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Abstract 
 
Det övergripande syftet med denna fallstudie är att titta närmare på en elevgrupp och 
deras gemensamma kunskapsutveckling, men även om deras attityd till matematik har 
förändrats efter intensivundervisningen. Studien har även undersökt elevernas 
inställning till att arbeta intensivt med matematik, och fokus har legat på att se om 
eleverna utvecklas i ämnet.  Datainsamling har skett genom intervjuer av samtliga 
elever i studien, genomförandet av McIntohs test och ljudinspelningar utifrån elevernas 
diskussioner under lektionerna. Slutsats och resultat av studien visar att de moment vi 
arbetade med under våra intensiva veckor gav positiv utveckling för elevgruppen, vilket 
stämmer bra överens med tidigare forskning. 
 
 
Nyckelord: Specialundervisning, inlärningssvårigheter, intensivundervisning, 
gruppundervisning    
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1 Inledning 
Under mina år som lärare har jag fått erfarenheten att det är svårt att hinna med de 
elever som har svårt med matematik. Det är lätt att de kommer i skymundan och inte får 
den hjälp som de skulle behöva för att klara kunskapskraven. Enligt NCM (1996) har 
speciallärare i större utsträckning än klasslärare möjlighet att hjälpa de elever som har 
svårigheter i till exempel i matematik. Hjälpen från läraren i matematik kan vara 
avgörande för hur eleverna senare kommer att leva sina liv (Hansson, 2015).  
 
Det finns egentligen ingen specifik förklaring till varför några procent av världens 
elever utvecklar matematiksvårigheter, eftersom det kan bero på många olika faktorer 
(Ahlberg, 2001). Det finns forskare som hävdar att det finns svårigheter som är 
medfödda och kommer att följa eleven hela livet (Björnström, 2012).  
 
Fast vad är matematiksvårigheter? Det finns en mängd olika orsaker till varför vissa 
elever utvecklar matematiksvårigheter; det kan vara allt från en dålig skoldag, till att 
eleverna har nedsatt arbetsminne (Björnström, 2012; Sjöberg, 2006). Problemet kan 
även vara bristfällig undervisning där lektionerna är läroboksstyrda och där läraren visar 
på tavlan hur eleverna ska lösa uppgifterna. Detta i sin tur bidrar till att eleverna inte får 
en djupare förståelse i matematik (Ljungblad, 1999; NCTM, 2000).  
 

All students, regardless of their personal characteristics, backgrounds, or physical 
challenges, can learn mathematics when they have access to high-quality mathematics 
instruction. Equity does not mean that every student should receive identical instruction. 
Rather, it demands that reasonable and appropriate accommodations be made and 
appropriately challenging content be included to promote access and attainment for all 
students (NCTM, 2000, s.2). 

 
Det är även viktigt att eleverna har tillgång till engagerade och utbildade lärare i de 
ämnen de blir undervisade i (Lunde, 2008; Wiliam, 2014). Märker pedagogen att eleven 
inte kommer att klara målen i ämnet är det viktigt att tidiga insatser sätts in, för alla 
elever kan vara matematiker, bara de får stimulans, stöd och uppmuntran. Det är också 
viktigt att eleverna inte ”halkar efter” för mycket, men även att elevens motivation och 
självförtroende inte ”skadas” (Johan Hallberg, personlig kommunikation 20 november, 
2015; Torgersen, Alexander, Wagner, Rashotte, Voeller & Conway, 2001). 
 
Skolan ska främja samtliga elever i deras lärande och kunskapsutveckling, fast det finns 
egentligen inga enkla knep för hur en effektiv undervisning skall gå till (Möllehed, 
2001). Möllehed (2001) menar att ett beprövat arbetssätt, som kan ge eleverna det stöd 
de behöver för att nå kunskapskraven i matematik, är att arbeta intensivt i en liten 
elevgrupp. Intensivundervisning i sig är inget nytt, i flera år har intensivundervisningen 
används inom läsutvecklingen och har under de senaste åren även fått fäste inom 
skolämnet matematik.   
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Mitt sätt att använda mig av begreppet intensivundervisning i grupp i denna rapport 
utgår först och främst från Säljö (2010) och Wiliam (2014) som menar att utveckling 
främst sker genom andra människor och att eleverna är en tillgång för varandra under 
lektionerna, samt att deras positiva attityd till ämnet matematik kan öka i denna 
undervisningsform. En studie som gjordes 2008 (Fuchs, Fuchs, Craddbok, Hollenbeck, 
Hamlet & Schatschneider) visade att eleverna som fick intensivundervisning i mindre 
grupp ökade sin matematiska förståelse och jag är nu nyfiken på att se hur den grupp jag 
interagerat med påverkas av ett sådant undervisningssätt. 
 
2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur en elevgrupps matematikkunskaper och 
intresse för matematik förändras då de deltar i intensivundervisning i en mindre grupp i 
5 veckor. 
 

û Hur förändras, elevernas attityd och därigenom deras motivation att arbeta 
med matematik, under studiens gång? 

û Hur upplever eleverna att det var att arbeta intensivt med matematik? 
û Hur har elevernas kunskaper förändrats under intensivundervisningen?  
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3 Bakgrund - tidigare forskning 
Fallstudiens bakgrund är uppdelad i åtta underrubriker, som kommer behandla 
intensivundervisningens betydelse och dess historia, dels generellt i den svenska skolans 
historia och dels specifikt för ämnet matematik. Vidare innehåller bakgrunden 
eventuella orsaker om varför vissa elever utvecklar matematiksvårigheter och vilket 
stöd pedagogen kan ge eleverna.  

3.1 Specialpedagogiken och dess historia  
Redan på 1840-talet diskuterade den svenska folkskolan vad som skulle göras med de 
elever som hade svårigheter att ta till sig bland annat matematikundervisningen. Under 
denna tidsepok separerade man inte underpresterande elever från andra i klassrummet, 
istället sänkte skolorna kraven för dessa elever som hade svårigheter.  
 
Först i början på 1900-talet började man plocka ut elever som hade svårigheter, och 
skolorna kunde ha flera olika specialklasser för elever med svårigheter (Ahlberg, 2007). 
Malmer (2002) menar att skolorna eftersträvade så homogena klasser som möjligt ända 
fram till mitten av 1950-talet, och den vanligaste åtgärden var att den 
specialpedagogiska undervisningen bedrevs i någon typ av specialklass.  
 
Under 1970- talet började man alltmer ifrågasätta vad som var speciellt med 
specialundervisningen eftersom den bedrevs på ett liknade sätt som i en vanlig klass, 
men med undantaget att den oftast skedde i små grupper och avskilt från den övriga 
klassen. Under denna tid utreddes inte heller orsakerna till elevernas svårigheter. De 
elever som hade svårt att följa med i undervisningen uppträdde ofta störande i klassen 
och speciallärarens insatser skulle då vara att avlasta klassläraren genom att undervisa 
eleverna separat.  
 
År 1978 beslutades att de öronmärkta pengarna som gick till specialundervisningen 
skulle stoppas. Nästan all specialundervisning försvann från skolorna efter det, och man 
började tala om elever med särskilda behov och hur man kunde arbeta förebyggande så 
att eleverna inte skulle få svårigheter i något skolämne (Malmer, 2002). 
 
Ahlberg (2001) skriver att många nutida matematiklärare förespråkar att eleverna skall 
uppdelas i homogena grupper, där alla elever behöver samma stöd.  Samtidigt skriver 
författaren att det finns en del matematiklärare som menar det motsatta, det vill säga att 
det är bättre att eleverna är i heterogena grupper för att de skall kunna ge varandra stöd.  
 
Forskarna menar även att om eleverna ska få specialundervisning i särskild grupp, bör 
den vara kortvarig och att det är rektorn som beslutar om eleverna skall ingå i särskilda 
undervisningsgrupper eller inte (Ahlberg, 2001; Lutz, 2013; Malmer, 2002). I dagens 
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skola delas ofta elever som är i behov av särskilt stöd in efter kunskapsnivå. Enligt 
Engström (2003) ska det ses som en pedagogisk uppgift att reda ut vilka elever som är i 
behov av särskilt stöd, men det är svårt att avgöra var gränsen går för vilka som är i 
behov av detta eller inte. 
 
Specialundervisningen är enligt Ahlberg (2007)  till för dem elever som är i behov av 
särskilt stöd i till exempel matematik, där den vanliga klassrumspedagogiken inte räcker 
till. Den specialpedagogiska undervisningen är väldigt viktig. Inte för att den i sig är 
någon speciell pedagogik, utan bara för att den gynnar elevernas olikheter och att 
eleverna får chansen att lära sig på ett annat sätt. 

