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Sammanfattning  

 

Studiens syfte var att titta närmare på ett specifikt elevfall i ett intensivmatematikprojekt i en 

kommun i Sverige. Det som undersöktes var erfarenheterna från intensivmatematik för en 

elev i matematiksvårigheter. De erfarenheter som valdes för studien var elevens, 

vårdnadshavarens, intensivlärarens och matematiklärarens. 

  

Metoden som användes var kvalitativ och det empiriska materialet inhämtades genom  

halvstrukturerade intervjuer. I studien deltog fem respondenter. Resultatet analyseras med 

hjälp av kvalitativ analys. 

Resultaten visade att de som deltagit i intensivprojektet i detta specifika fall var positiva till 

insatsens resultat. Detta visade sig stämma överens med tidigare erfarenheter från 

internationella och nationella projekt. Ett tydligt föräldraengagemang trädde fram som en 

viktig faktor för insatsens resultat men även andra faktorer som t.ex. elevens engagemang har 

haft påverkan.  
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Abstract  

  

The purpose of the study was to evaluate a specific student case in a mathematics project 

about one to one tuition. I wanted to explore/examine the experience of this one to one tuition 

for a student in special education need. The experiences examined were students, guardians, 

intense teacher, and math teacher. They were then compared with the experience of previous 

projects that have been studied through literature studies. 

  

The method used was qualitative and the empirical material was collected through 

Semi-structured interviews. The study involved five respondents. The empirical results found 

also consisted literary studies based on two projects at the international level, three projects at 

the national level and one project at a local level. The result was analyzed by qualitative 

analysis. There was also a reading from a narrative analysis. When each of the respondents’ 

interviews was read with focus on each individual interview. 

 

The results showed that all the respondents in this particular case were in favor of the 

intervention results. This proved to be consistent with past experience in the international and 

national as well as the local project. A clear parental involvement emerged as an important 

factor for the insert effect, but other factors have an impact on the operation of positive effect. 

 

  

   

 

Keywords: Special need education, Mathematics, Intense Mathematics, One to One tuition, 

Mathematics difficulties. 



 

 

Innehållsförteckning 
Inledning ..................................................................................................................................... 1 

Syfte ....................................................................................................................................... 2 

Forskningsfråga: ................................................................................................................. 2 

Litteraturgenomgång .............................................................................................................. 3 

Förutsättningar för elevens lärande i matematikämnet ...................................................... 3 

Eleven i behov av stöd i matematik ................................................................................... 4 

Stödinsatser för elever i behov av stöd. .............................................................................. 5 

Intensivundervisning i matematik ...................................................................................... 6 

Beskrivning för det projektet som legat till grund för denna studie. .................................. 8 

Metod ....................................................................................................................................... 10 

Kontextbeskrivning .............................................................................................................. 10 

Insatsens utformning, arbetssätt och metoder. ................................................................. 10 

Urval ..................................................................................................................................... 10 

Datainsamlingsmetod ........................................................................................................... 11 

Procedur ............................................................................................................................... 12 

Intervjuerna ...................................................................................................................... 12 

Analysmetod ......................................................................................................................... 13 

Etiska ställningstagande. ...................................................................................................... 14 

Metoddiskussion ................................................................................................................... 14 

Resultat ..................................................................................................................................... 16 

Hur upplevdes intensivundervisningen? .............................................................................. 16 

Föräldrarna ....................................................................................................................... 16 

Intensivläraren .................................................................................................................. 17 

Matematikläraren ............................................................................................................. 18 

Eleven ............................................................................................................................... 18 



 

 

Faktorer i intensivmatematik som har betydelse för positiva erfarenheter av insatsen. ....... 19 

Engagemang ..................................................................................................................... 19 

Delaktighet och kommunikation ...................................................................................... 21 

Förhållningssätt ................................................................................................................ 22 

Sammanfattande analys ........................................................................................................ 23 

Sammanfattning av erfarenheterna från det specifika fallet ............................................. 23 

En jämförelse mellan detta fall och tidigare intensivmatematikprojekt. .......................... 23 

Diskussion ................................................................................................................................ 25 

Intensivmatematik - vilken betydelse har tiden? .................................................................. 25 

Engagemang- vems och vilken betydelse har det? ............................................................... 26 

Kommunikation skapar förutsättningar för delaktighet ....................................................... 27 

Elevens delaktighet .......................................................................................................... 27 

Föräldrarnas delaktighet ................................................................................................... 28 

Intensivmatematik - en exkluderande insats som skapar förutsättningar för elevens ökade 

inkludering i matematiklassrummet ..................................................................................... 28 

Är intensivundervisningen rakt igenom en positiv insats? ................................................... 29 

Slutsatser och samlade erfarenheter från fallstudien ............................................................ 29 

Förslag på fortsatt forskning: ........................................................................................... 30 

Litteraturförteckning ................................................................................................................ 31 

bilaga 1 ................................................................................................................................. 33 

Intervjuguide som skickades i förväg till Intensivläraren. ............................................... 33 

Intervjufrågor Intensivläraren .......................................................................................... 34 

bilaga 2 ................................................................................................................................. 36 

Intervjuguide för matematikläraren. ................................................................................. 36 

bilaga 3 ................................................................................................................................. 37 

Intervjuguide för intervju med vårdnadshavare. .............................................................. 37 

bilaga 4 ................................................................................................................................. 38 



 

 

Intervjuguide för eleven. .................................................................................................. 38 

bilaga 5 ................................................................................................................................. 39 

Informationsbrev till vårdnadshavare ............................................................................... 39 

bilaga 6 ................................................................................................................................. 40 

Informationsbrev till lärare ............................................................................................... 40 

 



1 

 

Inledning 
Jag har valt att undersöka en specialpedagogisk insats i matematik som är vanligt 

förekommande nämligen intensivmatematik. Detta ger kunskap kring metoden som har 

betydelse i min kommande yrkesroll. Jag ville då titta närmare på de yngre skolåren. Min 

erfarenhet är att elever i lägre år som är i behov av särskilt stöd och inte når målen ofta är de 

som även i framtiden kommer att vara i behov av särskilt stöd. 

Elevers och skolors måluppfyllelse i matematik visas med jämna mellanrum fram i media. 

Bilden som visas då är att svenska elever presterar allt sämre och når lägre resultat Skolverket 

(2013). Styrdokument och skollag är tydliga med att när en elev befaras att inte nå målen utan 

ett särskilt stöd skall ett åtgärdsprogram upprättas och stöd ska sättas in.  

I vår utbildning och i dagens skoldebatt ligger ett stort fokus kring inkludering när det 

kommer till det särskilda stödet. Nästan i den utsträckningen att jag upplevt att enskilt stöd är 

något förfulat som inte ska finnas i dagens skola. När man sätter in stödinsatser är det viktigt 

att se till vad som går att förändra i klassrumssituationen och undervisningen. Man kan fråga 

sig om det går att förändra på ett sätt som gör att alla känner sig inkluderade och hänger med, 

eller om det alltid kommer att finnas elever i behov av särskilt stöd? Nilholm (2006) beskriver 

inkludering, han ställer högaktuella frågor som: Vad menas med inkludering och hur når vi en 

skola och ett klassrum för alla?  

För att känna sig inkluderad behöver eleven kunna känna att denne har möjlighet att delta i 

klassrumsdiskussionen. Min erfarenhet är att elever kan sitta i ett klassrum till synes 

inkluderade men egentligen känna sig lika segregerade som om de befann sig utanför 

klassrummets väggar. Nilholm (2006) pekar här på att inkludering berör organisationen av 

skolan och skoldagen i stort för eleven. Erfarenheten säger samtidigt att i ett enskilt möte med 

eleven är det lättare att ha en specifik dialog kring elevens lärande än vad som kan vara fallet i 

en helklassituation. Min fundering under mitt första möte med intensivmatematiken var: Kan 

det finnas ett enskilt, särskilt stöd som för eleven ändå främjar känslan av att tillhöra ett 

inkluderat matematikklassrum?  

Sundbyberg, Gävle och Skövde är alla kommuner som haft projekt i intensivmatematik. Alla 

projekten vittnar om positiva resultat för eleven, i den kunskapsmässiga utvecklingen, men 

också i elevens förhållningssätt till ämnet samt tilltron till den egna förmågan. Elever, 

föräldrar och lärares erfarenheter kan sammanfattas med att de alla ser en utveckling av 

elevens kunskap, en medvetenhet i lärandet och ett ökat självförtroende i ämnet enligt 

Jeppson, Kiiskinen, Käck (2013), Pilebro, Skoberg och Sterner (2010), Lundqvist, Nilsson, 

Schentz och Sterner (2011). Det är positiva resultat men utifrån ett specialpedagogiskt 

perspektiv för de tankarna mot en kompensatorisk syn som innebär att det är eleven som har 

ett behov av stöd, Nilholm(2007). Författaren skriver även (2006) att för att främja 

inkludering är det helheten som ska ändras så att delarna passar in. Min fundering blev då: Är 

det enskilda stödet alltid segregerande och leder det till att likvärdigheten i en skola för alla 

inte eftersträvas? 
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En arbetsstrategi från de tidigare nämnda kommunerna var också att i dialog mellan 

intensivlärare och klass/ämneslärare utveckla klassrumssituationen i 

matematikundervisningen. 

Dessa olika intensivmatematikprojekt har inspirerat mig att undersöka om de positiva 

effekterna av insatsen även går att se i en specifik kommun och genom att se närmre på ett 

elevfall. Om så är fallet: Vad kan vara bakomliggande faktorer till att intensivmatematik blev 

positivt för eleven? 

Utifrån dessa tankar och frågor har syftet växt fram i arbetet. 

 

 

Syfte    

Att undersöka vilka faktorer som är viktiga för en positiv upplevelse av insatsen 

intensivmatematik för elev, vårdnadshavare, lärare och intensivlärare.  

 

Forskningsfråga:   

1)Vilken roll upplever informanterna att engagemang, delaktighet och kommunikation spelar 

för elevens utveckling och inställning till matematikämnet? 
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Litteraturgenomgång 

I denna del kommer den teoretiska grund som arbetet utgår från att presenteras. Den innefattar 

litteratur och tidigare forskning som berör intensivmatematik och elever i behov av särskilt 

stöd tillsammans med de aktuella lagar och styrdokument som det specialpedagogiska arbetet 

styrs av. Olika specialpedagogiska perspektiv kommer också att presenteras, då de använts för 

att diskutera de olika projekten i intensivmatematik. 

Förutsättningar för elevens lärande i matematikämnet 

Det finns olika faktorer i och kring eleven som har betydelse för hur väl eleven ska lyckas i 

utvecklingen av sitt lärande i ämnet. Dessa blir grundfaktorer som gäller för alla elever 

oavsett vilket stödbehov de har. Det blir viktigt för studien att redogöra för dessa förhållanden 

för elevens lärande innan vi går vidare till eleven i behov av stöd i matematik. 

Matematikklassrummet 

En fråga man kan ställa är hur förutsättningarna ser ut för en elev i matematikklassrummet. 

Engvall (2013) visar på att matematiklassrummet inte bara är det fysiska rummet utan också 

regler, den rådande kulturen samspel mellan elev och lärare och deras roller och handlingar 

under lektionerna. Matematikklassrummet kan ses som en egen inrättning med regler för hur 

lärare och elever ska agera. Utifrån det menar Engvall (2013) att det kan skapa olika 

emotioner hos eleven som påverkar elevens inställning till ämnet. 

Kommunikation och delaktighet 

Samspelet, kommunikationen och dialogen mellan lärare och elev i undervisningssituationen 

är viktig för elevens utveckling i ämnet. De har stor betydelse för elevens delaktighet och i 

denna sociala relation kommer makt in i mötet mellan elev och lärare. Makten i relationen kan 

ha en negativ effekt men det kan också ha en positiv effekt.  Det sker ett samspel eller motspel 

mellan läraren och eleven i undervisningens innehåll och utformning men också inställningen 

till undervisnigen (Larsson, 2007). 

Föräldraengagemang 

Vilken betydelse har föräldrarnas engagemang för elevens lärande? En förutsättning för att de 

ska kunna engagera sig är kommunikation mellan skola och hemmet. Enligt Andersson (2004) 

vill föräldrarna ha en rak, tydlig och ärlig kommunikation. De vill ha information kring hur 

barnet har det i skolan, både kunskapsmässigt och socialt och de vill ha denna information i 

ett tidigt skede. Vidare beskriver Andersson (2004) att de föräldrar som har positiva 

upplevelser kring elevens skolsituation, säger sig ha en god relation med lärarna. 

