagning eller filminspelningen. Nackdelen då hade varit 

att den data som skulle ha transkriberats hade varit enorm men på samma sätt hade en fördel 

varit att inget hade gått förlorat.  

Slutord 

Först vill jag tacka för att jag har blivit väl mottagen av personal och elever på skolan där 

studien ägt rum. En intressant faktor i den intensivundervisning i matematik som förts är 

den tydliga undervisningsstruktur som skolan håller på att arbeta fram. När vi börjat våra 

pass har classroomscreen varit en självklarhet där tiden har ställts in noggrant. Det här har 

skapat en lugn för eleverna, då de vetat hur länge vi ska hålla på och de har inte behövt 

lägga någon koncentration och oro över vad som komma skall. Övrig struktur på våra pass 

har varit innehåll och återkoppling. Återkoppling såväl mot de uppgifter de gjort på testen 

som mot det vi jobbat med tidigare under studien. Det är viktigt att eleverna är lärande och 

att de är delaktiga i sitt eget lärande, för först då kan vi nå framåt och som Strandberg (2014) 

säger ”Lärandet har en riktning, ett mål, som förnyar sig när du går!” 

Förslag på fortsatt forskning 

Denna studie har gett goda resultat och den har gett mig som blivande speciallärare mycket 

kunskap. Även den pedagogiska personalen i studien ser på intensivundervisning i 

matematik som något väldigt positivt, de menar att all intensivundervisning är av god natur 

och det ska verkligen bli intressant att få utvärdera detta ordentligt och se vad perioden har 

gett för resultat. En intressant fortsättning på denna studie skulle vara att få återkomma till 
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dessa elever under våren för att utröna om de missuppfattningar vi kunde reda ut, fortfarande 

består och om eleverna förändrade självbilder kunnat öka deras motivation.  

När det gäller elever i matematiksvårigheter finns det många intressanta aspekter. I studien 

tas fyra områden upp, varav två av dem kan besvaras inom denna studie. De två övriga, som 

är medicinsk/neurologiska, där bristerna söks i en funktionsnedsättning hos eleven och den 

sociologiska, att eleven kommer från en understimulerad miljö, skulle det vara intressant att 

få fördjupa sig i. Hur kan skolan motivera dessa elever och hur kan pedagogerna arbeta för 

att elever med NeuroPsykiatriska Funktionsnedsättningar (NPF) ska stimuleras till att bli 

sitt bästa jag och utvecklas så långt det är möjligt? Forskningen har redan visat att en god 

relation med vårdnadshavare avspeglar sig på eleven i skolan. Hur kan elever motiveras om 

denna relation inte kan upprätthållas? Det matematiska språket föds ur samspel med 

omgivning, om omgivningen inte kan leva upp till det, hur gör vi då? 

Sammanställningen av förtestet visar att det finns ett antal elever på skolan som inte har 

skrivit det resultat som förväntas av dem. De fyra eleverna som fick möjlighet att delta är 

med andra ord inte de enda eleverna som ser ut att ha svårigheter. Vad detta beror på och i 

vilken grad missuppfattningarna är av, är ytterligare något som skulle vara intressant att få 

ta del av. Jag ställer mig frågan varför det till synes är så att elever under senare delen av 

grundskolan verkar få bekymmer i matematik. Trots att de inte haft det förr. Beror det enbart 

på att matematiken blir för abstrakt, eller att eleverna kommer i tonåren, eller? 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjufrågor	elev,	före	intensivmatematikperioden	
Egna lärandet 

Hur känns det när du tänker på matematik? 

När känner du att du lyckas med matematiken? När du inte lyckas? 

Varför? Varför inte? 

Hur tycker du att det är att ha matematik i skolan?  

Varför behöver man kunna räkna? 

SRL 

Hur ska det vara för att du ska lära dig på bästa sätt i matematik?  

Jag tror att jag kan lära mig mycket? 

Hur skulle du vilja jobba i matematik?  

Är det något du vill ändra på så att det blir bättre och lättare att lära sig matematik? 

Det mest användbara jag tar med mig från denna lektion, är… 

En sak jag lärde mig var: 

Jag vill veta mer om: 
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Efter	intensivmatematikperioden	
Du har nu haft intensivundervisning i matematik under en period. Jag vill börja med att 

tacka dig för att jag har fått jobba med dig under dessa veckor. Det har varit roligt och 

lärorikt.  

 

Utvärdering av intensivundervisningen 

Vad har du tyckt om denna tid? 

Har vi gjort något som du tyckt varit roligt? Mindre roligt? Berätta! 

Hur har det känts att ha passen med mig vid sidan om din ordinarie undervisning? Berätta! 

Inställning till matematiklärandet 

Om du tänker tillbaka till innan vi började med IM, är det någon skillnad? Berätta! 

Hur känns det nu när du tänker på matematik? 

Matematiklärandet och framtiden 

Hur skulle du vilja jobba i matematik?  

Är det något du vill ändra på så att det blir bättre och lättare att lära sig matematik? 

Finns det något i matematiken som du har lärt dig under den här tiden och som du vill veta 

mer om? 