3.2 Utbildningsresultat och betydelsen av goda skolkunskaper 
Enligt Jaworski (NCM, 1996), vill de flesta elever utveckla sig i matematik, bara de får 
förutsättningarna till det. Den viktigaste förutsättningen för att kunna utveckla sina 
matematiska kunskaper är att ha god förståelse för den grundläggande matematiken. 
(Sandell, 2004). En annan förutsättning för att lyckas är att eleverna har tillgång till en 
bra matematisk miljö, som inspirerar dem.  
 
Ett av skolans huvudsyften är att se till att alla elever förbättrar sina prestationer. Skolan 
bidrar till att eleverna utvecklar sin förmåga att lära sig nya kunskaper. Vilket i sin tur 
leder till att de utvecklas till självständiga individer som kan ta ett större ansvar över sitt 
eget liv (Ljungblad 2001; McIntosh, 2008; Sandell, 2004). 
 
Socialstyrelsen (2010) menar att betygen som eleverna får i nian har stor betydelse för 
elevens möjlighet att studera vidare och forma sitt vuxna liv, vilket även citatet nedan 
påpekar: 

The need to understand and be able to use mathematics in everyday life and in the 
workplace has never been greater and will continue to increase. In this changing world, 
those who understand and can do mathematics will have significantly enhanced 
opportunities and options for shaping their future (NCTM, 2000, s. 1). 

 
Wiliam (2014) menar att goda skolkunskaper kan förhindra framtida misslyckande 
inom privat- och arbetslivet men det ger också eleven en chans att få en utbildningsplats 
som kan leda till arbete. De elever som har höga betyg, studerar ofta vidare inom olika 
högre utbildningar, som i sin tur ger högre löner, bättre hälsa och ett längre liv (ibid).  
 
Unga människor med bristfälliga skolkunskaper möter ofta problem på 
arbetsmarknaden. De riskerar att bli arbetslösa eller bara få tillfälliga arbeten. Denna 
grupp har även en högre andel självmord, hamnar lättare i missbruk eller får andra 
sociala problem än genomsnittet (Hansson, 2011; Johan Hallberg, personlig 
kommunikation, 20 november 2015; Socialstyrelsen, 2010).   
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Mouwitz (2001) hänvisar i sin NCM- rapport till artikeln To Improve the Quality and 
Scope of Science and Mathematics Education, som talar om betydelsen av att ha 
godkända betyg i matematik och naturvetenskap, och behovet av utbildade människor 
som för civilisationen framåt. Utbildningen är även viktig för individens vardagliga 
beslutsfattande, och enligt artikeln är matematik och naturvetenskap de primära källorna 
för ett livslångt lärande.  

3.3 Självförtroende och motivation  
”Att känna stolthet över sig själv, sin person och sina prestationer är något av det finaste 
man kan uppleva. Det stärker självkänsla och självförtroende ” (Adler, 2001, s. 70). 
 
Wiliam (2014) beskriver motivation1 som antingen yttre- eller inre motivation. Där den 
yttre motivationen kan vara att inte göra pedagogen besviken, att få beröm eller att få 
någon belöning som eleven själv tycker är kul. Den inre motivationen handlar istället 
mer om att eleverna har ett eget intresse att lära sig. Det finns elever som till exempel 
har ett stort intresse för jakt och de har då en egen, inre motivation att lära sig mera om 
jakt. Det här kan pedagogen utnyttja för att skapa motivation genom att väva in det 
eleven vill lära sig mer om i en uppgift. Elevernas motivation och prestation är 
avgörande för hur framgången blir (ibid.). Dagens elever är lustbarn, som gör det de 
känner för och struntar i det som inte är lustfyllt menar Steinberg (2004). På så vis är 
eleverna väldigt styrda av den inre motivationen. 
 
Skolan är fortfarande den primära platsen för inlärning och ska väcka nyfikenhet och 
motivera eleverna till att vilja lära. Om inte eleverna kommer vidare i sin utveckling 
leder det ofta till otillfredsställelse som får eleverna att tappa lusten att ta itu med olika 
uppgifter (Malmer, 2002).  
 
En av de bidragande orsakerna till bristande motivation är enligt Malmer (2002) att 
undervisningen alltför tidigt inriktar sig på den formella redovisningen, som då lätt 
uppfattas som att det väsentliga är hur eleven uttrycker sig i text, och inte hur eleven 
uttrycker sig i tal eller visar kreativitet.  För att stärka elevernas motivation och 
självförtroende i lärandet måste pedagogen göra undervisningen meningsfull och 
därmed kan stimulera eleverna. 
 
Enligt Adler (2001) är motivation inte en egenskap hos individen, utan ett resultat av 
olika erfarenheter som individen har befunnit sig i, och det är många elever som mår 
dåligt och har ett sämre självförtroende på grund av misslyckanden i matematik. En elev 
som misslyckas år efter år i matematik får sannolikhet sämre självförtroende och 
självkänsla och det kan i sin tur spridas till andra ämnen (Ljungblad, 1999). Skulle 

                                                
1  Ordet motivation kommer från latin och betyder ungefär drivkraft. 
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eleven i det här läget få diagnosen dyskalkyli2 eller svårigheter i matematik, kan det 
bidra till att elevens motivation och självbild påverkas negativt vilket leder till att eleven 
sänker sina egna prestationer och ingen större förändring eller förbättring kommer att 
ske utifrån ett lärandeperspektiv (Lunde, 2011). 

 
”Men om vi inte ser motivationen som en orsak utan som ett resultat … då är elevens 
brist på motivation bara ett tecken på att läraren och eleven måste försöka med något 
annat” (Wiliam, 2014, s. 164). Det kan därför vara bra att prata öppet om svårigheterna. 
Pedagogen har då möjlighet att få veta vad eleven känner rent känslomässigt för 
matematik, och kan sedan tillsammans med eleven hitta bra strategier och övningar och 
på så sätt bidra till att elevens nederlag vänds till framgång (Fuchs, Comton, Fuchs, 
Paulsen, Bryant & Hamlet, 2005). Får man eleven att känna att denne har lyckats och 
förstår uppgiften, kommer det per automatik öka dennes motivation och självkänsla 
(Adler, 2001).  
 
Läraren bör se till att alla elever dagligen lyckas och utvecklas, eftersom det bidrar till 
ökad motivation, och elevernas utveckling kommer att gå framåt (Ljungblad, 1999; 
Steinberg, 2004). Det är ytterst viktigt att pedagogen till de elever som riskerar att inte 
klara målen, ger dem extra uppmuntran och stöd och därmed får eleverna att själva tro 
på att de kommer att klara uppgiften (Ljungblad, 2001). Wiliam (2014) menar att alla 
elever kan arbeta mot samma mål, men att eleverna tar olika lång tid på sig för att nå 
målet.  

3.4 Matematiksvårigheter 
Cirka 25 procent av skolans elever får av olika anledningar svårigheter i matematik 
(Nestor, 2014). Dock är andelen elever som har specifika räknesvårigheter betydligt 
mindre, cirka fem procent eller ännu lägre (ibid). Lunde (2008) menar att denna siffra 
skulle kunna minskas med 70 % genom förebyggande, tidigare arbete riktat mot de 
elever som befaras hamna i riskzonen för att utveckla matematiksvårigheter. 
 
Enligt Malmer (2002) så har eleven inlärningssvårigheter om denne inte når 
kunskapskraven i ett ämne, och behöver då någon form av pedagogisk hjälp. I skollagen 
(SFS 2010:800) och grundskoleförordningen (SFS 2011:185) kan vi läsa att stöd ska 
ges till de elever som inte når, eller riskerar att inte nå kunskapskraven. Detta genom att 
göra anpassningar utifrån elevernas förmåga och behov. 

3.4.1 Dyskalkyli, och andra inlärningssvårigheter i matematik 
Dyskalkyli är medfött och räknesvårigheter har som regel följt eleven under hela 
skoltiden.  Adler (2001) och Björnström (2012) är överens om att eleven som har fått 
diagnosen dyskalkyli inte nödvändigtvis har problem med all typ av matematik. 

                                                
2  Dyskalkyli är nylatin och betyder svårigheter med lärande i matematik. 
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Samtidigt är diagonsen dyskalkyli mycket osäker menar Sjöberg (2006). Vidare 
hänvisar Sjöberg (2006) till andra forskare som hävdar att 80 % av alla utförda 
dyskalkylidiagnoser kan vara felaktiga, eftersom man inte vet hur trovärdiga de är. 
Nestor (2014) menar att det inte finns tillräcklig forskning för att kunna säkerställa att 
en elev dyskalkyli och att det saknas instrument för att ta reda på om en elev har 
diagnosen eller inte. 
 