Kommunikation och relation mellan skolan och hemmet blir då en viktig del i att skapa 

möjlighet till föräldraengagemang. Det finns olika sätt att vara engagerad förälder enligt 

Flising, Fredriksson & Lund 1996. De menar att föräldrar har möjlighet att i ett val påverka 

vilken skola deras barn ska gå. Se till att barnet har sovit, fått mat osv. Föräldrarnas viktigaste 

roll är att hjälpa och stödja barnet i dess skolarbete. För att det ska fungera krävs ett 

fungerande samarbete där hemmet får den information de behöver för att möjliggöra detta 

stöd. Föräldraengagemanget handlar också om att föräldrarna uppmärksammar sitt barns 
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lärande i den vardagliga skolmiljön genom att aktivt följa upp skoldagen med frågor om t.ex. 

arbetet på lektionerna (Flising, Fredriksson & Lund 1996).  

Eleven i behov av stöd i matematik 

Enligt Skolverket (2011) Läroplanen för grundskolan 2011 som hädanefter kommer att 

skrivas som Lgr11 Finns en skyldighet att uppmärksamma när en elev befaras att inte nå 

målen. Skollagen (2010:800) är tydlig med att om en elev är i behov av särskilt stöd, skall hen 

ges det stödet.  

Elevers måluppfyllelse i matematikämnet ligger ofta till grund för diskussionen om hur 

undervisningen och lärandet i matematikämnet kan förbättras. När resultaten i svensk skola 

dalar blir diskussionen än mer aktuell. Skolverket (2013) presenterade resultatet från 

Pisaundersökningen 2012. I Pisaunderökningen blir det synligt att Sverige inte lyckas prestera 

resultat på den nivå som man tycker att man borde göra. Undersökningar likt Pisa startade 

1964. Sverige har i dessa tester placerat sig lågt, Skolverket (2013). Det fanns en klar 

förbättring teståret 1995 men efter det har Sverige fortsatt att dala i sina resultat. Matematiken 

är inget undantag, snarare tvärtom. Detta leder in på tankar kring vilket stöd som sätts in och 

finns det något stöd som visar på positiv utveckling för eleven. Skolverket (2012) har i sin 

rapport 378 tittat på hur skolorna på bästa sätt kan skapa förutsättningar i matematik för 

eleverna i de lägre årskurserna. Kunskapsluckor som uppstår i lågstadiet kan ha kvarvarande 

effekt längre upp i åldrarna. Skolverket (2012) menar att en satsning på utökad ämnestid i de 

lägre årskurserna kan vara en relevant åtgärd som kan leda till att eleverna får en bättre grund 

för matematikstudier senare i livet. I dag används en del undervisningstid i de högre 

årskurserna åt repetition, tid som skulle kunna frigöras för mer avancerad matematik om 

baskunskaperna är på plats. Ett konkret exempel på när en kunskapslucka får följdeffekter är 

när det gäller elevens uppfattning om vad likhetstecknet innebär, ett begrepp som läraren 

undervisar om tidigt. Om eleven inte förstår innebörden kan det blockera elevens fortsatta 

utveckling inom matematik. Överhuvudtaget riskerar missuppfattningar eller misstag som 

uppstår under de tidiga skolåren att finnas kvar under långt tid Skolverket (2012)  

Det blir då viktigt att i undervisningen se till varje individs matematikutveckling. I Lgr 11 

framgår det tydligt att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt 

eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar 

och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de 

elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla. Lgr 11 s.2 

Synen på elever i behov av särskilt stöd och hur det bör utformas har då betydelse för hur 

dessa rader efterlevs. Det påverkar därmed elevens utveckling i ämnet. För att upptäcka det 

kan Nilholms (2007) olika specialpedagogiska perspektiv användas. Hur ser vi på elever i 

behov av särskilt stöd och elever i matematiksvårigheter? Är det eleven som har svårigheter 

som det ska jobbas med. Eller är det miljön, relationerna och kontexten som eleven befinner 

sig som skapar möjligheter eller hinder i lärandet?  
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Nilholm (2007) beskriver hur man utifrån att man har olika perspektiv på specialpedagogik 

och elev i behov av särskilt stöd också ser på problemets grund och åtgärder för problemet på 

olika sätt. Han menar att det finns 3 olika perspektiv att se på specialpedagogik. Det första är 

det kompensatoriska perspektivet, här tillskrivs problemet eleven. Insatser som man sätter in 

är för att kompensera bristen man ser hos eleven. Det andra är det kritiska perspektivet. Det 

har uppkommit ur en kritik till det första. Här ser man på hela situationen och hur relationer 

och samspel påverkar undervisningsmiljön. Orsaker till svårigheten kan då bli synlig i 

organisation, miljö eller undervisningssituation kring eleven. Det sista är 

dilemmaperspektivet. Det perspektivet har uppkommit i kritik mot det kritiska perspektivet. 

Nilholm (2007) beskriver att skolan befinner sig i ett dilemma. Problemen kan inte 

konsekvent alltid tillskrivas individ eller miljö och relationer. Det är inte så ”svart eller vitt”. 

Utan det är individ kontra kategori, brist kontra olikhet och kompensation kontra deltagande. 

Dilemmat uppstår eftersom det råder skilda uppfattningar om vad som är normalt/avvikande 

och om det är individen eller omgivningen som bör anpassas. Det är viktigt att dessa 

dilemman diskuteras menar Nilholm (2007). I detta arbete antas dilemmaperspektivet. 

Stödinsatser för elever i behov av stöd. 

Intensivmatematik går på ett eller annat sätt ut på att ge en elev riktad och specifik 

undervisning under en intensivperiod under en viss tid. För att utveckla sitt lärande inom ett 

område krävs att man ger lärandet tid. Sjöberg (2006) visade på ett stort tidsbortfall inom 

matematikämnet för eleverna som ingick i hans forskning. Det var elever från åk 5 i 

grundskolan upp till åk 2 på gymnasiet, som ingick i studien. Upp till 25 % av 

matematikämnets tid gick till annat för vissa elever. Förutom att det behövs tid för att 

utveckla sitt lärande i matematik krävs möjlighet att få fokusera på sitt lärande. Här framhöll 

Sjöberg i sitt resultat att en orsak till matematiksvårigheter hos eleverna är bristen på arbetsro. 

Detta var något som eleverna också själva lyfte fram. Att det var stora grupper var även en 

övergripande orsak till att eleverna inte använde tiden på matematiklektionen till att utveckla 

matematiklärandet. Han hävdade också att de stora grupperna bidrog till att kommunikationen 

i klassrummet blev lidande. Många av eleverna förstod inte läraren men valde då istället att ta 

hjälp av sina vänner. Ytterligare en orsak var långa arbetspass som var tänkta att innehålla en 

varierad undervisning men som istället resulterade i långa pass med tyst räknande. Denna 

undervisningsmetod bidrog till bristande motivation hos eleverna. Det tysta räknandet skapar 

inga möjligheter till dialog och analys av räknesättet som används. Löwing (2008) hävdar att 

det är just det sampelet mellan elev och lärare samt mellan elev och elev som är viktigt för att 

utveckla räknestrategier och huvudräkning. 

Lunde (2010) lyfter den metakognitiva processen som innebär att eleven reagerar på den 

undervisningssituation som hen befinner sig i. Författaren visar på ett försök med elever i 

matematiksvårigheter där olika former av undervisning undersöktes. Det visade sig att för 

elever i matematiksvårigheter som hade erfarenhet av tidigare nederlag i ämnet fungerade en 

direkt undervisning bäst. 
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Intensivundervisning i matematik 

Internationellt 

Dyson, Jordan och Glutting (2011) skriver om en forskningsstudie i USA där man valde ut 

förskolebarn från hushåll med låg inkomst eftersom man ansåg att de inte har samma 

förutsättningar i matematikklassrummet. Detta grundade de på tidigare forskning som visat att 

elever från denna bakgrund oftast inte har samma förförståelse i matematikämnet. Författarna 

visade på utvecklingsskillnader i matematik på upp till 2 år för eleverna i skolstartsålder. 

Författarna beskrev att elever som börjar skolan med en svag taluppfattning kanske aldrig 

kommer att befinna sig på samma nivå som sina jämnåriga med god taluppfattning. Det var en 

insats som erbjöds för eleven och hemmet fick tacka ja till deltagande. Totalt deltog 121 barn. 

De hade även en kontrollgrupp mot vilka resultaten på för- och eftertester jämfördes. Både 

intensivgruppen och kontrollgruppen hade en positiv utveckling. Intensivgruppen hade en 

större utveckling inom området.  Intensivinsatsen varade i 8 veckor. Insatsen fokuserade på 

taluppfattning eller det på engelska något vidare begreppet ”number sense”. Det skriver att 

taluppfattning är oerhört viktigt för fortsatt matematikutveckling och en brist i kunskap inom 

det området får långtgående effekter. Därför valde man att tidigt sätta in denna intensivinsats. 

I England har man från utbildningsdepartementet gjort en nationell satsning. Ett projekt i en 

till en undervisning i matematik. Department for education (2009)  har skrivit en artikel där 

man beskriver en till en undervisning i matematik. Undervisningsmetoden är tydligt 

beskriven. Den heter ”The National strategies Developing one to one tuition Guidance for 

tutors”. Syftet är att beskriva intensivundervisning i matematik så grundligt så att lärare ska 

kunna använda det som underlag när de utvecklar intensivundervisning. Det man har sett som 

effektivt med intensivundervisningen är att eleverna direkt får reda ut missuppfattningar. Det 

är lättare för eleven att tillsammans med intensivläraren ha en mer fokuserad och engagerad 

dialog kring individens matematikkunnande och utveckling. I rapporten lyfter man att elever 

som deltagit i tidigare en till en undervisning vittnar om en positiv utveckling i 

matematikämnet. I rapporten beskrivs stegen hur man ska gå till väga både vid urvalet och i 

förarbetet för insatsen. Det visar på vikten av att börja där eleven befinner sig 

kunskapsmässigt. De beskriver klara strukturer för intensivundervisning och hur man 

tillsammans med eleven upprättar direktiv för den. Syftet med denna guide i England var att 

utveckla en till en undervisning med en så gemensam och strukturerad bas som möjligt.  

Nationellt 

I Sverige har flera projekt med intensivundervisning bedrivits. Det finns flera artiklar 

presenterade. Här följer en beskrivning av några av de svenska projekten. Projekten som 

beskrivs har ägt rum i Sundbyberg, Skövde och Gävle kommun. Görel Sterner har funnits 

med i två av dessa intensivmatematikprojekt och är projektledare för intensivundervisning på 

NCM (nationellt centrum för matematikutbildning). 

Många elever som får intensivundervisning i matematik gör stora framsteg och förändrar sin 

attityd till ämnet och sin förmåga att lära sig. Det säger Görel Sterner, projektledare på 

Nationellt centrum för matematikutbildning. Lärarförbundet (2012)  
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Utbildningsradion (2012) menar att faktorer kring varför elever är i matematiksvårigheter kan 

vara olika.  Orsaker kan vara att eleven saknar viktiga erfarenheter under förskoletiden, har 

emotionella problem, blockeringar, kaotiska uppväxtförhållanden, underskott av 

matematikundervisning, låg arbetsinsats, bristfällig undervisning, lässvårigheter, begränsat 

arbetsminne och kognitiv förmåga. Utbildningsradion (2012) sammanfattar några viktiga 

kriterier för intensivundervisningen. För att den ska bli lyckad och framgångsrik krävs att 

undervisningen ges av en kvalificerad matematiklärare under en viss tid och med viss 

kontinuitet. Det krävs också ett nära samarbete mellan klasslärare och intensivlärare. Elevens 

engagemang och arbetsinsatser betonas och att undervisningen utgår från återkommande 

analyser av elevens kunskaper och färdigheter. Dessutom bör undervisningen bygga på 

forskning och beprövad erfarenhet. Slutligen lyfts vikten av ett nära samarbete med hemmet. 

Flera av de projekt som bedrivs i Sverige har utgått från 4 faser när de lade upp strukturen för 

intensivundervisningen. Det börjar med den laborativa muntliga fasen och i den jobbar eleven 

med laborativt material i matematik. Utifrån det och kommunikation försöker man 

tillsammans med eleven skapa förståelse för matematikproblemet. Därefter följer den 

representativa fasen, den innebär att genom att eleven ritar bilder och muntligt förklarar 

lösningar på uppgifter, kan eleven utveckla inre representationer, sitt ordförråd och sin 

språkliga uttrycksförmåga. Sedan kommer den abstrakta fasen där eleven löser rutinuppgifter 

med tillfredsställande resultat och kan förklara sambanden mellan de olika representationerna. 

Till sist kommer en fas för att befästa, återkoppla och att skapa samband som grund för 

fortsatt lärande. Muntligt och med matematikens symbolspråk: samtala-beskriva-förklara-

resonera och dra slutsatser enligt Pilebro, Skogberg och Sterner (2010), Lundqvist, Nilsson, 

Schantz och Sterner (2011), Jeppson, Kiiskinen och Käck (2013). 