Övriga tankar… 
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Intervjufrågor	rektor,	speciallärare	och	lärare	
Semistrukturerad intervju 

Vilken uppfattning har lärare, rektor och speciallärare om insatsens 

möjlighet till implementering i den dagliga verksamheten?  

(min frågeställning) 

 

Alla tre 

4. Hur ser du på den insats som jag har utfört här på skolan?  

(Upplägget har varit 3 träffar/vecka á 30 minuter i 6 veckor & utanför den 

ordinarie verksamheten.) 

 

5. Vilka förutsättningar har skolan att ”fortsätta” med intensivundervisning i 

matematik? 

 

6. Hur ser rutinerna ut för hur stödet i matematik ska utformas på skolan? 

 

7. Med vilka förändringar är det möjligt att använda IM som komplement till 

ordinarie undervisning? 

Speciallärare/matematiklärare 

8. Vilka metoder och arbetssätt används på skolan för SUM – elever? 

 

9. Hur ser du på särskilt stöd för SUM-elever? Tycker du att IM-insatsen är bra för 

SUM-elever? Berätta! Finns det något som är bättre? Vad föredrar du? 
 Om ja, varför? Om nej, vad skulle skolan ha satsat på istället? 

 

* IM = Intensivmatematik 
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Hej! 
  
Jag vill börja med att tacka för ett trevligt samtal. Mitt namn är Charlotte, kallas för Lotta 
och jag ringde er angående den aktion som jag ska göra tillsammans med bland annat er 
ungdom, efter att jag pratat med honom. Jag har arbetat som matematik- och NO lärare 
under 10 år. Sedan hösten 2017 håller jag på att vidareutbilda mig till speciallärare 
inriktning matematik. Denna höst skriver jag examensarbete där syftet med mitt arbete 
är att utveckla och analysera en arbetsmodell som kan vara ett möjligt sätt för lärare att 
bemöta barn med särskilda svårigheter i matematik.  
  
Arbetsmodellen är en intensivundervisning i matematik som sträcker sig under en period 
på sex veckor, under denna tid kommer eleverna att arbeta individuellt med mig 3x30 
minuter per vecka. Arbetspassen kommer att ske inom skoltid, men i möjligaste mån 
utom den ordinarie matematikundervisning.  
  
Eleverna har nyligt gjort ett test i formativt syfte tillsammans med sin ordinarie 
matematiklärare. Intensivundervisningen kommer att utgå ifrån detta resultat och i 
slutet av intensivperioden har jag för avsikt att göra ett nytt test för att kunna analysera 
vilken kunskapsutveckling er ungdom haft under perioden. I samband med detta tänker 
jag mig även en intervju för att få höra hur den enskilde eleven tänker sig kring 
arbetsmodellen. Intervjun har jag för avsikt att spela in, för att minimera risken att något 
som sägs glöms bort. Ljudinspelningarna kommer endast jag att lyssna på och allt 
material kommer att behandlas konfidentiellt. 
 
Jag vill poängtera att deltagandet är frivilligt och att er ungdom när som helst kan avbryta 
sin medverkan. I allt arbete med eleverna följer jag vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer, där er ungdom får en fiktiv identitet och all information kommer att 
avidentifieras, således kan inget material leda tillbaka till deltagarna 
 
Har du/ni frågor, funderingar eller bara vill prata med mig, kontakta mig då på 012-
3456789 eller charlotte @xxx.xx 
 
Då jag behöver er underskrift, vill jag att ni skriver på här nedan och skickar tillbaka till 
skolan. Då tar jag en kopia på detta och skickar tillbaka den till er. 
 
Tack på förhand, ert deltagande betyder mycket för mig. 
 
Med vänlig hälsning  
Charlotte ”Lotta”  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

� Som vårdnadshavare ger jag tillstånd till att min ungdom deltar i aktionen. 
� Som vårdnadshavare ger jag inte mitt tillstånd till att min ungdom deltar i 

aktionen. 
 
Datum:  ..........................................  



 

 

 

 
Elevens namn: 
 .....................................................................................................................................................  
 
Vårdnadshavares underskrift: 
 .....................................................................................................................................................  
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Problemlösningsprocessens	fem	steg	
1. Läs uppgiften för mig (läsa). 

2. Berätta vad uppgiften säger att du ska göra (förstå). 

3. Berätta hur du kan göra för att lösa uppgiften (översätta). 

4. Visa mig hur du får fram svaret. Förklara för mig under tiden (välja metod). 

5. Skriv nu ner din lösning (formalisera). 

 

 

Alternativ	
• Berätta hur du kom fram till svaret på den här uppgiften. 

  Berätta vad du gjorde först 

  Berätta hur du skulle börja om du kunde 

• Varför tror du det? 

• Varför bestämde du dig för det? 

• Är du säker på det? 

 

 
	

Matris	som	fylls	i	vid	uppföljning	av	elevsamtal	av	problemlösningsprocessen	
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Uppgift 23 

Förtest åk9 

 

Eftertest åk9 
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Förtest åk8 

Uppgift 3  

 

Uppgift 11 
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Förtest åk9 

Uppgift 6  

 

Uppgift 11 

 

 