De elever som befaras hamna i matematiksvårigheter eller som har specifika 
räknesvårigheter (Sjöberg, 2006), uppvisar enligt Adler (2001) olika kännetecken, till 
exempel svårigheter med läsning och- eller skrivandet. Eleverna förväxlar till exempel 
siffrorna 6 och 9, har svårigheter att känna igen de fyra olika räknesätten och ofta svårt 
att följa en uträkning av hur uppgiften skall lösas på bästa sätt. Eleverna har också 
brister i att förstå antalsbegrepp och vardagsmatematik, problem med huvudräkning, 
samt även svårigheter med att ordna tal efter storlek (ibid). 
 
Det finns inget enkelt svar på varför elever har svårigheter i matematik eftersom detta 
kan bero på många olika faktorer (Engström, 2003).  Forskare har genom åren pratat om 
allmänna- och specifika inlärningssvårigheter i matematik. Med allmänna svårigheter 
menas att eleverna har en svag prestation, till exempel i matematik.  Med specifika 
inlärningssvårigheter, avses ofta olika diagnoser, såsom dyskalkyli och dyslexi. Utifrån 
en pedagogisk synvinkel ska inte allmänna- eller särskilda inlärningssvårigheter i 
matematik åtskiljas. Det bör benämnas elever i behov av särskilt stöd i matematik eller 
elever i matematiksvårigheter (ibid). Lungblad (2001) menar ” att utifrån ett barns 
perspektiv finns inget som heter dyskalkyli, eller ens allmänna och specifika 
matematiksvårigheter. Barnet har inget annat att jämföra med och för henne eller honom 
är helt enkelt matematik som den är” (s.56). 
 
Det finns en mängd olika mätinstrument för att ta reda på om en elev har 
matematiksvårigheter, men det är svårare att specificera en orsak till varför eleven har 
inlärningssvårigheter (Sjöberg, 2006). Den största orsaken till att eleverna har 
inlärningssvårigheter är troligen en dålig skoldag (Björnström, 2012), vilket det kan 
finnas en mängd olika orsaker till; eleven i fråga kan till exempel ha sovit eller ätit 
dåligt eller ska ha ett prov som de inte har tränat till. I dagens samhälle har många 
elevers uppväxtvillkor förändrats till det sämre samtidigt som läroplanen ställer allt 
högre krav på dem. Dock är det inte så enkelt för skolan att hjälpa till om det till 
exempel handlar om röriga hemförhållanden.  
 
Det kan också handla om att eleven har fobi, ångest eller oro för ämnet som sådant 
(Mazzocco, Michéle & Grimm, 2013). Elever som har lässvårigheter kan få problem 
med textuppgifterna, och forskarna säger att elever med lässvårigheter befaras utveckla 
matematiksvårigheter i större grad än andra elever utan lässvårigheter (Lundberg & 
Sterner, 2009; Lutz, 2013; Skolverket, 2009a). Sjöberg (2006) menar att ”Inlärningen i 
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matematik och språk utgör dock i grunden vitt skilda områden, och tyvärr har nog allt 
för stora paralleller dragits mellan dessa områden” (Sjöberg, 2006, s. 92).  En annan 
viktig aspekt enligt Möllehed (2001)  är att pedagogen tror att eleverna förstår mer än 
vad de gör, vilket kan leda till att pedagogen bara ger de nödvändigaste förklaringarna 
och missuppfattningar då uppstår. Detta kan undvikas om pedagogen lyssnar aktivt på 
elevernas resonemang. 
 
Matematiksvårigheter kan även bero på att eleven har nedsatt arbetsminne, detta 
utmärker sig genom att elevens prestation varierar mycket. Ena stunden kan eleven och i 
nästa ögonblick är allt borta och om några dagar kanske inte kunskapen finns där längre. 
Detta kan felaktigt tolkas som att eleven har inlärningsproblem.  
 
Ett annat kännetecken för dessa elever är att de blir trötta fortare än andra (Sjöberg, 
2006). Eftersom de måste anstränga sig mer för att hänga med än elever utan 
svårigheter, vilket även Adler (2001) och Björnström (2012) antyder i sina skrifter.   
 
En del elever har av olika anledningar inte kunnat utveckla förståelsen för siffror, 
uträkning och användning av olika strategier vid räknandet, och detta bidrar till att 
eleverna inte kan lära sig den matematik som skolan lär ut med vanlig 
klassrumspedagogik Det är dock skolans ansvar att skapa förutsättningar för lärande och 
att anpassa skolgången. Elevernas svårigheter kan därför även bero på bristfällig 
undervisning (Lunde, 2011). Det finns dock ingen forskning som konstaterar att elever 
som har matematiksvårigheter har lägre IQ än elever utan svårigheter i matematik 
(Ginsburg, 1997, refererad i Sjöberg, 2006).  

3.5 Stöd vid inlärningsvårigheter 
 “All students should have the opportunity and the support necessary to learn significant 
mathematics with depth and understanding” (NCTM, 2000, s.1). 
 
Elever som har matematiksvårigheter har som regel svårigheter med matematikens 
grunder, men färdigheter kan ändras över tid. Om eleven får möjligheter att utveckla 
strategier kommer dessa underlätta för hen vid lösande av olika matematiska problem 
(Berch, 2005; Hansson, 2015; Lundeberg & Sterner, 2009). Inom området tal och 
räkning finns ett antal regler som eleverna måste behärska eftersom det har betydelse 
för deras utveckling i matematik. Det är därför av stor betydelse att elever med stora 
brister i grundläggande matematik, får matematik förklarad på det stadium som de 
befinner sig på, och att tidigare föreställningar eller missuppfattningar reds ut och 
tillrättaläggs (Björnström, 2012; Hansson, 2015; Löwing, 2008). 
 
Många menar att de elever som redan har svårigheter ska ha en mer effektiv 
undervisning som är lagom utmanande utifrån deras behov, men även ger eleven 
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möjlighet att utveckla sin förståelse för matematik(Ljungblad, 1999; NCTM, 2000). 
Andra anser att om eleven tycker att uppgiften är för svår ska pedagogen ge lättare 
uppgifter. Dessa författare menar att annars kan det bli så olyckligt att eleven tappar sin 
tillit till matematik (ibid).  Dock påtalar Adler (2001) att det ibland är bättre att arbeta 
på en högre nivå än där eleven befinner sig. Han menar att om eleverna får arbeta på en 
högre nivå har det en positiv effekt på hjärnan och dessa utmaningar behövs för att 
hjärnan ska utvecklas optimalt och eleverna förbättrar sin förståelse i matematisk.  
 
Inlärning är en process som är individuell och därför kan underlättas om den knyter an 
till elevens verklighet, med till exempel vardagsmatematik och yrkesmatematik, 
eftersom det är viktigt att uppgifterna är betydelsefulla för eleven (Björnström, 2012). 
Eleverna uppfattar ofta matematik som att det bara består av siffror, tal och tecken av 
olika slag, men ämnet är mycket mer än så! Matematik är att leka, vara kreativ, ställas 
inför utmaningar, kunna tänka logiskt och se samband. Matematik används hela tiden, 
till exempel vid påklädning eller vid frukosten. Matematik har stor betydelse för 
mänskligheten i stort och den ligger till grund för många andra skolämnen, till exempel 
bilden, musiken och samhällskunskapen (Hannson, 2015; Löwing, 2008; Steinberg, 
2004).   
 
Det som brukar vara det svåraste i skolämnet matematik enligt Lunde (2008) är 
subtraktion, eftersom uträkningen sker via den mentala tallinjen3. Om eleverna fick 
möjlighet att använda sig av artefakter4 i större utsträckning vid subtraktion, skulle det 
komma att gynna eleverna att fokusera bättre på matematikuppgiften. Om eleven har 
svårigheter med subtraktion, och det tar lång tid för personen att räkna ut talen, borde 
denne få ha tillgång till miniräknare eller åskådningsmaterial, eftersom det kan 
underlätta för eleven att komma vidare i matematik. Enligt Ljungblad & Lennerstad 
(2011) kan artefakter rekommenderas i all matematik för de elever som har svårigheter i 
ämnet. 
 
Något som är viktigt för att lyckas med undervisningen är att pedagogen ger eleverna 
tid till att tänka eftersom elever som har svårigheter oftast tänker långsamt och deras 
tankar skall vara i centrum vid planeringen av lektionen (Ljungblad, 2010; Lunde, 
2008). Pedagogen har här en möjlighet att förstå varför en elev har 
matematiksvårigheter, detta genom att lyssna aktivt på dennes resonemang (Sjöberg, 
2006). Vilket även Knight (2008) håller med om: 
 

We know what a difference it makes to pupils´ learning when they and their teachers 
have a really good understanding of where pupils are in their learning, where they need to 
go next and how best to get there…(Knight, 2008, s.1).  