I Skövde kommun såg man att positiva erfarenheter av intensivundervisning bland annat var 

att eleven utvecklade en mer positiv attityd till matematikämnet och till den egna förmågan att 

lära. Eleverna uppvisade högre motivation, större engagemang och ansvar för skolarbetet. I 

intensivundervisningen gjordes en bedömning av vilka elever som var i behov av 

intensivundervisning i en klass i skolår 2, de erbjöds att delta. Insatsen gjordes även på flera 

nivåer. De satsade på att både genomföra en till en undervisning och ett annat 

utvecklingsarbete i matematik som omfattade all matematikundervisning från förskolan till åk 

6, detta skedde parallellt enligt Lundqvist, Nilsson, Schantz och Sterner (2011). 

Jeppson, Kiiskinen och Käck (2013) visar på positiva resultat från intensivundervisning inom 

Gävle kommun i åk 3 och åk 9. De hävdar att för att nå goda resultat inom 

intensivundervisningen har det varit viktigt att skapa bra relationer med eleven. Lärare 

behöver vara goda lyssnare menar de och elevens egna uppfattningar måste vara utgångspunkt 

för relationsskapande. De beskrev också att det var viktigt med ett nära samarbete med 

hemmet och föräldrarna spelade en viktig roll för insatsen. 
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De som genomförde intensivmatematik i Sundbyberg hade farhågor över 

intensivundervisningen innan de satte igång projektet, Pilebro, Skogberg och Sterner (2010). 

Frågor de ställde sig var: Hur skulle de räcka till? Kommer eleverna att göra några framsteg 

och om de inte gör det? Tänk om de inte skulle vilja komma? Den tid som var avsatt var 160 

min utöver ordinarie lektionstid. Deras urval var elever ur åk 9. Det skulle kräva motivation 

och uthållighet av eleverna för att klara av så mycket extra tid, ytterligare en av deras farhågor 

att det skulle bli för jobbigt för eleverna. Eleverna visade sig trots denna farhåga vara uttalat 

förväntansfulla, entusiastiska och tacksamma över stödet enligt Pilebro, Skogberg och Sterner 

(2010). 

Intensivundervisningen har utformats ungefär lika i kommunerna. Det som varit gemensamt 

är att en intensivperiod för insatsen bestämts, längden på perioden kan variera något men 

ligger ungefär runt 8-10 veckor. Stödet ska ges på annan tid än matematiklektion, helst 

utanför skoltid. Detta var inte genomförbart i alla projekt. Intensivundervisningstillfällen var 

ca 3/vecka 30-40 minuter och skedde i en till en situation. Lika för alla vara att elevens 

engagemang krävdes. Eleven tillfrågas om deltagande och tackar den ja fördes en dialog med 

elev och vårdnadshavare om vilka förväntningar som fanns på elevens deltagande och vilja 

om deltagande.  

Insatserna utgår från elevens kunskap. Man avser möta eleven där den befinner sig i sin 

matematikutveckling. Undervisningen bygger på forskning och beprövad erfarenhet. 

Vårdnadshavare fick fortlöpande information om hur arbetet gick. Så att de kunde stötta sitt 

barn på bästa sätt.  

Intensivundervisning kan vid en första anblick verka kompensatorisk Nilholm (2007). Det är 

utifrån de brister som man ser i elevens matematiklärande som en insats sätts in för att 

kompensera dessa kunskapsluckor. Resultaten av intensivmatematiken pekar inte bara på en 

positiv utveckling för eleven som både elev, vårdnadshavare och lärare ser och beskriver. 

Förutom elevens egen utveckling kunskapsmässigt, medvetenhet i sitt lärande och ökad tilltro 

till den egna förmågan sker en förändring i miljön runt eleven. I den fortlöpande dialogen som 

finns mellan klass/ämneslärare och intensivlärare kring eleven kommer viktiga 

förändringsfaktorer för matematikundervisningen i klass att belysas. Det skedde alltså en 

förändring på gruppnivå som kan ses ur ett kritiskt perspektiv Nilholm (2007). Alla delarna 

både elevens utveckling och klassrummets förändring kan leda till ökad känsla av deltaktighet 

och ökad vilja att delta i undervisningen hos eleven. Det kan beskrivas som ett ökat 

engagemang i ämnet hos eleven.  

Beskrivning för det projektet som legat till grund för denna studie. 

Här beskrivs det projekt som valts för att göra en fallstudie kring en elev. Kommunen har haft 

en satsning på intensivundervisning. Alla elever som deltog i intensivundervisningen hade 

gjort en förbättring i måluppfyllelsen på testet. Projektets syfte var att eleverna skulle nå 

målen i matematik, att öka elevernas motivation och intresse i ämnet och att utveckla olika 

undervisningsmetoder. 
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Det hela startade med att lärarna som ingick i projektet gick en utbildning på 15 

högskolepoäng vid ett universitet i Sverige. Kursens fokus var hur man möter behoven hos 

elever med särskilda undervisningsbehov i matematik. De har sedan ingått i ett nätverk och 

träffats kontinuerligt under hela projektets verkan. Syftet med det är att få fördjupa och 

utveckla sig i specialpedagogiska frågor i matematik. Modellen de utvecklat för 

intensivsatsningen vilar således på forskning och beprövad erfarenhet. Intensivundervisning 

har erbjudits till elever som befarats att inte nå målen och där tidigare insatser utifrån 

åtgärdprogram inte gett önskat resultat. Eleven har undervisats enskilt.  Den pedagogiska 

kartläggningen och analysen har varit utgångspunkt för planeringen. De har utgått från 

McIntosh kartläggningstest. Arbetet med eleven har byggt på att åskådliggöra och fördjupa 

begrepp och kunskaper som eleven inte tidigare tillgodogjort sig. För att nå detta har de 

använt sig av utmanande uppgifter och laborativt material som grund för samtal och 

resonemang med eleven. 
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Metod 
Metodavsnittet inleds med en kontextbeskrivning för att tydliggöra omständigheterna för 

fallstudien. Därefter beskrivs hur urval och datainsamling skett. Vilka kontakter som tagits 

och hur intervjuerna har förberetts i denna studie tydliggörs under rubriken procedur. Vad 

som har legat till grund för analysen av resultatet samt hur den skett finns i delen 

analysmetod. Slutligen beskrivs etiska överväganden och metoddiskussionen presenteras. 

Kontextbeskrivning 

För fallstudien valdes en elev som var 10 år och som gick i åk 4. Eleven hade erbjudits 

intensivmatematik som specialpedagogisk insats eftersom det visat sig på nationella proven i 

åk 3 att eleven inte klarade målen för åk 3. Intensivläraren jobbar på en annan skola i vanliga 

fall men har sin intensivundervisning i matematik på bl.a. elevens skola. Intensivlärare som 

har lärarexamen och specialpedagogexamen med mångårig erfarenhet i båda yrkena och även 

fördjupningskurs i SUM-elever och matematik samt tidigare erfarenhet av 

intensivundervisning kände inte eleven innan intensivundervisningen. Matematikläraren var 

ny för klassen och eleven från starten av ht för åk 4. Matematikläraren är klasslärare i en 

annan klass och har bara eleven i matematik.  

Insatsens utformning, arbetssätt och metoder. 

Intensivmatematikinsatsen var förlagd till 3 lektionstillfällen/vecka utanför skolans ordinarie 

matematikundervisning. Varje lektionstillfälle var 30 min. Det pågick i 6 veckor. Eleven fick 

totalt 9 h mer matematikundervisning. Undervisningen skedde i en till en situation. Läraren 

hade utifrån ett test i taluppfattning plockat ut områden som de jobbade med. De pratade 

mycket och diskuterade metoder, de spelade spel med tärningar och använde sig av lärplatta 

och dataspel. Detta för att göra matematiken mer lustfylld. Kontakt med hemmet skedde 

veckovis. Där beskrevs metoder och strategier de använt sig av under veckan så att 

föräldrarna skulle kunna stötta eleven hemma. Det fanns också en kommunikation med 

matematikläraren kring eleven och intensivinsatsen. 

Urval                                                                                                             

Denna fallstudie möjliggör en fördjupning i ett syfte att försöka fånga bilden av en elevs 

utveckling och utifrån olika personers erfarenheter från olika aktörers perspektiv. En 

fördjupning i vad intensivmatematik kan innebära i Sverige och för att kunna göra en 

jämförelse mellan detta och en elev som finns i ett specifikt projekt. Dessa var från Gävle, 

Sundbyberg och Skövde kommun. Dessutom valdes en lokal intensivundervisning ut. För att 

göra det möjligt att se närmare på hur elev, matematiklärare och föräldrar upplevde denna 

specialpedagogiska insats valdes att göra en fallstudie som metod att undersöka ett specifikt 

fall i intensivmatematik.  

Intensivläraren valdes ut i dialog med projektets ansvariga. Alla vårdnadshavare för de elever 

som intensivlärare undervisat tillfrågades. Denscombe (2012) beskriver det ”typiska” fallet 

som en möjlighet till urval i fallstudie. I detta fall blev det typiska en elev som inte uppnår 

målen i matematik och då är i behov av stöd i ämnet.  
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Det typiska utgörs också av att eleven tillfrågats om deltagande och tackat ja till insatsen. Hen 

har alltså bestämt sig för att delta i intensivmatematik. Båda vårdnadshavarna för en elev som 

uppfyllde dessa typiska urvalskriterier tackade ja till intervju och i och med det var eleven och 

matematikläraren också bestämda. Fallstudie valdes som metod.  

Datainsamlingsmetod  

Förutom litteraturstudien valdes fallstudie som forskningsmetod för att skapa en bild av vilka 

erfarenheter föräldrar, lärare och elev hade av insatsen. Undersökningsfokus i fallstudien 

ligger i att studera processen, vad som sker och varför. Den fokuserar också på att upptäcka 

vilka faktorer som spelar in för att få ett positivt resultat. 

I första hand användes rapporten från det lokala projektet för att få mer information om det 

specifika intensivmatematikprojektet. Rapporten har också används som grund för 

beskrivning av projektet i arbetet.  

Fallstudien är en forskningsmetod som inriktar sig på upptäckt, insikt och förståelse av hur 

människor uppfattar världen. Merriam (1994) hävdar att detta ger bra möjligheter för en 

utveckling av kunskaperna inom det pedagogiska området. Detta eftersom det i den 

pedagogiska verksamheten handlar om möten mellan människor. För att få kunskap om hur 

man utvecklar ett sådant möte till att bli så bra som möjligt, är det viktigt att studera 

erfarenheter av liknande situationer. Ett sådant möte var väldigt relevant i detta arbete 

Fallstudien beskrivs som heuristisk av Stake(1981), med det avses att den kan förbättra 

läsarens förståelse av den företeelse som studeras. Merriam (1994) hävdar att fallstudie är den 

metod som är förankrad ute i verkliga situationer och därför resulterar fallstudien i en 

rikhaltig och holistisk redogörelse av företeelsen. Metoden ger insikt och upplysningar om ett 

sätt som kan vidga läsarens perspektiv.  

Fallstudier kan ha svagheter, enligt Guba och Lincoln (1981, s.377) ”Fallstudier kan 

överförenkla eller överdriva faktorer i en situation, vilket gör att läsaren drar felaktiga 

slutsatser om hur det hela egentligen är”. Merriam (1994) menar också att det är viktigt i en 

fallstudie att trycka på att resultatet utgör en del av helheten, så att det inte maskeras och 

läsaren drar slutsatsen att det är bilden av helheten. 

Merriam (1994) menar att den kan skapa nya innebörder, vidga läsarens erfarenhet eller 

bekräfta det man redan visste. Författaren beskriver också fallstudiens karaktär som 

deskriptiv. Anledning till detta menar författaren är att den påvisar att flera faktorer spelar in, 

hur personliga faktorer påverkar ett visst problem. Den hämtar sin information från många 

källor. En fallstudie kan redovisas på många olika sätt och utifrån olika perspektiv, det är 

några av de känntecken hon beskriver. Fallstudien har också en partikularistisk natur, det som 

kännetecknar det menar Merriam (1994) är att den visar läsaren vad som bör göras och inte 

bör göras i en liknande situation. Den kan gälla för en speciell situation men ändå belysa ett 

generellt problem.  
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I fallstudie så kan förutom den information som insamlats via informanterna också genom att 

det utifrån information och tidigare forskning inom området görs en beskrivning av 

intensivmatematiken, hur den upplevets och vilka effekter den gett i tidigare liknande projekt 

Merriam (1994) . Vilket är viktigt i det här arbetet där ett specifikt fall gav information om 

intensivmatematik men också tidigare projekt bidrog med information. Vilket leder till att det 

kan påvisas vad som gäller i det specifika fallet men också om det är något som visat sig i 

andra projekt. 

Kvalitativ intervju har valts som metod. Det för att få reda på individens åsikter, upplevelse 

och erfarenheter.  Intervjuguide skapades med öppna frågor som bas. Intervjun utgick från 

frågeområden men kontinuerligt skedde även en kontroll av att frågorna blev besvarade.  

Denscombe (2012) menar att i en fallstudie är det möjligt att skapa triangulering genom att ha 

olika källor. Det har i detta arbete blivit synligt att det är olika informanter kring samma 

insats. Intensivlärare, matematiklärare, vårdnadshavare och elev. Tidigare projekt har också 

studerats. 

Procedur 

Första kontakten med projektet skedde via nätverksansvarig för projektet. Nätverksansvariga 

skickade över en rapport som används i flera syften i detta examensarbete. Slutligen skedde 

urvalet av intensivlärare utifrån rapporten och i dialog med nätverksansvarige. Utifrån 

dialogen med nätverksansvarige skedde också en första förfrågan om deltagande i 

examensarbetet i projektgruppen. Kontaktuppgifter till intensivläraren och förutsättningar för 

vidare kontakt skapades via projektets ansvariga. Intensivläraren kontaktades via mail och 

fick ett brev (se bilaga 6) om tillfrågande av deltagande. Efter kontakt med intensivlärare 

tillfrågades via intensivläraren och ett brev (se bilaga5) samtliga vårdnadshavare till elever 

som deltagit i intensivmatematik med intensivläraren. Vid intervju med vårdnadshavare 

tillfrågades om godkännande av deltagande för eleven, sedan skedde tillfrågande av elev via 

vårdnadshavare. Därefter togs det kontakt med elevens skola via matematikläraren för att 

boka intervju. Informationsmail skickades även till berörd rektor.  I samband med att eleven 

tackat ja till intervju tillfrågades (se bilaga 6) även elevens matematiklärare om deltagande i 

intervju.  

Information om erfarenheter av intensivmatematik har också skett genom läsning av litteratur 

som beskriver andra projekt. Det gjordes både innan insamlingen av empirin i det specifika 

fallet men även efter när analysen skedde. 

Intervjuerna 

Intervjuguiderna för intensivläraren, matematikläraren och föräldrarnas intervju kom att utgå 

från samma fokusområden. Områden som var av relevans att fråga om var: Beskrivning av 

intensivmatematiken, arbetssätt, metoder. Upplevelsen av intensivmatematiken som 

specialpedagogisk insats för elev i matematiksvårigheter. Lärandet och elevens 

självförtroende, vilken utveckling som skedde. 
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Intervjun med intensivläraren skedde utifrån beskrivna frågeområden (se bilaga 1) som 

läraren fått ta del av i förväg. En intervjuguide med intervjufrågor (se bilaga 1) fanns också 

som underlag under intervjutillfället. De utgick båda från samma frågeområden. Intervjun 

ägde rum på en neutral plats. Intervjun bandades och transkriberades.  

Intervjun med vårdnadshavarna/föräldrarna (se bilaga 2) till eleven skedde på ena förälderns 

arbetsplats. Det var föräldrarna som valt platsen och syftet var att det skulle känna sig trygga 

och bekväma i intervjusituationen. Intervjun genomfördes med båda föräldrarna samtidigt och 

skedde utifrån en guide med fasta områden och tillhörande intervjufrågor (se bilaga 2). 

Intervjun bandades och transkriberades. I denna intervju låg fokus på föräldrarnas upplevelse 

av intensivmatematiken och i tillägg till frågeområdena lite kontextuella frågor om hur de 

uppfattade sitt barns upplevelse av intensivmatematiken, matematikämnet generellt för barnet 

och om deras barn haft stöd i matematik tidigare. 

Intervju med elev (se bilaga 3) skedde på elevens skola. Intervjun bandades och 

transkriberades. Eleven fick förutom att beskriva vad de gjort på intensivmatematiken. Berätta 

vad han tyckte om att delta i intensivmatematik och hur eleven upplevde matematikämnet före 

och efter insatsen. 

Intervjun med matematikläraren (se bilaga 4) skedde på lärarens arbetsplats. Intervjun 

bandades och transkriberades. Kontextuella frågor som inte ställdes till övriga informanter var 

om lärarens tidigare erfarenhet från elever som deltagit i intensivundervisning och om läraren 

upplevde några synbara effekter för eleven och i så fall på vilket sätt det var synbara. 

Analysmetod 

Här beskrivs hur fallstudien analyserats. Intervjuerna har lästs igenom och en första analys har 

gjorts med fokus på första forskningsfrågan om elevs, förälders och lärares erfarenheter av 

insatsen. Utifrån det har intervjuerna presenterats som enskilda berättelser i resultatdelen. En 

sammanfattande analys har gjorts då informationen från alla intervjuer har analyserats och till 

grund för den analysen låg de teman som återkom i intervjuerna. Teman som blivit tydliga i 

den sammanfattande analysen är engagemang, delaktighet, förhållningssätt. 

Kvalitativ analys har genomförts av datan. Först har datan förberetts för analysen genom att 

intervjuerna är utskrivna med tydlig märkning om vilken intervju som är vilken Denscombe 

(2012) . De olika informanterna har skiljts åt genom olika färg i utskrifterna av intervjuerna så 

att det tydligt i bearbetningen av datan ska gå att synliggöra vad de olika informanterna sade 

om de olika temana. Det underlättade i jämförelsen mellan vad olika informanter hade sagt 

om t.ex. elevens engagemang. Det underlättade också i jämförelsen med tidigare projekt. 

Därefter har det skapats en förtrogenhet med data. Först en ganska ytlig titt på texterna och 

intervjuerna. Därefter en grundligare läsning med anteckningar och kodning i form av att data 

som behandlar samma områden i de olika intervjuerna har markerats med samma kodning för 

att skapa möjlighet att förstå datan i dess kontext.  Sedan har materialet lästs med ett syfte att 

läsa mellan raderna. Vad betyder det informanterna säger i intervjun och vilka sorts pauser är 

det, vad är det som inte sägs. Denscombe (2012) beskriver att nästa steg i kvalitativ analys är 
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tolkning av data. I detta tolkas datan genom att den kategoriserades utifrån forskningsfrågor 

och teman som respondenternas erfarenhet av insatsen men också metodens utformning, 

lärare, elev och föräldraengagemang, delaktighet och elevens förhållningsätt till 

matematikämnet.  

Några nyckelbeslut som är viktiga i analysen för att komma vidare till slutsatser i arbetet är att 

prioritera vissa data. I detta arbete har den prioriteringen skett utifrån forskningsfrågorna och 

de nämnda temana. 

Etiska ställningstagande. 

Det första ställningstagandet gällande studiens genomförande är Vetenskapsrådets riktlinjer 

kring konfidentialitet för informanterna. De har noga beaktats, så att de säkerställs för de 

inblandade individerna även om kommunen tillkännages. Enligt vetenskapsrådets riktlinjer 

skickades en första information och tillfrågande om deltagande ut. I den informationen 

beskrevs arbetets syfte samt inom vilket program och Universitet arbetet genomfördes. 

I samband med intervjuerna fick informanterna än en gång information angående frivilligt 

deltagande och möjlighet att avbryta intervjun.  

Informanterna har innan färdigställandet av arbetet fått ta del av hur och vad som presenteras 

av deras information, samt möjlighet att ge feedback på det.  

Metoddiskussion                                                                                                               

Först togs det ställning till på vilket sätt informationen från de som ingick i projektet skulle 

tillhandahållas. Användandet av enkäter till samtliga intensivlärare i kommunen ställdes mot 

intervju av flera av lärarna som genomfört intensivundervisning. Slutligen togs beslutet att 

försöka fånga så många vinklar av en insats som möjligt. Det som låg till grund var att i 

tidigare projekt gick det läsa om elevens och föräldrars upplevelse. Inför mitt kommande 

arbete som speciallärare är det viktigt att ha kunskap och erfarenhet om den delen. Det var 

också intressant att se om dessa positiva erfarenheter visade sig även här. På grund av att 

urvalet av informanter blir så begränsat har det tagit viss tid i processen att nå kontakt och 

bestämma tid för intervju. Vilket gjorde att när jag fick vårdnadshavare som ställde upp fanns 

det inte tid till att vänta på om det så småningom skulle visa sig att det gick att få kontakt med 

vårdnadshavare där insatsen inte visat sig lika positiv. Nu har grundtanken för arbetet hela 

tiden varit att söka efter framgångsfaktorer för att få en bra erfarenhet av en sådan här insats. 

Det tycker jag är viktigt i min kommande yrkesroll och användande av intensivundervisning.  

Merriam (1994) menar att en fallstudie kan utgå från ett typiskt fall. Vilket blir gällande här, 

då resultaten som blivit synbara i stor utsträckning stämmer överens med tidigare erfarenheter 

från tidigare beskrivna projekt.  

De etiska ställningstaganden som skett har varit noggrant övervägda. Eftersom det är en 

fallstudie och det har varit intressant för arbetet att ta del av de personer som befinner sig runt 

eleven har det även behövts att de olika informanterna talar med eleven i fokus. Detta har lett 

till att informanterna är kända för varandra. Det har varit nödvändigt för arbetet men kanske 

tveksamt ur ett konfidentiellt syfte.  
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Ställningstagandet grundar sig på att dessa personer redan har ett samarbete utifrån eleven 

pga. insatsen och eftersom samtliga tillfrågades med information om frivillighet att delge sin 

bild av insatsen och samarbetet kan det se som etiskt godtagbart.  

Analysen av empirin utgick från en kvalitativ metod enligt Denscombe (2012). Fördelarna har 

varit många genomläsningar och att försöka fånga det som sägs mellan raderna i en intervju. I 

elevens intervju var det många slutna frågor och eftersom eleven skulle tala om ett ämne och 

möten med det som varit jobbigt var det viktigt att inge trygghet och jag som intervjuare 

antog en positiv tillmötesgående. Empirin har då lästs väldigt noga för att se vad som 

egentligen sägs. Följdfrågor runt det som frågats med en sluten fråga har försökt följa upp det 

eleven sa och ge ett djupare och mer utförligt svar. Men bilden av elevens erfarenhet och 

upplevelse är också tolkad utifrån intensivlärarens, föräldrarnas och matematiklärarens bild. 

För att det ska bli så godtagbart som möjligt är det förändringar och erfarenheter som samtliga 

övriga informanter beskrivit för eleven. 

Under hela arbetet har reflektioner skett kring på vilket sätt mina förväntningar, inställning 

och bemötande har påverkat analysen.  
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Resultat 
Resultatet inleds med en berättelse från varje informant med fokus på hur de upplevde 

insatsen och deras erfarenheter från den. I dessa berättelser finns gemensamma 

beröringspunkter och återkommande teman. De teman som framträdde kommer att beskrivas 

under viktiga faktorer i intensivmatematik för att få ett positivt resultat. Där kommer också en 

jämförelse med erfarenheterna från intensivmatematikprojekt på internationell, nationell samt 

lokal nivå. 

Hur upplevdes intensivundervisningen? 

Föräldrarna 

De är mycket nöjda över intensivmatematiken.  

Det är fantastiskt att få det här … vi är jätteglada vi tror det här blev bättre än om det hade 

gått normalt hela vägen så att säga. Vårt barn har fått en jätteknuff i rätt riktning. 

(Föräldrarna) 

De börjar berätta att det hela började i slutet av skolår 3. De hade inte anat att det var några 

problem i matematik för deras barn. Mamman säger att såhär i efterhand kan de se att hen inte 

tyckte matematiken var så rolig, men de trodde inte att hen hade svårigheter i ämnet. Det 

skulle sedan visa sig på Nationella provet i åk 3 att sonen hade rejäla luckor, som föräldrarna 

själva uttryckte det. De var arga och besvikna på skolan att ingen hade signalerat om detta 

tidigare. Specialpedagogen på skolan plockade fram uppgifter som de kunde jobba med över 

sommaren. Matematikboken togs även med över sommaren. Familjen hade en pensionerad 

speciallärare som de kände väl och eleven fick jobba med matematik en lite stund varje dag 

under sommaren. De beskriver den situationen som att deras barn inte tyckte att denna 

sommaraktivitet var särskilt roande. När höstterminen startade, fick föräldrarna via skolans 

specialpedagog frågan om de ville delta i intensivmatematik. De tänkte att denna chans fick 

de inte missa. Eleven var inte lika motiverad.  Enligt föräldrarna så tyckte hen att det både 

skulle bli jobbigt och orättvist att hen skulle få mycket mer matematik än klasskompisarna. 