                                                
3  Den mentala tallinjen, är ett resultat av individens erfarenhet omkring förståelsen av tal och 

dess mängd.  
4   Artefakter, är mänskliga funktioner som har flyttas ut i fysiska redskap. 
 



14 

 
En annan viktig aspekt för att eleven ska lyckas i matematik är de förväntningar som 
pedagogen har på eleven (inte vilka uppgifter pedagogen ger eleverna) (Ahlén, 2015; 
Ljungblad, 2001). Mouwitz (2001) hävdar att det är viktigt att pedagogen uppmuntrar 
eleverna till att lära, men även insisterar att eleven ska lära och utveckla sig 
kunskapsmässigt. 
 
Elever som har svårigheter i matematik missuppfattar ofta meningsinnehållet i 
uppgifter, där eleverna måste förstå texten för att kunna utföra uppgiften. Det kan vara 
en fördel för eleven om pedagogen minskar faktatexten för dessa elever (Lunde, 2008, 
2011). Möllehed (2001) förespråkar att eleverna därför borde få undervisning i 
textförståelse, för att ge ökad förståelse om hur de skall räkna ut uppgiften.  
 
För att välja uppgifter som är anpassade till eleven, kan pedagogen utgå från en 
inlärningstriangel. I triangeln befinner sig eleven i mitten och det är från mitten man 
utgår, för att skapa jämvikt mellan samtliga triangelsidor (se figur 1). Denna 
inlärningstriangel är utformad av Hewett (Ogden, 1991):   
 
 
 
 
Uppgift    Belöning 
  
 
  
                               Struktur 
 
Figur 1, Inlärningstriangeln – undervisningens grundelement. (Ogden. 1991, s.209), eleven befinner sig i 
mitten av triangeln, därför det är eleven pedagogen skall utgå ifrån då planering av 
lektionerna/uppgifterna görs. 
 
Hewett utformade denna triangel för att eleven nästan alltid ska få lyckas med de 
uppgifter de blir tilldelade av pedagogen. Pedagogen står för att strukturera upp 
lämpliga uppgifter till eleverna. Detta är även ett sätt att förebygga eventuella problem 
som kan uppstå, då eleverna räknar. Belöningen är först och främst att eleven får känna 
att denne har lyckas med uppgifterna. Belöningen kan även vara att eleven får göra 
något som denne gillar, till exempel att få spela på datorn eller rita.   

3.5.1 TOT - principen 
TOT-principen, är en förkortning för Time On Task, eller Tid för lärande, och handlar 
om att elever som har svårigheter i matematik skall få arbeta intensivt, vilket ger 
möjlighet att få öva mycket i det som eleven har svårigheter i. Eleven skall även 
erbjudas effektiv återkoppling, under hela TOT-undervisningen. Att erbjuda eleven 
detta kan öka elevens engagemang och vilja att lära sig matematik. Här kan eleverna 
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direkt få veta om de har tänkt rätt eller inte, för att undvika felaktigt uträknande. Det är 
viktigt att komma ihåg att låta eleverna tänka och arbeta fritt och att inte ge det direkta 
svaret till eleven eftersom risken då är stor att eleverna blir beroende av den så kallade 
tänkande hjälpen5 (Lundberg & Sterner, 2009; Wiliam, ETS3).  

3.6 Matematikundervisning 
Ljungblad och Lennerstad (2010) menar att för att uppnå en effektiv 
matematikundervisning, är det viktigt att pedagogen vet var eleven befinner sig och kan 
arbeta utifrån det. Pedagogen har en stor betydelse för hur elevens matematik utvecklas.  
 
Mouwitz (2001) menar att undervisningen inte bara ska utgå från matematikboken. 
Eleverna måste även få möjlighet att ha matematikundervisning på ett undersökande 
eller laborativt sätt. Om eleverna får arbeta mer aktivt och konkret, kan detta hjälpa dem 
att nå bättre resultat, eftersom de får en annan förståelse för uppgiften.  
 
McIntosh (2009) skriver om matematikens fyra faser som läraren bör arbeta utifrån i sin 
undervisning för att eleverna ska få den maximala förståelsen. Den första fasen är den 
laborativa fasen, som innebär att eleverna arbetar muntligt och med konkret material. 
Eleverna får här använda sig av flera sinnen (multisensoriskt6 lärande) för att förstå tal 
och begrepp. När eleven har nått det givna målet, är det dags att gå vidare till nästa fas. 
Den andra fasen är den representativa fasen och här använder eleven sig av papper och 
penna och ritar upp matematikuppgiften och genom detta ökar elevens förståelse och 
deras erfarenhet kommer till användning. ”Genom att rita lösningar får eleven tillgång 
till tre viktiga redskap för sitt lärande” (Lundberg & Sterner, 2009, s. 47), eleverna får 
även konkret förståelse för uppgiften och en problemlösningsstrategi, som de lätt kan ta 
till under lösning av olika matematikuppgifter.  
 
Den tredje fasen kallas för den abstrakta fasen. När eleverna har kommit till denna fas 
har de kommit långt i sin förståelse och eleverna klarar av att göra huvudräkning i större 
utsträckning än tidigare. Detta eftersom eleverna nu har en större förståelse för hur de 
skall använda sig av symbolspråket i matematik.  
 
Den sista fasen som McIntosh pratar om är återkopplingsfasen och här har pedagogen 
en viktig roll eftersom pedagogen nu skall hjälpa eleverna att befästa sina kunskaper 
och färdigheter. 

                                                
5  Tänkande hjälpen, förklaras enklast som att pedagogen svarar år eleverna. Eleverna behöver 

inte tänka själva då de skall lösa uppgifterna eftersom pedagogen tänker åt dem. 
6  Med multisensoriskt lärande, menas att eleverna får använda olika sinnen i sitt lärande. 
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3.6.1 Grundläggande aritmetik  
McIntosh (2003) menar att matematik är ett samband mellan olika matematiska begrepp 
och idéer, men även fakta och processer. Detta är något som eleverna bör behärska och 
ha förståelse för om de ska kunna räkna ut olika uppgifter. Många elever har svårigheter 
med bland annat begreppsförståelsen, dock är problemen ofta tillfälliga. Får eleverna 
chans att öva på dessa svårigheter menar forskarna att svårigheterna går att få bukt med 
(ibid).  
 
Övergången från den vardagliga matematiken till det abstrakta är ett stort och svårt steg 
för eleverna, eftersom det är nu de till exempel skall förstå sambandet mellan vad 
siffran tre egentligen betyder och står för (Ahlberg, 2001). Eleverna ska förstå att siffran 
tre är 3 och att siffran tre i trehundra betyder 300. Många elever kan räkna muntligt 
tillsammans med en pedagog, men när de själva självständigt ska få ner det på ett 
papper är det inte lika lätt. De behöver också ha en grundläggande förståelse av tal och 
positionssystemet då de skall lära sig artimetik, men även då de skall lösa algoritmer 
(ibid). Der-Ching (2005), menar att skriftliga algoritmer kan bli ett hinder för att 
utveckla grundläggande aritmetik, eftersom eleverna lär sig reglerna hur en algoritm går 
till, inte vad den enskilda siffran har för värde, och det är viktigt att eleverna har befäst 
även detta innan de lär sig algoritmräkning.    

3.6.2 Intensivmatematik  
Adler (2001) påpekar att all hjälp inte är bra och viss hjälp kan förvärva matematiska 
problem. Ibland kan 30 minuters individuell, kvalificerad och välriktad 
specialpedagogisk hjälp vara bättre än fyra timmars daglig övning. Pedagogen får då 
möjlighet att träffa eleven själv och resonera omkring elevens svårigheter i matematik 
med denne. 
 
Enligt Björkman (2012) är intensivmatematik en metod som går ut på att stötta elever 
som av olika anledningar har kunskapsluckor, missuppfattningar eller svårigheter inom 
olika områden inom matematik. När matematikläraren upptäcker att en elev har 
svårigheter i matematik, bör denne sätta in hjälp direkt för att svårigheterna inte skall bli 
värre (Lunde, 2011). Men det finns egentligen inte någon ordentlig forskning på ”hur 
inlärningen bör vara för elever med matematiksvårigheter” (Lunde, 2011, s. 24). 
 