De berättar om reaktionen när de skulle prata om eventuellt deltagande i intensivmatematik 

hemma.  

och hen sa bara: men Åhhhhh!!!...men vi sa att om du gör det här då kommer det gå så 

mycket lättare för dig sen…                                                                        (Föräldrarna) 

Föräldrarna lyckades motivera sitt barn att gå. Hen tyckte att det var jobbigt att hen skulle få 

så mycket extra tid i matematik men föräldrarna beskriver att intensivläraren lyckades fånga 

deras barn precis där hen var och efter en liten tid upplevde de att hen tyckte det var roligt att 

gå och att hen inte kände av att det var extra tid.  De upplevde att hen tyckte det var roligt och 

att hen lärde sig. De upplevde också feedbacken som läraren skickade varje vecka som 

mycket positiv. De hade genom den en chans att stötta sitt barn hemma men de uppfattade 

själva att deras deltagande i insatsen varit liten. Däremot är de oerhört glada att eleven fått 

vara med och de tycker detta varit väldigt positivt. De tänker att detta blev bättre för eleven än 

om hen fått särskilt stöd från början på lågstadiet.  
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Intensivläraren                                                                                                                  

Intensivläraren berättade att hen först träffade eleven och pratade om upplägget av insatsen, så 

att eleven skulle veta vad som kommer att ske. Det upplever intensivläraren positivt. Första 

lektionstillfället bestod av en kartläggning utifrån McIntosh (2011) och en elevenkät. Samma 

test och enkät genomfördes i slutet av insatsen för att kunna utvärdera vilka framsteg som 

gjorts. Det är också utifrån testet som områdena inom taluppfattning plockats ut för att vara 

basen för arbetet under intensivperioden. Det kan också finnas önskemål från läraren om 

områden som ska jobbas med under intensivperioden.  

Eleven måste själv vilja gå på intensivmatematik. Det är ett kriterium som finns till grund för 

att eleven ska få delta. Intensivläraren berättar om en kollegas erfarenhet som visat att det inte 

är lyckat när vilja om deltagande endast utgörs av föräldrar och lärare. Hen menar att eleverna 

kanske inte i förväg känner att det ska bli jättekul men när de väl kör igång är de positiva till 

att fortsätta hela perioden. Däremot finns det elever som tackat nej till insatsen. 

Intensivläraren berättar att eleven i det här specifika fallet inte var positiv från en början. 

Eleven ville inte, hade intensivläraren hört via föräldrarna. Kvällen innan det började hade 

hen enligt dem sagt att hen inte ville men hen skulle gå ändå. Det menade intensivläraren ändå 

vittnade om att eleven någonstans bestämt sig för att delta och hen hade en vilja och 

motivation att vara där. 

Intensivläraren tycker att det är en positiv insats för samtliga elever inklusive eleven i detta 

fall som hen undervisat. Intensivläraren upplevde en positiv utveckling i lärande och 

förhållningssätt hos eleven. 

Intensivläraren berättar om vikten av att fånga eleven genom att det ska vara lustfyllt.  

Det är mycket man ska prata matte och jobba laborativt, spela spel. Jamen de ska möta 

någonting annat än det man har prövat förut i klassrummet… 

… det tror jag spelar en jättestor roll. För de flesta eleverna har för det första inget specifikt 

intresse för matematik.                                                                                        

(Intensivläraren) 

Intensivläraren beskriver också hur viktigt det är att fånga eleven där hen befinner sig. 

Intensivläraren beskriver också att i sin erfarenhet ser hen en fördel att den här insatsen sätts 

in i lägre årskurser. Då en intensivperiod verkligen ger möjlighet att fånga upp det inom 

taluppfattning som eleven inte lärt sig och att en intensivperiod för en elev kan ge större 

verkan än för en äldre elev eftersom en elev i senare delen av grundskolan kan ha större 

luckor och missat fler matematiska moment över längre tid. 

Det känns verkligen som om man kan göra skillnad och göra nytta som lärare. I alla fall nu 

när jag jobbar med yngre elever för tidiga insatser är ju alltid bättre än om man tar dem i åk 

9 för då är det så mycket som man måste hinna reparera. Här kan man ju känna att man kan 

fokusera på taluppfattningen och det är ju också möjligt när man ses såhär hinna backa… 
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…I klassen hinner ju läraren aldrig backa och se var någonstans är det som det är en grund 

som inte finns där. Utan de måste ju hela tiden gå vidare.                                                       

(Intensivläraren) 

Intensivläraren kommer även in på förutsättningarna och hur ett intensivprojekt startas, vad 

som har varit viktigt för detta projekt och vilka framgångsfaktorer som finns. Här trycker 

intensivläraren på det nätverk som startats där hen och andra intensivlärare finns med. 

Intensivläraren beskriver detta nätverk som en möjlighet till att träffas och diskutera med 

varandra men även förankra metoder förhållningssätt och arbetssätt till vetenskaplig litteratur 

som är oerhört viktig för insatsens utformning. 

Alltså det tror jag har jättestor betydelse… Så jag tror ju att utan nätverket hade ju inte 

intensivmatten kommit igång på det sätt som det gjort. Det tror jag inte… Jätteviktigt. 

Dessutom ger den stöd för man vet att man har lite på fötterna, man behöver ju alltid lära sig 

mer. Men man vet ändå att det finns gjorda projekt, det finns forskning kring det här. Det är 

gjort i England och i södra Sverige och de har goda resultat där. Det ger oss något att stå på. 

Det är inte bara vi som hittar på den här specialpedagogiska insatsen. Så nätverket anser jag 

har jättestor betydelse… 

… Jag frågade en kollega som är med. Vilken betydelse hon tyckte nätverket hade och Hon sa 

också: Allt! Hon tyckte också att utan nätverket hade det inte blivit någon intensivmatte. Så 

det tror jag vi är många som tycker.                                                                          

(Intensivläraren) 

Matematikläraren 

Hen upplever en utveckling i att eleven är stärkt i sin motivation och självbild. Det är svårt att 

efter kort tid säga något om vilken roll den spelat i utvecklingen av elevens lärande. 

Matematikläraren berättar att hen upplever det som en positiv insats för eleven. Hen märker 

av ett ökat engagemang från hemmet och från eleven, där eleven medvetet efter insatsen 

väljer att delta i den grupp som ger eleven bäst förutsättningar för att kunna få arbetsro.  

Matematikläraren beskriver att hen inte vet så mycket om vad insatsen innebär. Hen har inte 

fått så mycket information om det. Det kan vara så att klassläraren i klassen fått mer 

information. Hen funderar lite om insatsen ska följas upp ytterligare. Även hur länge effekten 

av insatsen håller i sig. Här upplever klassläraren att det kunde finnas mer information.  

Matematikläraren upplever det positivt att hen fått ta del av vad hen kan göra för att möta 

eleven och stärka den i klassrummet. När hen fick veta att eleven inte alltid räcker upp handen 

när hen behöver hjälp. Då berättar läraren att hen förbi några extra gånger och ser om eleven 

ändå behöver hjälp fast den inte visat det. 

Eleven 

Eleven berättar att hen tyckte att insatsen var rolig. Hen tyckte det var bra att få gå och om 

någon kompis funderar på om den ska gå eller inte skulle hen ge rådet att kompisen skulle gå.  
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Hen upplever att matematiken är lite bättre idag. Samtidigt så säger hen att förut tyckte hen att 

matematiken var skittråkig och idag skulle hen inte välja den frivilligt men kan ändå göra det 

om det behövs. Det finns alltså en skillnad i upplevelsen av intensivmatematiken och 

klassrumsmatematiken men intensivmatematiken har verkat för en förändrad inställning och 

upplevelse av klassrumsmatematiken och matematikämnet. Den skillnaden som eleven 

nämner mellan dessa två är att det inte är någon matematikbok på intensivmatematiken. 

Eleven beskriver vidare hur hen fått lära sig en strategi för hur hen gör när hen kör fast i 

klassrumsituationen. Den beskriver hen noggrant och när jag frågar om den fungerar, så 

svarar hen att det gör den.  Eleven berättar också hur hen fått uppgifter i intensivmatematiken 

som hen jobbat med hemma även dataspelet som de jobbat med hade föräldrarna fått 

information om, så det har hen spelat hemma.  

Faktorer i intensivmatematik som har betydelse för positiva erfarenheter 

av insatsen. 

Analysen av resultatet fokuserades utifrån några teman, som framkommer genom att det blev 

synligt att de haft betydelse för insatsens resultat och erfarenhet för de olika aktörerna. Dessa 

teman presenteras i underrubriker. De motsvarar de faktorer som haft betydelse för en positiv 

erfarenhet av insatsen. 

Engagemang 

I empirin blir det tydligt att engagemang är en viktig framgångsfaktor. Det engagemang som 

framträder tydligast i studien är föräldrarnas. De berättar i intervjun om deras engagemang när 

de fick veta hur eleven låg i förhållande till målen i matematik men även om deras 

engagemang för att skapa motivation hos eleven att vilja delta i intensivmatematik. 

Intensivläraren betonar också vikten av att eleven själv valt att delta. Föräldrarnas 

engagemang blir synligt i bl.a. följande resultat. 

Vi hade ingen aning om vad det skulle innebära mer än 6 veckor 3 timmar i veckan. Och hen 

sa bara: Men ååhh, och tyckte det verkade Astråkigt. 

Men vi sa gör du det här, då kommer du hänga med mycket bättre och gör du det här så 

kommer vi gå och se på hockey. 

Så det här är så viktigt och jag lovar du kommer tycka det är såå jobbigt när du är där. Men 

det kommer bli så mycket bättre sen. 

– Nä det trodde hen inte 

– men ge det en chans! 

Och hen föll för intensivlärare på en gång.                                                                        

(Föräldrarna)         
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Vårt barn blev fångad där hen befann sig i lärandet. Så hen tyckte direkt att läraren fattar 

vad jag tycker är kul. Spela mattespel på Ipad och greja, sådana saker vet du. Så hen kände 

sig lite sedd och bekräftad i det här. (Föräldrarna)                                                                                           

Föräldrarna berättar också hur de innan det blev aktuellt med intensivmatematik tog hem 

matematikboken på ett lov för att eleven skulle få jobba med matematik. Föräldrarnas 

engagemang att motivera sitt barn till ett deltagande blir avgörande i detta fall. Elevens 

engagemang ifråga om att bestämma sig för att delta betonas från intensivläraren.  

Det är ett av våra kriterier. Att eleven ska ju själv vilja komma. För ofta kan det vara så att 

föräldrarna vill väldigt gärna och läraren tycker att eleven ska gå men inte eleven. Så därför 

ha vi satt upp det här kriteriet för annars känner vi att det här inte blir bra. Och det har vi ju 

sett att det är väldigt viktigt. (Intensivläraren) 

… 

Ja, det är lite roligt för eleven hade sagt hemma, föräldrarna berättade att hen hade sagt 

hemma på kvällen att ”jag inte vill gå, men jag ska gå men jag vill inte men jag ska”. 

(Intensivläraren) 

Det är alltså viktigt med allas engagemang. Ökad motivation och engagemang hos eleven blir 

synlig i matematiklärarens beskrivning av eleven i klassrumssituationen. Matematikläraren 

tycker sig se att eleven är mer aktiv under lektionerna. 

Jag har eleverna indelade i två grupper. Då vill den här eleven  jobba i en grupp där det är 

lite lugnare, för att det blir lättare att få saker gjorda. Och hen frågar lite mer än tidigare och 

har fått lite mer självförtroende i ämnet.(Matematikläraren) 

I förutsättningarna för elevens engagemang i ämnet finns ett ökat engagemang i de som finns 

kring eleven med fokus på elevens framgång i ämnet. Intensivlärarens engagemang blir 

viktigt för hur eleven upplever intensivmatematiken. Föräldrarnas engagemang blir viktigt för 

elevens ställningstagande till insatsen och för hur den följs upp hemma. Slutligen blir 

matematiklärarens engagemang viktig för elevens klassrumssituation. De olika 

respondenterna såg varandras engagemang. Föräldrarna upplevde att intensivläraren var bra 

på att ge feedback och att fånga eleven där hen befann sig, samt att göra övningar som 

fångade elevens lust till lärande. Intensivläraren såg elevens och föräldrarnas engagemang, då 

de svarade på hens feedback och stöttade upp hemma. Föräldrarna såg matematiklärarens 

engagemang i att läraren peppade eleven mer under lektionerna. Matematikläraren såg 

föräldrarnas engagemang i att de följde upp matematikutvecklingen hemma. Eleven kände av 

ett ökat engagemang. T.ex. genom att föräldrarna laddade hem ett dataspel som hen spelat 

under intensivundervisningen. Matematikläraren visade på att hen såg föräldrarnas 

engagemang.   

… och så jobbade de en hel del hemma också mer än vad jag har upplevt 

tidigare.(Matematikläraren) 
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Delaktighet och kommunikation 

Engagemang leder över till delaktigheten och känslan av den. Viktigt för delaktigheten är 

kommunikationen. I analysen av engagemanget sågs hemmets betydelse träda fram. Detta har 

också visat sig viktig för elevens fortsatta känsla av delaktighet, inte minst i 

klassrumssituationen. Det finns även kommunikation mellan intensivläraren och 

klassläraren/ämnesläraren med eleven i fokus. Kommunikationen med och runt eleven blir 

central för insatsens verkan men också för den upplevda känslan av delaktighet hos de olika 

respondenterna. Det har visat sig av vikt för insatsens verkan att det är fler än intensivläraren 

och eleven som är delaktiga i processen och utvecklingen hos eleven.  

Kommunikation skola och intensivlärare och skola hemmet äger rum. I detta fall skedde en 

kontakt med specialläraren efter att föräldrarna i kommunikationen med skolan tackat ja till 

insatsen. Intensivläraren berättar om hur hen kommunicerade med hemmet varje vecka. Det 

ökar möjligheten för deras delaktighet i insatsen. Intensivläraren behöver alltså aktivt verka 

för en ökad delaktighet från föräldrarna. 

När föräldrarna fick mer kunskap om hur de skulle stötta sitt barn i den matematiska 

utvecklingen ledde det till att de aktivt ökade sin delaktighet i sitt barns matematiklärande och 

också kommunicerade till matematikläraren vad de ansåg vara viktigt för att skapa en fortsatt 

god matematikutveckling för deras barn. 

I intervjun med matematikläraren blev det synligt att information var en anledning till känslan 

av delaktighet. Nu fanns det yttre omständigheter som lärarbyte och annan ansvarig lärare 

som påverkade kommunikation och känslan av delaktighet. Denna bild blev synlig i 

intervjuerna.  

 

 

 

Det var ändå synligt för de övriga respondenterna att matematikläraren tog del av information 

och genomförde ändringar i klassrummet utifrån information med syfte att situationen ska bli 

så positiv som möjligt för eleven.  

Föräldrarna berättar hur de blev delaktiga genom att intensivläraren i sin feedback gav dem 

verktyg för att möta och stödja sitt barn i den matematiska utvecklingen. De berättade att när 

intensivläraren tillsammans med eleven hittat en fungerande strategi i huvudräkning, då 

delgav hon den för föräldrarna. De beskriver hur de då upplevt att de kan stödja sitt barn i 

användandet av strategin eftersom de förstått huvudräkningsstrategin och på vilket sätt den 

fungerade för deras barn. De uttrycker att de tidigare upplevt att det ha varit svårt att stötta sitt 

barn i matematik. Sedan berättar föräldrarna om deras kommunikation till matematikläraren. I 

analysen blir det tydligt att denna känsla av delaktighet som intensivläraren skapar blir viktig 

för föräldrarnas aktiva deltagande i deras barn matematiksituation. Vilket tidigare också 

beskrivits som ett engagemang.  
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Vi har ju skrivit ett brev till matteläraren som hen har nu. Där vi har berättat om det här.  

Och att vi nu kommer att vilja att läraren i klassrummet är uppmärksam på vårt barn och 

medveten om att hen inte är duktig på att räcka upp handen. Snegla på hen, sitter hen och 

funderar och då gå och hjälp hen. Peppa hen… Så läraren har fått ett mail av oss att såhär 

ser det ut såhär har det varit och såhär fungerar vår barn, för det är bra att få veta kanske. 

Men läraren har inte svarat på det än men  här om dagen sa vårt barn att läraren hade varit 

och peppat hen, så läraren har läst det tror jag.(Föräldrarna) 

Det visar att när föräldrarna fått förutsättningar att vara mer delaktiga i sitt barns 

matematikutveckling så var de här föräldrarna aktiva och tog den möjligheten. Vilket också 

bidrar till förutsättningarna för ett lyckat resultat av insatsen och skapar ytterligare 

förutsättningar för elevens utveckling i matematikämnet. Intensivläraren berättar att det inte 

alltid behöver se ut så. Intensivläraren skickar alltid hem ett brev/mail veckovis under 

insatsen. En del föräldrar är som de beskrivna i detta fall aktiva och skickar även respons 

tillbaka till intensivläraren. Det finns också föräldrar som inte skickar någon respons på 

feedbacken från intensivläraren. Hen beskriver att hen ändå tror att de läser och finns med 

kring eleven eftersom de fått informationen, men deras engagemang blir inte lika tydligt och 

synbart. 

Förhållningssätt 

Det är återkommande i samtliga insatser internationellt och nationellt att tiden ligger utanför 

skoltid, i alla fall utanför ämnestid. Eftersom det i alla beskrivna projekt inklusive det 

specifika fallet handlar om elever i matematiksvårigheter som oftast har en negativ inställning 

till ämnet redan innan insatsen. Det krävs det att det sker en förändring i inställningen till 

ämnet annars kommer den utökade tiden att bli mycket energikrävande för eleven. Både i 

detta fall och i tidigare beskrivna fall fanns farhågan att den extra tiden skulle kunna bidra till 

att elevens förhållningssätt och inställning till ämnet var fortsatt negativt. Det visade sig att 

eleven som deltog i intensivmatematik upplevde insatsen positivt och tiden blev inte något 

problem. I detta fall beskriver både intensivläraren och föräldrarna att eleven upplevde 

insatsen som positiv och att den utökade tiden inte blev kännbar i någon negativ bemärkelse 

Elevens förhållningssätt till ämnet var att ämnet var tråkigt. Eleven kan inte säga så mycket 

om matematiken tidigare mer än att det var tråkigt och kanske lite svårt. Nu berättar hen om 

en strategi i klassrummet, ett dataspel hen provat. En ny räknestrategi hen lärt sig. 

Förhållningssättet till ämnet har ändrats och elevens självbild i ämnet har utvecklats. Föräldrar 

och matematiklärare ser ett ökat självförtroende i ämnet. Föräldrarna beskriver det också som 

att hen är gladare överlag. Eleven själv beskriver en slags övervunnen kontroll, hen säger att 

efter insatsen tycker hen fortfarande inte att matematik är något hen skulle välja frivilligt men 

att hen kan göra det. Föräldrarna visar på ett ökat självförtroende. 

Ja, hen säger jag är kung på klockan mamma! Fråga mig vad klockan är, så säger hen både 

digital och analog tid. Det fanns inte i somras. Jag frågade vad klockan var: inte vet jag, du 

får väl kolla själv. Du kan ju klockan… sådär (Föräldrarna) 
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Matematikläraren beskriver en förändring i förhållningssättet hos eleven. I jämförelsen 

berättar hen om hur eleven förut tog lång tid på sig att komma igång och hur hen lätt blev 

ofokuserad. Nu ser hen mer motivation och engagemang hos eleven och hemmet. Eleven gör 

aktiva val som leder till bättre förutsättningar för sitt lärande. Eleven tar ett större ansvar för 

att komma igång när matematiklektionen startar och för att vara aktiv i ämnet under lektionen.  

Sammanfattande analys 

Sammanfattning av erfarenheterna från det specifika fallet 

Föräldrarna anser att intensivläraren verkligen har lyckats möta deras barn där hen befann sig 

i sin matematikutveckling. Relationen lyfts också. ”Hen föll för läraren direkt”, säger 

föräldrarna i intervjun. Även föräldrarnas egen tillit till läraren och insatsen kan ha spelat roll 

för effekten. Det anser intensivläraren som beskriver att hen hör av sig veckovis till alla 

föräldrar via mail. En del får hen svar av, en del föräldrar hör hen inget ifrån. Föräldrarna till 

den här eleven hörde av sig och gav även egen feedback på vad de såg hemma och vad eleven 

sagt om sin upplevelse. 

Intensivläraren menar att möjligheten att få prata matematik utifrån där eleven befinner sig. 

Det ger en möjlighet till lärande som är svår att återskapa i klassrumssituationen. Här har de 

möjlighet att stanna upp och se var hen befinner sig i sitt lärande och ta det från där. 

Intensivläraren försöker också att hitta spel och andra aktiviteter som gör det roligare, för som 

hen uttrycker det: Detta är elever som inte gillar matematik och matematikboken i själv kan 

vara ett hinder. Så därför försöker hen använda sig av annat än matematikboken. 

En jämförelse mellan detta fall och tidigare intensivmatematikprojekt. 

Det finns många gemensamma erfarenheter för fallet och de andra projekten. Därför väljer jag 

att presentera Olikheterna först. 

Olikheter 

I de nationella projekten har det gått att utläsa ett litet större förändringsarbete på gruppnivå 

än i det specifika fallet. Det finns empiri som visar på att det även skedde i det specifika fallet 

men strukturer kring och medvetenheten i förändringen i klassrumssituationen tycker jag är 

mer synbar i de tre projekten på nationell nivå.  

Likheter 

Föräldrarnas positiva upplevelse av insatsen verkar vara genomgående i samtliga projekt. 

Även att deras engagemang är mycket betydande för insatsen har visat sig. Det är inget nytt i 

skolans värld att det är viktigt att eleven har stöttning hemma. Projektet i USA hade baserat på 

tidigare forskning i sitt urval att alla inte har samma möjlighet hemifrån. Kan detta vara en 

väg till att nå föräldrars delaktighet. Det känner att de är delaktiga och då ökar också deras 

engagemang. Detta ser förstås olika ut, i detta specifika fall var det mycket synbart. 

Intensivläraren berättade i sin intervju även att alla föräldrar inte var lika engagerade. 

Intressant vore att ta reda på om samtliga föräldrars engagemang ökar?  
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Elevens positiva resultatutveckling inom taluppfattning var också genomgående i samtliga 

projekt och i det specifika fallet. Eleverna fick möjlighet att utveckla räkne strategier och en 

ökad medvetenhet i lärandet.  

Ett förändrat förhållningsätt till ämnet var också en tydlig likhet för projekten och fallet. Även 

elevens engagemang i ämnet ökade. 

De som lett intensivundervisningsprojektet är också entusiastiska och positiva till insatsen. De 

anser sig ha en ökad möjlighet att möta eleven där hen befinner sig i sitt lärande och att 

utveckla elevens lärande inom taluppfattningsområdet i matematikämnet. 
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Diskussion 
I denna del av uppsatsen kommer det att diskuteras om syftet för studien har uppnåtts samt 

resultaten i studien utifrån litteraturgenomgången. De viktigaste fynden i denna studie är 

betydelsen av engagemang, den upplevda känslan av delaktighet och kommunikation. 

Diskussionen kommer att byggas runt dessa. Slutligen sammanfattas diskussionen, studien 

under slutord och förslag på hur man kan fortsätta inom detta område. 

Intensivmatematik - vilken betydelse har tiden? 

Det är lite som det låter en intensiv insats. Under en tidsperiod blir elevens deltagande i 

matematikämnet mer intensivt. En orsak till detta är att det helt enkelt blir mer tid under 

perioden i ämnet. Formen att det är en till en undervisning gör också att eleven får en mer 

direkt och intensiv undervisning. Det minskar också möjligheten till tidsbortfall under de 

lektionerna. 

 Alla har i olika utsträckning erfarenhet om vad själva insatsen innehöll i fråga om arbetsätt 

och metoder. Det som alla uppfattat och som är karaktäristiskt för denna insats är att det sker 

utanför ordinarie tidsram i matematikämnet. Det som blev tydligt var att den informant som 

upplevde detta som något jobbigt var eleven innan insatsen började. Pilebro, Skogberg och 

Sterner (2010) hade i sitt projekt också farhågor om att den extra tiden skulle bli ett jobbigt 

moment för deras elever. Det visade sig att så inte var fallet, utan att de var positiva till 

insatsen. När samtliga informanter i denna studie pratar om insatsen nämner ingen att det 

skulle vara negativt med extra tid i ämnet. Föräldrarna upplever insatsen mycket positivt. 

Både matematikläraren och intensivläraren anser att både formen, en till en undervisning och 

tiden är viktig för elevens utveckling i ämnet. Sjöberg (2006) visade på det stora tidsbortfall 

som fanns för eleverna, det nämns också här. Matematikläraren beskriver att det alltid tog 

lång tid för eleven att komma igång och att lektionstiden ofta gick till annat än att utveckla 

lärandet i matematik. Under och efter intensivinsatsen såg hen en förändring hos eleven och 

det blev mindre tidsbortfall i början och under lektionen.  