Intensivmatematik bygger på forskning och erfarenheter från bland annat 
Storbritannien.  Arbetssättet vill åskådliggöra för eleverna hur de genom sin egen aktion 
kan komma fram till lämpliga matematiska metoder (Ahlberg, 2001; Möllehed, 2001). 
”Man vill alltså aktivera och stimulera elevernas självständiga tänkande och förhindra 
att de passivt följer sina invanda tankespår och inte reflekterar över sina resultat” 
(Möllehed, 2001, s.11).  
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Enligt Ahlberg (2001) händer det ideligen att elever som har svårigheter sätts att träna 
mer på en specifik del i matematik, något som enligt henne inte är gynnsamt för någon 
elev. Hon menar vidare att elever i svårigheter behöver träna på hur själva processen i 
räknandet går till och inte träna på samma saker om och om igen. Då kan eleverna få 
större förståelse för matematik och förhoppningsvis bidrar det till elevernas lust till att 
vilja lära sig mer matematik. Det är viktigt att pedagogen gör prioriteringar av vad 
eleven ska träna på och att eleven riktas in på det som är det viktigaste. Det kan annars 
lätt bli så att eleverna börjar memorera olika delar i matematik, om de bara tränar 
samma och samma moment (ibid).  
 
Intensivundervisningen har två syften enligt Björkman (2012), dels att hjälpa eleven 
med kunskapsluckor eller missuppfattningar och dels att introducera ett nytt område 
innan klassen börjar med det. Det finns ett ytterligare syfte med intensivundervisning 
och det är att öka kvaliteten på undervisningen för att förebygga att eleverna hamnar i 
matematiksvårigheter (Lundqvist, Nilsson, Schentz, och Sterner, 2011). Malmer (2002) 
tycker dock att alla elever ska erbjudas bra matematik under hela skoltiden, och att 
skolorna ska arbeta på ett förebyggande sätt, så att ingen elev får svårigheter i 
matematik.  

3.6.3 Vad visar studier på gruppnivå om intensivundervisningens effekter? 
RTI är en förkortning av Response of Intervention och är en undervisningsmetod i USA 
(Fletcher, Lyon, Fuchs & Barnes, 2006). Denna metod används för att tidigt identifiera 
de elever som riskerar att utveckla svårigheter och för att kunna ge förebyggande 
handledning till eleverna. Det viktigaste är att identifiera vilka individer som riskerar att 
utveckla matematiksvårigheter och det gör man utifrån olika tester som eleverna får 
genomgå. Metoden går ut på att man ökar intensiteten mellan tre olika nivåer:  
 

û I nivå ett, undersöks det om pedagogen behöver förändra något i sin 
undervisning och om det finns andra undervisningsmetoder som passar eleven 
bättre. Efter två månader utvärderas undervisningen i klassrummet och visar det 
sig att detta inte räckte för eleven, går man vidare till nivå två.  

û Under nivå två får eleven intensivundervisning både i och utanför klassrummet 
och denna undervisningsform ligger nära den ordinarie undervisningen. Skulle 
detta inte räcka för eleven, så går man vidare till nivå tre.  

û Nivå tre innebär intensivare insatser vilket betyder att eleven får undervisning i 
matematik en stund varje dag, under en period.  

 
I en studie7 som Fuchs, Comton, Fuchs, Paulsen, Bryant och Hamlet gjorde 2005 i 
matematik, undersökte man effekten av förebyggande arbete i årskurs 1. Först av allt 
ville man identifiera vilka elever som befarades hamna i riskzonen och för att ta reda på 
detta gjorde forskarna olika tester på eleverna i klassen. De elever som de ansåg 
                                                
7  The prevention, identification, and cognitive determinants of math difficulties.  
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riskerade att utveckla till exempel matematiksvårigheter fick handledning i smågrupper, 
3 gånger i veckan under 16 veckor. Under lektionerna låg fokus på att lära eleverna att 
förstå och att använda tal. För att få eleverna att öka sin förståelse användes konkret 
material under alla veckor, och mot slutet av handledningen arbetade eleverna med att 
öka sin förståelse från det konkreta till det abstrakta. Resultatet av studien visade att 
intensivträningen gav mest positiv effekt när det gällde beräkning, begrepp och 
problemlösning. Forskarna menar dock att man inte ska dra för stora slutsatser av denna 
studie. Elevernas kunskaper ökade, fast samtidigt ökade även de övriga klasskamraterna 
sina kunskaper genom den normala klassundervisningen. Forskarna påpekar att det är 
viktigt att ha elever som riskerar att utveckla svårigheter under uppsyn och att dessa 
elever kan behöva ytterligare stöd under sin skoltid. Forskarna poängterar även vikten 
av att berömma elevernas framsteg genom att ge positiv feedback.  
 
I en annan studie8 har man undersökt effekten av intensivundervisning i mindre grupp, 
där eleverna fick fördjupa sig i det ämne som den övriga klassen arbetade med (Fuchs, 
Fuchs, Craddock, Hollenbeck, Hamlet & Schatschneider, 2008). Undersökningen 
gjordes i årskurs 3 och handlade bara om problemlösning. Vid terminens början fick 
alla elever göra ett test för att identifiera de elever som riskerade att utveckla 
svårigheter. Dessa elever fick sedan intensivträning 20-30 min 3 gånger i veckan under 
16 veckor. Intensivundervisningen fokuserade bara på begreppsförståelse och eleverna 
fick även här använda sig av konkret material för att underlätta inlärningen. Studiens 
resultat visade att den förebyggande insatsen gav positiva effekter för elevernas 
kunskaper i matematik. Forskarna drog här slutsatsen att effektiv handledning för elever 
som riskerar att inte klara kunskapsmålen är nödvändig, men även att det är nödvändigt 
för att minska klyftan mellan klasskamrater. 
 
I USA genomfördes ett projekt9 med sextio elever med lässvårigheter där man erbjöd 
intensivundervisning i 8 veckor.  Insatsen bestod av extra lektionspass på femton 
minuter två gånger om dagen. Resultatet visade att 40 % inte längre var i behov av 
någon stödundervisning i läsning efter denna period (Torgersen, Alexander, Wagner, 
Rashotte, Voeller & Conway, 2001). 
 
I England startade 2007 ett intensivprogram10 för att öka elevers kunskap i engelska och 
matematik men även för att utveckla pedagogiken hos lärarna och för att öka föräldrars 
engagemang och delaktighet i skolan. Programmet innebar en målinriktad en- till- en 

                                                
8  Effects of small-group tutoring with and without validated classroom instruction on at-risk 

students' math problem solving: Are two tiers of prevention better than one? 
9  Intensive Remedial Instruction for children with Severe Reading Disabilities: Immediate and 

Long-term Outcomes From Two Instructional Approaches 
10   Evaluation of the making good progress pilot: interim report & Evaluation of the making 

good progress pilot 
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undervisning för elever som riskerade att inte nå målen. Flera studier11 har visat att 
stödet från en- till en-undervisning har positiv påverkan på läsning, skrivning och 
matematik för 7-11 åringar. För 11-14 åringarna visar resultaten att läsning och 
skrivning gav goda resultat, men i matematik gav undervisningen inte lika positiva 
resultat. Däremot visar studierna på att elevernas självförtroende ökade i samtliga 
ämnen och att eleverna tog ett större ansvar för sina studier. Forskarna tror att en 
bidragande orsak var att pedagogen var engagerad och hade förståelse för elevernas 
svårigheter. Eleverna fick även uppgifterna anpassande utifrån var de befann sig 
kunskapsmässigt och fick samtidigt positiv feedback på sina framgångar (DCSF, 2008, 
2010). 

3.7 Det sociokulturella perspektivet 
Det finns många olika sätt att lära sig saker på och ett faktum är att ”människor kan inte 
undvika att lära” (Säljö, 2010, s. 28). Människan utvecklar nya kunskaper under hela 
livet som hon sedan delar med sig av till andra människor. Upphovsmannen till 
begreppet det sociokulturella perspektivet anses vara den ryske psykologen Lev 
Vygotskij (1896-1934), och han ville med detta perspektiv beskriva att människan först 
och främst lär sig socialt - genom andra människor.  
 
Hur vi människor tänker och agerar i olika situationer är avgörande för hur vi lär och 
utvecklar oss. Lunde (2011) menar att lärandet och utvecklingen går hand i hand, men 
först när eleven har förstått uppgiften börjar själva lärandet. Lärandet och utvecklingen 
är ett samspel mellan den enskilda eleven och den grupp denne befinner sig i. Det 
sociala samspel som uppstår i en grupp har stor betydelse i det sociokulturella 
perspektivet, vilket gynnar även inlärningen (Säljö, 2010). 
 