Skolverket (2012) visar i sin rapport 378 också om vilken långgående effekt missförstånd och 

luckor i matematiklärandet kan ha. De menar att extra tid i ämnet under de första årskurserna i 

grundskolan är viktigt. Föräldrarna beskriver också att eleven hade stora kunskapsluckor från 

lågstadiet. Det man kan fundera över är: om det funnits en satsning nationellt på extra tid i 

ämnet, hade eleven även då varit i matematiksvårigheter? Föräldrarna menar i intervjun att de 

tror det här blev bättre i slutändan än om hen fått en specialpedagogisk stödinsats som skolan 

”vanligtvis” tillhandahåller. Det beskriver det som en rejäl knuff i rätt riktning. Eleven själv 

beskriver det som att intensivmatematiken var annorlunda mot klassrumsmatematiken. Det 

tror jag har haft en stor betydelse för den positiva upplevelsen. Lunde(2010) beskriver hur 

elever reagerar på situation. Utifrån det kan man fundera på om eleven upplever liknande 

förändring som i denna insats om det bara skulle ges extra tid i ämnet och inga yttre 

omständigheter förändras? Jag tycker att det är viktigt att också se vad den extra tiden 

innebär. Det är inte enbart tiden som är viktig utan också hur man arbetar med eleven under 

den här tiden. I intensivinsatsen arbetade man utifrån där eleven befann sig i sitt lärande. 
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Intensivläraren har utifrån olika övningar och arbetsmetoder som spel och digitala verktyg 

försöka fånga elevens intresse och skapa lust till att lära i ämnet. Det blir därför oerhört viktigt 

att se vad innehållet i den extra tiden i ämnet innebär för eleven, så man inte tänker att 

insatsen är bra bara i egenskap av att den innebär mer tid i ämnet. Det tycker jag även blir 

synbart i föräldrarnas intervju där de beskriver att de aktivt sett till att eleven fått extra tid i 

matematik över ett lov men det beskrevs inte som en lika positiv erfarenhet som den extra 

tiden i intensivmatematiken.  

I samtliga projekt som det tagits del av både på nationell och på internationell nivå har tiden 

varit en viktig faktor. Det har handlat om extra tid i ämnet. I England var satsningen given 

från Barn och utbildningsdepartementet. Här i Sverige har man tillfört mer resurser som 

bestått av mer pengar till kommunerna med syftet mer undervisningstid i de lägre årskurserna. 

I England var det tydliga instruktioner kring satsningar på intensivmatematiken och en till en 

undervisning, som också kan ses som en satsning från regeringshåll för ökad tid i ämnet. Det 

visade på positivt resultat för både elever och föräldrar samt att lärare såg en positiv 

förändring för elevens utveckling i ämnet. 

Engagemang- vems och vilken betydelse har det? 

Intensivläraren är engagerad i insatsen och eleven. Hen arbetar aktivt för att fånga eleven där 

den befinner sig och för att göra undervisningstillfällena lustfyllda. Hen vet också att eleven 

har valt att delta.  Görel Sterner berättar sin föreläsning (Utbildningsradion 2012) att det är 

viktigt att elevens engagemang och arbetsinsatser betonas och att undervisningen utgår från 

återkommande analyser av elevens kunskaper och färdigheter. Att eleven får en positiv 

erfarenhet i matematik och känner att engagera sig i ämnet kan ge positiva effekter är viktigt 

för ett fortsatt engagemang hos eleven. I Skövde kommun såg man också denna positiva 

effekt av intensivundervisningen. Eleverna uppvisade högre motivation, större engagemang 

och ansvar för skolarbetet (Lundqvist, Nilsson, Schantz och Sterner 2011). För att 

engagemanget ska hålla i sig är det viktigt att eleven i matematikklassrummet också 

fortsättningsvis får upplevelsen av att engagemanget gör skillnad och leder till något positivt. 

Jag tänker att det kan vara så att matematikläraren är uppmärksam och hjälper eleven att se 

sitt lärande och ger positiv feedback på dess ökade engagemang.  

Föräldrarnas viktigaste roll att hjälpa och stödja barnet i dess skolarbete. För att det ska 

fungera krävs ett fungerande samarbete med hemmet där de får den information de behöver 

för att möjliggöra detta stöd från föräldrarna. Föräldraengagemanget handlar också om att 

föräldrarna uppmärksammar sitt barns lärande i den vardagliga skolmiljön genom att aktivt 

följa upp skoldagen med frågor om t.ex. arbetet på lektionerna (Flising, Lisbeth, Fredriksson, 

Gunilla & Lund, Kjell 1996) 

I föräldrarnas intervju blir det tydligt att intensivläraren gett information som möjliggör deras 

engagemang. Intensivläraren beskriver också hur hen upplevt föräldrarna som aktiva och 

engagerade eftersom de svarat på hens feedback via mail. De berättar för intensivläraren hur 

de kan se elevens utveckling i hemmet. Eleven känner också av det här och berättar i sin 

intervju hur de laddat hem ett digitalt spel hemma som hen fått testa på intensivmatematiken. 
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Föräldrarna tar också kontakt med matematikläraren och berättar vad de anser är viktigt att 

tänka på i deras barns matematiksituation.  Jeppson, Kiiskinen och Käck (2013) belyser också 

hur viktigt det är för intensivundervisningen med ett gott samarbete med hemmet. 

Kommunikation skapar förutsättningar för delaktighet 

Delaktighet, kommunikation och engagemang, alla dessa tre teman går in i varandra. Det har 

ändå gjorts ett försök att tydliggöra de olika delarna i resultat och diskussionen i arbetet.  

I samspelet kring eleven sker kommunikation mellan de som finns i elevens närhet när det 

kommer till matematikämnet. Det är intensivlärare, matematikläraren och hemmet. Detta 

samspel och kommunikation leder till förändring både i hemmet och i klassrumsmiljön. Det 

sker alltså en förändring i miljön runt eleven. Det är inte bara där det sker en förändring. 

Föräldrarna beskriver hur de utifrån feedback från intensivläraren ser att de kan hjälpa och 

stötta eleven i de strategier hen utvecklar i ämnet. Matematikläraren beskriver också hur hen 

utifrån feedback från insatsen förändrar en del i förhållningsättet till eleven. Denna förändring 

är också synbar för de andra informanterna. Det sker alltså en förändring i relationerna kring 

eleven. Eftersom insatsen sker utanför lektionstid deltar eleven under hela insatsen i helklass. 

Det är också synbart i resultaten att intensivsatsning verkar för ett ökat deltagande för eleven i 

helklassituationen. 

Elevens delaktighet 

Samspelet, kommunikationen och dialogen mellan lärare och elev i undervisningssituationen 

är viktig för elevens utveckling i ämnet.  Det har stor betydelse för elevens delaktighet 

(Andersson 2004). I intensivmatematik sker ett samspel som verkar positivt för elevens ökade 

delaktighet i matematikklassrummet. Eleven känner sig delaktig i intensivmatematiken, det 

verkar också som att eleven känner sig mer delaktig i matematiken som helhet vilket också 

visar sig i klassrummet. I kommunikationen har intensivläraren mött eleven på den nivå där 

den befinner sig i lärandet. De har i dialog i ämnet utvecklat elevens lärande i 

matematikämnet som lett till ökad delaktighet för eleven i matematikklassrummet. Löwing 

(2008) menar att det är viktigt med dialog för att utveckla sitt matematiska lärande. Jeppson, 

Kiiskinen, Käck (2013) beskriver sin erfarenhet som att det tänts många stjärnögon hos 

eleverna. De tyckte att intensivundervisningen ledde till att eleverna fick syn på sitt lärande 

och hittade hållbara strategier. De menar att det både är viktigt att skapa en relation med 

eleven men också dialogen mellan intensivläraren och klassläraren för att utveckla 

undervisningsmetoder. 

Det blir tydligt att genom kommunikationen mellan intensivläraren och matematikläraren och 

elevens utveckling i sitt lärande i matematik och ökade självförtroende i ämnet leder till att 

deras roller och handlingar i matematikklassrummet förändras. Larsson (2007) beskriver att 

matematikklassrummet kan ses som en egen inrättning med regel och kultur samt samspelet 

mellan lärare och elev. I denna studie gav intensivmatematiken eleven verktyg för att vara 

mer aktiv i detta samspel, men matematikläraren fick också en förståelse genom 

informationen från intensivläraren om elevens lärande och upplevelse i klassrummet. Vilket 

också påverkat samspelet i matematikklassrummet. Allt detta bidrar till att eleven blir mer 
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delaktig i matematikklassrummets regler och rådande kultur. Matematikläraren i studien ser 

det i att eleven är mer aktiv i sitt lärande. 

Föräldrarnas delaktighet 

Matematikläraren beskriver i sin intervju hur hen ser ett ökat engagemang från föräldrarna. 

Jag ser detta ökade engagemang som ett resultat av att föräldrarna upplever sig mer delaktiga i 

deras barns matematikutveckling. Andersson (2004) menar att föräldrar vill ha en rak, tydlig 

och ärlig kommunikation. De vill ha information kring hur barnet har det i skolan, både 

kunskapsmässigt och socialt och de vill ha denna information i ett tidigt skede. Det stämmer 

väl överens med vad föräldrarna säger i sin intervju. Det menar att skolan inte signalerat kring 

elevens kunskapsutveckling i matematikämnet och i slutet på åk 3 så visade det sig i de 

Nationella Proven i ämnet att eleven inte klarat flera moment. De såg föräldrarna som något 

mycket negativt och var kritiska till att de inte fått information kring det tidigare. I 

intensivmatematiken fick de av intensivläraren information varje vecka om elevens utveckling 

och vilka räknestrategier som eleven jobbat med och hur de kunde stötta hemma.  De fick 

alltså den raka och tydliga information som Andersson (2004) menar att föräldrar vill ha. 

Jeppson, Kiiskinen och Käck (2013) visar också på vikten av att ha ett gott samarbete med 

hemmet i intensivundervisningen. Jag tänker att det blir väldigt viktigt att ge föräldrarna rätt 

verktyg att hjälpa sitt barn hemma. Annars är det väldigt lätt att de själva inte förstår och vet 

inte hur de ska förklara och de för då över den inställningen att det är svårt till barnet. Att de 

fick denna information ledde till att deras kommunikation med deras barn i matematik 

förändrades, jag ser också att det ledde till att de blev stärkta i sin kommunikation kring sitt 

barn i skolan och kände sig mer delaktiga i sitt barns utveckling i ämnet. Det i sin tur leder till 

att de tar initiativ till kontakt med deras barns nya matematiklärare och ser sig själva som 

aktiva och delaktiga. Jag tänker att alla de delarna hör ihop och påverkar varandra. 

Kommunikationen blir central och viktig både för känslan av delaktighet och möjligheten till 

engagemang. 

Något som också ska nämnas som en viktig faktor är intensivlärarens möjlighet till 

kommunikation med andra intensivlärare. Intensivlärarens förkunskaper om 

intensivmatematik och möjlighet i att ingå i ett nätverk där man får träffa andra intensivlärare, 

diskutera insatsens arbetsätt och utformning och möjlighet att där hålla sig uppdaterad på 

forskning inom området var också en mycket viktig förutsättning för insatsens verkan.  

Intensivmatematik - en exkluderande insats som skapar förutsättningar för 

elevens ökade inkludering i matematiklassrummet 

Pisaundersökningen (skolverket 2012) visar på allt sämre resultat för svensk skola och 

matematikämnet. Utifrån dessa Pisaresultat är det viktigt att jag som speciallärare i matematik 

både vet fungerande och effektiva metoder för att följa upp elever i svårigheter. Utifrån detta 

fall och tidigare projekt ser intensivmatematik ut att vara en sådan metod. Det är viktigt att 

nämna att jag anser att det inte finns en metod som är svaret på att nå gott resultat för alla 

elever i matematik, men i mitt sökande av ett gott exempel tycker jag mig ha funnit ett. Min 

erfarenhet säger att det kan vara mycket känsligt för elever att bli exkluderade från 

klassrumssituationen. Jag har sett många fördelar med att eleven får stödet i klassrummet och 
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inte själv känt sig så utpekad. Dialogen och möjligheten att möta eleven i sitt lärande har jag 

dock upplevt som större i en till en situation. Intensivmatematik ger möjlighet till det 

samtidigt som eleven deltar i all klassrumundervisning. Att intensivmatematik ligger utanför 

ramen för den ordinarie skoldagen anser jag bidrar till att minska känslan av exkludering i 

insatsen. I dagens specialpedagogiska debatt och i vår utbildning finns ett fokus på 

inkludering. Vi har fått ta del av vad ett segregerande stöd har lett till både för individen men 

också för gruppens syn på individen. Min känsla har varit att det nästan är fult att ge eleven 

enskilt stöd. Nilholm (2006) menar att helheten måste anpassas så att delarna ryms in. I 

dilemmaperspektivet Nilholm (2007) ställs kompensation kontra deltagande. I detta arbete blir 

det synligt att eleven kompenseras för de brister som det anses att hen har i sin 

matematikutveckling. Föräldrarna beskriver att de tror att alla skulle må bra av att få en sådan 

här knuff som deras barn fått. De beskriver barnet som gladare överlag efter insatsen. Utifrån 

Pisas siffror Solverket (2013) blir det också viktigt att försöka se både hur man kan jobba 

förebyggande men också hur vi når de elever som väljer att inte delta. Även fast den här 

eleven inte var positiv till deltagandet från början menade intensivläraren att det ändå var av 

betydelse för insatsen att hen bestämt sig för att gå dit. Viktigt blir att kunna motivera eleven 

till att delta. I detta fall var hemmet avgörande.  