Lärandet sker främst i samspel med andra människor, och med de nya kunskaperna 
förändrar människan sitt tänkande. I det sociokulturella perspektivet menar därför 
forskarna att lärometoden i skolan skall baseras på livslångt lärande, eftersom vi 
människor lär oss under hela livet (Säljö, 2010; Carlgren, 1999). Enligt Säljö (2010) 
används det ingen specifik pedagogisk metod i det sociokulturella perspektivet, utan 
lärarens och skolans förväntningar på eleverna får forma undervisningsmetoden utifrån 
de aktiviteter som genomförs.  
 
För att eleverna ska bli självständiga i sin kunskapsinhämtning och inte vara beroende 
av de som besitter kunskapen, är det viktigt att läraren ger eleverna möjlighet att göra 
kunskapen till sin egen. Det är viktigt att läraren vägleder eleverna i hur de ska lösa 
uppgifterna utan att förenkla dem. Om läraren tar bort svårigheterna i uppgifterna, 
kommer inte eleverna att lära sig det som var tänkt från början (Säljö, 2010), eftersom 

                                                
11  Evaluation of the making good progress pilot: interim report & Evaluation of the making 

good progress pilot 



20 

eleverna behöver träna sin matematiska förmåga för att kunna utveckla sina kunskaper 
(ibid). Det är också viktigt att läraren har välplanerade lektioner, eftersom det bidrar till 
en effektiv utveckling för eleverna. Läraren ska också vara delaktig i elevernas 
inlärning, annars finns det risk för att eleverna stannar i sin kunskapsutveckling (ibid). 
Carlgren (1999) och Säljö (2010) menar att lärarna borde fokusera mer på vad eleverna 
ska och kan lära sig, inte vilka kunskaper de redan har befäst. En viktig fråga i denna 
kontext är: vad är det eleverna lär sig i skolan? Det är viktigt att som lärare ta reda på 
hur eleverna använder kunskapen de får. 
 
Människan har utvecklat olika så kallade artefakter för att underlätta vardagen och för 
att förändra den omvärld de befinner sig i. Ett par exempel på sådana är intellektuella12  
redskap är till exempel språket och kulturella redskap som till exempel miniräknare. 
Artefakter tillkommer genom samspel med andra och genom utveckling. Alla elever ska 
lära sig strategier för att lösa olika matematiska uppgifter, med eller utan artefakter 
(Säljö, 2010). Den tid och energi som man kan spara genom att t.ex. använda 
miniräknare istället för att ställa upp, underlättar vardagen för samtliga elever, men mest 
för de elever som har svårigheter med matematiska uträkningar. 
 
Språket och kommunikationen är intellektuella redskap som har stor betydelse i sociala 
lärosituationer. Via språket kan läraren överföra nya matematiska ord och begrepp till 
eleverna, som eleverna sedan i sin tur kan använda sig av. Orden och begreppen blir 
elevernas egna eftersom läroprocessen oftast börjar med att eleverna imiterar läraren, 
och det är en förutsättning för utveckling enligt det sociokulturella perspektivet.  
 
Språket har även stor betydelse för hur eleverna tar till sig information från läraren. 
Eleverna lär sig bäst genom praktiska och kommunikativa samspel med andra 
människor. De elever som har ett bristfälligt språk, har svårt att ta till sig det lärarna 
säger under lektionen. Det är ytterst viktigt att läraren har välplanerade lektioner, för det 
bidrar till effektiv utveckling för samtliga elever. Läraren ska vara delaktig i elevernas 
inlärning så att eleverna inte stannar i sin kunskapsutveckling och även fokusera på vart 
eleverna ska och vad eleverna kan lära sig, inte vilka kunskaper de redan har befäst 
(Carlgren, 1999; Säljö, 2010). 

3.8 Formativ bedömning 
Formativ bedömning härstammar från olika forskare och deras forskningsresultat visar 
att formativ bedömning ökar elevernas lärande. Formativ bedömning har två 
huvudsyften nämligen att:  

 

                                                
12  Språket är ett intellektuellt redskap. 
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”ge läraren information om elevens lärande för att kunna ge formativ 
återkoppling, men också för att ge information om hur undervisningen fungerat 
för att kunna göra lämpliga justeringar i sin planering” (Skolverket, 2010, s. 3). 

 
Det mest betydande resultatet av forskningen är att om eleverna förstår vad de gör och 
varför de gör det så kommer elevernas kunskapsutveckling att vara positiv (Skolverket, 
2010; Wiliam, ETS3). Formativ bedömning arbetades även fram för att synliggöra 
målet med undervisningen för eleverna, eftersom det är svårt att ändra undervisningen 
genom att göra om läroplanen. De studier som har gjorts på användandet av formativ 
bedömning visar att elevernas lärande underlättas och att både deras motivation och 
självförtroende ökar. För de elever som har inlärningssvårigheter är denna 
bedömningsmodell extra gynnsam eftersom eleverna i mångt och mycket medverkar i 
sin egen bedömning (Black & Wiliam, 1998). 
   
Bedömning skall enligt Skolverket (2011) vara en del av elevernas undervisning och det 
är något som läraren skall planera in under lektionen. Det gynnar eleverna att se var de 
befinner sig kunskapsmässigt, men även hur de står sig mot kunskapskraven. 
Bedömning är en viktig del i elevernas utveckling, då det gör eleverna delaktiga och 
aktiva (Skolverket, 2011).  
 
Ofta vet inte läraren var eleverna befinner sig i sitt lärande enligt Wiliam (2014) och 
därför är det extra viktigt att läraren tar reda på om eleverna har förstått innan hon går 
vidare till nästa mål. Läraren måste ge eleverna tid att tänka och att reflektera. När 
läraren vill veta mer om elevernas prestationer, är frågorna Varför? och Hur? väldigt 
användbara. Läraren kan ställa olika sorts frågor för att ta reda på var eleven befinner 
sig i sitt lärande:  
 

û Sonderingsfrågor (undersökande)  
Ställs då och då för att ta reda på vad eleverna redan kan om till exempel 
ekvationer.  

û Diagnostiska frågor (utvärderande)   
Ställs till exempel vid övergången till ett nytt moment för att ta reda på om 
eleverna hänger med i undervisningen, eller om man måste stanna upp och 
repetera. 

û Exitfrågor  
Ställs för att vid lektionens slut se om eleverna har förstått undervisningen 
(ibid).  

 
Pedagogen ska ge eleverna effektiv feedback som för lärandet framåt, och Wiliam 
(2014) påpekar att de elever som får feedback lär sig bättre samt får en bättre förståelse i 
sitt eget lärande.  
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När läraren ger eleverna feedback är det viktigt att inte fokusera på de fel som eleverna 
eventuellt har gjort. Det är bättre för elevernas inlärning att pedagogen kommer med 
tips och förslag på hur eleven kan förbättra sitt tänkande omkring en uppgift. Vid till 
exempel ett diagnostiskt matematiktest är det bra om läraren inte sätter ut poängen, utan 
istället berättar för eleven vad som är bra med uppgiften, men hur eleven kan komma 
vidare i sitt matematiktänkande. Det är en fördel om eleverna kan vara en resurs för 
varandra, genom att till exempel hjälpa en klasskamrat. Den hjälpande eleven kommer 
att öka sin egen förståelse och den elev som behövde hjälp kommer förhoppningsvis att 
förstå varför denna hade problem med just den uppgiften. Något som också med fördel 
kan användas är gruppuppgifter som kräver att eleverna diskuterar med varandra, och 
därmed delger varandra information. Innan ett grupparbete är det dock viktigt att läraren 
har gett eleverna de förkunskaper som de behöver för att ta sig an matematikuppgifterna 
(Wiliam, 2014).  
 
En annan fördel med att arbeta i grupp är att elevernas motivation till ämnet ofta ökar 
och så även deras vilja att lära sig mera (ibid). Formativ bedömning är ett arbetsätt att 
föredra i intensivundervisning i grupp. 
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4 Metod 
I denna kvalitativa studie användes triangulering för att på bästa sätt ge mig svaren på 
mina forskningsfrågor och mitt syfte. Med triangulering menas att flera olika metoder 
används under datainsamlingen. Metoden valdes för att undersöka elevernas syn på 
matematik, men även för att undersöka deras kunskaper och utveckling.  

4.1 Fallstudie 
Som forskningsmetod användes fallstudie med tillhörande frågeställningar eftersom 
denna metod vill åskådliggöra hur elevernas matematiska förmåga eventuellt förändras 
under studiens gång, men även för att skapa förståelse för hur den enskilde individen 
tänker utifrån ett specifikt undersökningssyfte. Att göra fallstudie är fördelaktigt när 
något ska studeras på djupet och i detalj. Här har forskaren möjlighet att upptäcka 
detaljer som annars kanske inte skulle ha blivit synliga i en stor undersökning 
(Denscombe, 2009). Enligt Johansson och Svedner (2010) är fallstudiemetoden ett bra 
val då forskaren vill undersöka en specifik undervisningsmetod, vilket 
intensivundervisning i grupp är. Enligt Backman (1998) är en av svårigheterna med 
fallstudie att göra avgränsningar i undersökningen. Denna studie har därför haft fokus 
på elevernas utveckling, samarbete, problemlösning och kunskapsutveckling.  
 
Backman (1998) menar att en fallstudie är lämplig i utvärderingar, eftersom man vill 
förklara, förstå eller beskriva något specifikt i sin undersökning. Jag ville i min 
undersökning ta reda på hur och om eleverna utvecklade sin matematiska medvetenhet 
och sitt kunnande under de veckor jag hade intensivundervisning med dem. Fallstudiens 
starkaste sida är nämligen, att den tillåter att forskaren använder sig av flera metoder i 
sin undersökning. I en fallstudie har även forskaren möjlighet att upptäcka och förklara 
varför vissa resultat uppstått (Denscombe, 2009; Johansson & Svedner, 2010).  

4.2 Datainsamlingsmetoder 
Här kommer jag att beskriva de tre olika metoder som jag har valt till min 
datainsamling. 
  
För att kunna se en förändringsprocess hos eleverna har McIntosh test utförts, både före 
och efter intensivundervisningen. För att ta reda på elevernas motivation och attityd till 
ämnet matematik har kvalitativa intervjuer valts som metod både före och efter 
intensivundervisningen. För att skapa struktur på intervjuerna är den semistrukturerade 
kvalitativa forskningsintervjun är ett bra alternativ (Kvale, 2009), samt att en 
intervjuguide har använts för att omvandla studiens syfte till olika intervjufrågor (ibid).  
 
Viktigt att tänka på är dock det som Johansson och Svedner (2010) belyser. De menar 
att det finns en del brister vid intervjuer, den som intervjuas kanske inte alltid svarar så 
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utförligt som möjligt eller att intervjuarens egna åsikter lyser igenom i tolkningen, 
genom att vinkla frågorna.  
 
Ljudinspelningar av lektionerna, har gjorts för att undersöka om elevernas matematiska 
språk förändrades under studieperioden.  

4.2.1 Urval  
Skolan som jag har valt att göra min studie på ligger i Väternorrland och är en 3-9 skola 
med cirka 550 elever. Utifrån en diskussion med lärarna blev det bestämt att det blev 
årskurs 6 som fick möjligheten att delta i forskningsstudien.  
 
Som grund för urvalet genomfördes en kartläggning av samtliga elever i årskurs 6, 
rörande taluppfattning utifrån McIntoshs bok ”Förstå och använda tal”, och i 
kombination med en diskussion med elevernas klasslärare, valdes fyra elever ut för att 
få intensivundervisning i matematik. Klassläraren informerade vårdnadshavaren/ 
vårdnadshavarna och eleverna om syftet med studien och att det var frivilligt att delta i 
studien.  

4.3 Procedur 
En kortfattad kartläggning utifrån Lundes (2011) kartläggningsprofil om elevernas 
kunskaper i matematik har legat till grund för urvalet av eleverna i denna studie. För att 
ta reda på den matematiska funktionsprofilen, den sociologiska funktionsprofilen samt 
den kognitiva funktionsprofilen gjordes intervjuer och McIntosh test. McIntosh testet 
gjordes även för att ta reda på elevernas starka, samt svaga sidor i matematik. 
  
Björnström (2012) och Ljungblad (2001) menar att en kartläggning av elever ofta ger en 
bra fingervisning för läraren var eleven befinner sig, för att sedan kunna arbeta vidare 
därifrån. En kartläggning är även positivt när man har för avseende att förbättra 
elevernas inlärningssituation.  
 
De kvalitativa intervjuerna gjordes med samtliga elever i studier efter att de gjort 
McIntosh- testet, den ena i oktober 2015 och den andra i november samma år. Eleverna 
intervjuades en och en och under själva intervjun förklarades syftet igen. De blev även 
påminda om att de hade möjlighet att säga nej om de inte ville medverka i studien och 
att allt deltagande var helt anonymt. Intervjuerna utfördes på en lugn plats och utan 
tidspress, detta för att minska stressen som annars kan uppstå i en intervjusituation. 
Eleverna fick den tid de behövde för att svara på frågorna (Bilaga 1). Inget svar 
värderades som rätt eller fel (Kinge, 2008).   
 
För att kunna studera elevernas lärande och samverkan under lektionerna samlades data 
in genom ljudinspelning. Syftet med inspelningarna var att se om elevernas diskussioner 
i grupp förändrades under intensivundervisningens period. Under själva 
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transkriberingen fick jag bortse från mig själv i inspelningen, eftersom det var eleverna 
som var i fokus under inspelningarna. Ljudinspelningarna har skett i en miljö där 
eleverna vanligen befinner sig, men det finns risk för att jag kan ha påverkat eleverna 
genom mitt agerande och upplägg av undervisningen då den inte normalt sker i så liten 
grupp och med mig som pedagog. Att de intervjuade blir påverkade av den som 
intervjuar menar Denscombe (2009) är något som man aldrig kan undgå.   
 
Små fältanteckningar utfördes efter varje lektionstillfälle, detta var enkom till för mitt 
eget kom ihåg kring vad vi gjorde under lektionen. 
 
Efter sammanställningen av det inspelade materialet raderades ljudfilerna så att 
elevernas anonymitet i studien kunde säkerställas.  

4.4 Intensivundervisningens genomförande 
Intensivundervisningen i grupp har sin utgångspunkt utifrån formativ bedömning, men 
även utifrån det sociokulturella perspektivet. Lektionerna i studien planerades så att 
eleverna skulle arbeta tillsammans och vara aktiva under lektionerna.  
 
Ett syfte med intensivundervisningen i grupp var att eleverna skulle arbeta i par eller 
grupp för att kunna diskutera med varandra. Ett annat var att eleverna skulle ges 
möjlighet att själva uppmärksamma hur de tänker matematiskt och det görs bäst under 
denna arbetsform. Möllehed (2001) menar att eleverna kan förbättra sina prestationer 
genom diskussioner och samspel med andra elever.  
 
Eleverna använde sig av konkreta material under lektionerna, detta för att de skulle få 
en djupare förståelse kring det moment de hade arbetat med och använda sig av flera 
olika sinnen, en så kallad multisensorisk inlärning. De konkreta material som de 
använde sig av var bland annat pengar, termometer, hundraplattor, tiostavar och 
entalskuber. 
 

4.4.1 Intensivundervisningens lektionsinnehåll 
Eleverna fick under de veckor som de blev erbjudna intensivundervisning möjlighet att 
lära med flera sinnen. Detta benämns oftast som multisensorisk inlärning. 
 
Som start på intensivundervisningen samtalade vi med varandra. Det var viktigt att jag 
och eleverna utvecklade en bra relation med varandra för att undervisningen skulle 
fungera så optimalt som möjligt, vilket även Lutz (2013) förespråkar.  
 
Under några lektioner arbetade vi med vad tal och siffror är, och för att skapa bättre 
förståelse kring detta använde vi oss av tallinjen. Vi pratade även om negativa tal. 
Enligt Löwing (2008) och McIntosh (2008) kan en tom tallinje vara till stor hjälp för 
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eleverna att förstå positionssystemet och talets värde då eleverna får arbeta med den. 
Eleverna fick bland annat till uppgift att sätta ut olika värden på en tom tallinje som 
sedan diskuterades i grupp. 
  
För att hitta inspiration när eleverna skulle arbeta med decimaltal, utgick jag delvis från 
Hilling-Draths (2007) studie omkring hur pedagogen kan öka elevernas förståelse 
omkring decimaltal. Materialet eleverna använde under dessa lektioner bestod av 
hundraplattor, tiostavar och entalskuber. Anledningarna till användningen av detta 
laborativa material var att öka elevernas förståelse kring hur de själva tänker omkring 
uträknandet av decimaltal.  
 
Eleverna fick även tillfällen att spela olika spel under intensivundervisningen. Ett spel 
var matematikbingo, som går ut på att träna huvudräkning i subtraktion och addition 
mellan talen 1-100.  Ett annat var multiplikations-memory och att spela memory är 
enligt Klingberg (2011) även bra för minnesträning. 
 