Är intensivundervisningen rakt igenom en positiv insats? 

Man kan fundera på om det nämndes några negativa erfarenheter av insatsen. Även fast de 

efterfrågades i intervjuerna så var de väldigt få till antalet. Matematikläraren ansåg att det 

kunde finnas mer uppföljning efter insatsen för hen såg en farhåga i hur länge effekterna 

skulle sitta i efter avslutad insats. Här tänker jag att det är väldigt viktigt att klass- eller 

ämnesläraren känner sig delaktig i insatsen. Så att det i så stor utsträckning som möjligt också 

sker en långtgående förändring i situationen i helklass, annars tenderar det till att det blir en 

kompensatorisk insats Nilholm (2007). Intensivläraren nämnde också att det kan vara en 

resurskrävande insats, då samma intensivlärare inte kan ha så många elevinsatser samtidigt 

eftersom den ska ligga utanför skoltid. Därför berättade hen att i vissa fall har de fått inkräkta 

på skoltid men de har alltid sett till att det finns utanför ämnestiden. Lgr 11 menar också att 

undervisningen inte ska utformas lika för alla utan att vi har ett ansvar att se till att elever i 

behov. Skollagen skriver också att elever ska få det stöd de är i behov av. Utifrån det kan ett 

sådant här stöd vara försvarsbart även om det är resurskrävande. Jag tänker att möjligheten 

finns att eleven hade kostat ännu mer i resurssammanhang om inte insatsen ägt rum. 

Slutsatser och samlade erfarenheter från fallstudien 

Intensivmatematik upplevdes som en positiv till mycket positiv insats för eleven. Det är 

upplevelsen av arbetet inom ramen för själva insatsen som genomgående upplevs som positiv 

av berörda. Samtliga kring eleven kan se en utveckling hos eleven i engagemang, 

förhållningssätt och ökad delaktighet i ämnet. Det som jag tycker blir den viktiga aspekten att 

hålla fokus på är: Hur man ska hålla kvar och föra över denna positiva upplevelse och 

erfarenhet eleven har med sig, så att den också finns fortsättningsvis för eleven i 

matematikämnet. Här blir det synligt att samspelet och kommunikationen mellan 

intensivlärare och klass/ämneslärare är av oerhört stor vikt för den effekten. Det är viktigt att i 
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intensivmatematiken också ha ett fokus på helklassituationen för eleven och verka för att 

läraren som finns i den ska kunna möta och fånga upp eleven och dess erfarenheter från 

insatsen. Det är också viktigt att det sker någon slags förändring av helklassituationen. För att 

möjliggöra det är det viktigt att klass/ämnesläraren finns med i kommunikationen kring 

intensivinsatsen.  

En faktor som visat sig mycket viktig i detta fall var föräldrarnas engagemang och 

delaktighet. Jag skulle säga att i detta fall var det en avgörande faktor för insatsens verkan. 

Intensivlärarens förkunskaper om intensivmatematik och möjlighet i att ingå i ett nätverk där 

man får träffa andra intensivlärare, diskutera insatsens arbetsätt och utformning och möjlighet 

att där hålla sig uppdaterad på forskning inom området var också en mycket viktig 

förutsättning för insatsens verkan.  

Förslag på fortsatt forskning: 

Intressant hade det varit att få följa upp elever över tid som haft intensivmatematik och se 

vilka långtgående effekter insatsen har. Det hade också varit intressant att titta på och jämföra 

med ett fall där föräldraengagemanget inte varit lika stort och se vilka likheter och skillnader 

som finns. 
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bilaga 1 

Intervjuguide som skickades i förväg till Intensivläraren. 

Detta kommer intervjun att handla om. Jag har istället för frågorna valt att beskriva områdena 

som frågorna kommer röra sig runt. Det är dessa områden som jag är intresserad att få veta 

hur du ser på det som intensivlärare. Intervjun kommer att utgå ifrån att vi pratar om detta.  

 Intensivmatematikens utformning. Tidsåtgång, Metoder, arbetssätt. Tankar du har om 

vilken roll de spelar för verkan av insatsen. 

 Tillvägagångssätt vid val av elev och information till hemmet.   

 Förväntningar på intensivmatematiken innan den kör igång. Dina egna, elevens, 

föräldrarnas. 

 Upplevelsen av intensivmatematiken. Är det en positiv insats? Vad gör den positiv? 

Finns det tillfällen då den varit mindre bra? 

 Framgångsfaktorer med denna metod för eleven. 

 Erfarenheter av den: Förändras elevens situation i helklassituationen? På vilket sätt 

blir det synligt i klassrummet att eleven har deltagit i intensivmatematik? Vilka 

erfarenheter har du av effekten av intensivmatematik? 

 Attityder och förhållningssätt. Dina egna, elevens och föräldrarnas gemtemot 

intensivmatematik insatsen och om det påverkar? I så fall på vilket sätt. Finns det 

förväntningar på insatsen innan den kör igång. Vilka kan det vara?  Kan attityder och 

förhållningssätt till intensivmatematik förändras under insatsens gång för de som är 

inblandade 

 Ni träffas och diskuterar aktuell forskning med en person på Universitet. På vilket sätt  
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Intervjufrågor Intensivläraren 

Utbildning. 

Tidigare erfarenhet från skolan. 

Hur kom du i kontakt med intensivmatematiken? 

Hur såg insatsen ut, vilka metoder och arbetssätt användes? 

Hur har det varit för eleven att ha intensivmatematik? 

Vad gör ni i intensivmatematik? 

Hur har du arbetat med insatsen? 

Vilka elever är denna metod tänkt att kunna hjälpa?   

Finns det villkor för hur eleverna väljs? 

Hur gör ni när ni frågar om deltagande? 

Vilka förväntningar har du på effekten av insatsen? 

 – Hur ser de ut? 

Vad vet du om eleven innan ni träffas första gången? 

Vad gör ni första tillfället? 

Vad gör att denna insats är bra? 

Vad gör att denna insats är mindre bra? 

Hur anser du att eleverna blir hjälpta av insatsen? 

Hur spelar eleven själv in för effekten av insatsen? 

Vilken roll spelar föräldrarna? 

Har föräldrarnas förhållningssätt till insatsen betydelse för hur insatsens resultat? 

– Varför? 

Ni träffas och diskuterar aktuell forskning på Universitet. På vilket sätt har det betydelse för 

insatsen? 

Hur upplever du intensivundervisningen i matematik för eleven? 

– för klassen som helhet? 



35 

 

Hur upplever du den? 

Vad tror du har varit framgångsfaktorer med denna metod för eleven? 

Märks det i klassrummet att eleven har deltagit i intensivmatematik? 

– Hur märks det? 
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bilaga 2 

Intervjuguide för matematikläraren. 

Hur länge har du undervisat i klassen? 

När kom du först i kontakt med intensivmatematik? 

Vad är det för arbetssätt och metoder som används? 

Har ni någon kommunikation kring eleven du och intensivläraren? 

– Hur ser den ut? 

Hur väljs eleverna som deltar ut från klassen? 

Märks det på eleven i helklassituationen att den deltagit i intensivmatematik? 

Hur märks det? 

Kan du beskriva en typisk matematiklektion för Tim innan intensivmatematiken? 

 Hur ser det ut efter insatsen, är det någon skillnad? Kan du beskriva den skillnaden? 

Hur upplever du intensivmatematiken? 

– Är det en bra eller mindre bra insats? Varför? 

På vilket sätt anser du att den bidrar till att utveckla elevens lärande i matematik? 

Har den utvecklat Tims lärande i matematik? 

Har du något exempel? 

Tycker du att det är en bra specialpedagogisk insats för elever i matematiksvårigheter? 

Vad gör att den är det?  

På vilket sätt skiljer sig intensivmatematiken mot klassrumsmatten? 
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bilaga 3 

Intervjuguide för intervju med vårdnadshavare. 

Hur gammal är er pojke? 

Hur har ni upplevt matematiken för er son? 

Har han haft stöd i matematik innan intensivmatematiken? 

Hur såg intensivmatematik insatsen ut? 

Hur blev ni tillfrågade om intensivmatematik? 

Hade ni hört talats om det innan? 

På vilket sätt fanns ni med kring insatsen? 

När började er son på intensivmatematik? 

Varför föreslog man intensivmatematik? 

Vad tänkte ni om det när ni först fick information om det? 

Var det ett svårt/lätt beslut? 

– Varför 

Vad har varit bra med insatsen? 

Vad har varit mindre bra med insatsen?  

Hur upplevde ni att duttat påverkade ert barns matematikärande? 

– inställning till matematik? självförtroende i ämnet? lust till att lära? 

Vad var er upplevelse av insatsen? 

Vad tänkte ni om det under tiden den pågick? 

Vad tänker ni om insatsen idag efter den är avslutad? 

På vilket sätt har insatsen bidragit till ert barns lärande i matematik? 

Vad tror ni har gjort att insatsen varit bra för ert barns utveckling i matematik? 
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bilaga 4 

Intervjuguide för eleven. 

Jag skriver ett arbete på universitetet om Intensivmatematik. Då är det väldigt intressant för 

mig att få fråga dig lite om det eftersom du har gått på intensivmatematik. Så när din mamma 

mailade mig att du vill hjälpa mig med att svara på några frågor blev jag väldigt glad. 

Tycker du det fortfarande känns ok att svara på frågorna? 

Det är frivilligt och du behöver bara svara på de frågor du vil 

Ni har elevens val nu, vad gör ni då för något? 

Visst hade ni det igår också? 

… intressant, det verkar roligt. Jag hade några frågor om intensivmatten som du har gått på. 

Vad tyckte du om det?  

Vad var bra? 

Gjorde ni något som du tyckte var roligt? 

Var det något som var jobbigt, svårt eller tråkigt? 

Kommer du ihåg vad i matte ni jobbade med? 

Vad fick du göra på intensivmatten? Var det som en vanlig mattelektion i skolan? Vad tyckte 

du om det? 

Hur känns det när du tänker på matte? 

Vad tyckte du om matte innan i 1 an, 2an och 3an? 

Vad tycker du om matte nu efter du haft intensivmatte? 
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bilaga 5 

Informationsbrev till vårdnadshavare  

 

Till vårdnadshavare för elever som deltagit i intensivundervisning i matematik. 

Mitt namn är Katarina Mannelqvist och jag gör min 3:e och sista termin på 

speciallärarutbildningen i matematik. Under denna termin gör jag mitt examensarbete. I det 

hade jag tänkt titta närmare på intensivundervisning i matematik. Jag skulle väldigt gärna vilja 

ta del av elev och vårdnadshavares upplevelse och erfarenheten av intensivundervisningen. 

Nu undrar jag om ni kan tänka er att ställa upp på ett samtal om era upplevelser och 

erfarenheter? I så fall ger ni ert ok till deltagande till Katharina Lindholm, så efter det får jag 

era kontaktuppgifter och kontaktar er. Det går också bra att ringa eller maila mig direkt om ni 

har funderingar eller vill komma i kontakt med mig.  

Alla uppgifter behandlas konfidentiellt. 

Medverkan är frivillig. 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Katarina Mannelqvist 

Katarina.mannelqvist@vannas.se 

070-352 46 67 
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bilaga 6 

Informationsbrev till lärare    

 

Till lärare som haft elev som deltagit intensivundervisning i matematik. 

Mitt namn är Katarina Mannelqvist och jag gör min 3:e och sista termin på 

speciallärarutbildningen i matematik. Under denna termin genomför jag mitt examensarbete. I 

det hade jag tänkt undersöka intensivundervisning i matematik. Jag planerar att göra en 

fallstudie kring en elev som ingått i intensivundervisning och skulle väldigt gärna vilja 

intervjua både intensivlärare och klasslärare om upplevelsen och erfarenheten av eleven som 

gått på intensivundervisningen. 

Alla uppgifter behandlas konfidentiellt. 

Medverkan är frivillig. 

Har du funderingar, så hör gärna av dig. 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Katarina Mannelqvist 

Katarina.mannelqvist@vannas.se 

070-352 46 67 
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