Många elever som har svårigheter i matematik använder sig ofta av ”dåliga” strategier, 
vilket gör att det tar det lång tid för eleverna att göra uträkningar och många gånger har 
de sedan också räknat fel (Lunde, 2011). Utifrån dessa teorier planerades ett par 
lektionstillfällen där jag lät eleverna arbeta med multiplikationsalgoritmer för att ge dem 
strategier som i sin tur leder till att det tar mindre tid för dem att göra uträkningar. 
 

4.5 Databerarbetning 
I databearbetningen utgick jag huvudsakligen från Denscombes (2009) fem steg. 
Denscombes (2009) fem steg är: förberedelse av data, förtrogenhet av data, tolkning av 
data, verifiering av data och presentation av data.  
  
Det första som gjordes i databearbetningen var att rätta McIntoshs tester. Sedan 
bearbetades testerna genom att en sammanställning gjordes i olika diagram. 
Linjediagram valdes för att det gav en tydlig överblick över hur eleverna svarade i 
testerna. Efter denna rättning genomfördes samtal med elevernas klasslärare för att ge 
denne information om elevernas svar. Samtliga pappershandlingar förvarades i en låst 
låda för att ingen obehörig skulle kunna komma åt dem, och för att minska risken att de 
av misstag städades bort. Efteråt genomfördes samma process kring 
intensivundervisningen och ytterligare ett McIntoshs test.     
  
Intervjuerna och ljudinspelningarna under lektionerna transkriberades endast till viss del 
under studiens gång, eftersom allt som sades inte var relevant för denna studies syfte. 
Genom att på detta vis gallra bort ovidkommande information underlättades kodningen 
av likheter och skillnader i insamlade data. Efter gallringen lästes det nedskrivna 
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materialet igenom ännu en gång, med syftet att läsa mellan raderna, för att avgöra vad 
eleverna menade med det de sa i intervjuerna och vilka sorters pauser eleverna gjorde 
under intervjutillfället.  
 
Efter varje lektion har enkla fältanteckningar gjorts utifrån vad vi gjorde av den 
grundläggande planeringen och en sådan anteckning kunde se ut så här: Eleverna hade 
svårt att addera hundradelar, 0.08+0.05. Eleverna gillade att spela multiplikations 
memory. Dessa fältanteckningar gjordes för att inga data skulle glömmas bort eftersom 
datainsamlingen i denna kvalitativa studie pågick under flera veckors tid. Dessa 
anteckningar var också till för att komma ihåg vad vi gjorde under lektionstillfällena. 
 

4.6 Etiskt övervägande 
Vetenskapsrådets (2011) fyra forskningsetiska principer har uppfyllts under studiens 
gång, vilket jag för att ge överskådlighet har valt att beskriva i punktform: 

 
û Informationskravet och samtyckeskravet: De medverkande eleverna och 

deras vårdnadshavare blev informerade om syfte och tillvägagångssätt innan 
studiens start. De blev även informerade om att all medverkan är frivillig och att 
de får avbryta sin medverkan när de vill.  
 

û Samtyckeskravet: Klassläraren tog kontakt med eleverna och dess 
vårdnadshavare för att få deras godkännande och samtycke. 

 
û Konfidentialitetskravet: All individuell medverkan i studien är anonymiserad i 

materialet. Namn har bytts ut med stor bokstav (X, Y, Z och Q), för att ingen 
skall kunna identifiera de elever som har varit med i studien.  
 

û Nyttjandekravet: Forskningsmaterialet som under studiens gång samlades in, 
användes bara i denna rapport och allt material strimlades vid studiens avslut 
och ljudfilerna raderades. 

4.7 Studiens tillförlighet 
Under detta stycke kommer jag att kortfattat beskriva studiens tillförlitlighet genom 
termerna reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

4.7.1 Reliabilitet och Validitet  
I en kvalitativ studie kan det vara svårt att få bra reliabilitet eller validitet, eftersom de 
är knutna till den kvantitativa studien (Johansson & Svedner, 2010).  
 
Med begreppet reliabilitet menas vilken tillförlighet som mätinstrumentet har (ibid).  
Alla medverkande elever i studien intervjuades mot samma intervjuguide. Intervjuerna 
spelades in på mobiltelefon, och valda delar har transkriberats. Frågorna som ställdes 
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var nästan alla så kallade öppna frågor (Bilaga 1), och utifrån elevens svar ställdes vid 
behov följdfrågor, dels för att säkerställa att informanten har förstått frågan och dels att 
denne själv blev förstådd vilket höjer reliabiliteten. Eleverna skulle mest troligt svara 
likadant om de blev intervjuade igen och därmed borde reliabiliteten vara godtagbar 
(Johansson & Svedner, 2010; Kvale & Brinkman, 2009).  Med begreppet validitet 
menas att ”en undersökning undersöker vad den försöker undersöka” (Kvale & 
Brinkman, 2009, s. 270). Studiens undersökningssyfte var att ta reda på hur elevernas 
kunskaper i matematik förändrades efter att de har fått intensivundervisning och sedan 
redogöra för resultatet i diskussionsform. Eftersom de metoder som har använts utgått 
från tidigare forskningsmetoder kunde validiteten säkerställas utifrån slutresultatet 
(Johansson & Svedner, 2010; Kvale & Brinkman, 2009). 
 
Kvale & Brinkman (2009) menar att det inte alltid är säkert att den intervjuade svarar 
sanningsenligt på frågorna och detta kan minska validiteten något. För att höja 
validiteten i studien har följdfrågor i intervjuerna ställts 

4.7.2 Generaliserbarhet 
Denscombe (2009) menar att en triangulering i en kvalitativ studie ökar studiens 
generaliserbarhet. Denna studie kan anses fylla kraven för generaliserbarhet eftersom 
olika metoder har använts för att undersöka elevernas utveckling i matematik.   
 
Urvalsprocessen av eleverna utgjordes av externa tester och syftade till att skilja ut de 
elever som var i behov av att få gruppintensivundervisning, vilket var totalt fyra 
stycken. 
 
Något som minskar generaliserbarheten är att om studien skulle göras om så kommer 
samma resultat med största sannolikhet inte erhållas.  
 
Denscombe (2009) menar att fallstudiers resultat många gånger kan väcka tvivel hos 
läsarna eftersom studien är begränsad till några få elever. Det kan anses gälla även för 
denna studie. Det ska också tilläggas att denna studie bara bedrevs under en kortare 
period.  
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5 Resultatredovisning  
Resultaten redovisas för gruppen eftersom jag valt att undersöka en grupps samlade 
resultat för att få ett mer homogent resultat och för att processen då också blir mer 
anonym.  

5.1 Resultat och sammanfattning, utifrån McIntosh, test 6 
I diagrammet nedan har jag sammanställt elevernas initiala testresultat. (Notera att 
uppgift 18 blev feluppläst under första testtillfället, och därför även lästes lika på 
nästkommande test. Enligt testet skall uppgift 18, vara 7*8 men blev uppläst som 7-8).  
 
I diagrammet kan det utläsas vilka uppgifter som eleverna hade svårast med. Till 
exempel hade samtliga elever fel på uppgift 2 som handlar om nedåträkning med tio i 
taget och hundratalsövergångar, och inte på en enda uppgift hade samtliga elever svarat 
rätt. 
 

 
Figur 2: Elevernas initiala test. 
 
Nästföljande diagram visar elevernas svar efter intensivundervisningen, och här har till 
exempel samtliga elever svarat rätt på fyra uppgifter. Att notera, var att eleverna på 
slutet stressade, eftersom de hade kommit överrens om att spela multiplikations-
memory innan lektionens slut.  
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Figur 3: Elevernas resultat efter intensivundervisningen. 
 
Som det går att utläsa utifrån diagrammen hade intensivundervisningen både positiva 
och negativa resultat på elevernas kunskapsutveckling. Diagrammen visar att en 
kunskapsutveckling har skett hos eleverna i de moment som eleverna tränade på under 
intensivundervisningens fem veckor. Det går även att utläsa att slutuppgifterna i 
McIntoshtestet som eleverna gjorde efter intensivundervisningen (figur 3) blev sämre än 
före intensivundervisningen (figur 2), dock var dessa moment inte något som eleverna 
arbetade med under intensivveckorna.   
 
Observationer från klassläraren som förvisso inte kan läggas in i mätbar form i studien, 
men ändå kan nämnas här som återkoppling är: Eleverna i studien hade ett 
matematikprov i den vanliga klassen efter intensivundervisningen och läraren kunde då 
notera att elevernas provresultat hade förbättras. Hon upplevde även att eleverna var 
mer aktiva under diskussionerna på hennes matematiklektioner.  

5.2 Lektionsresultaten 
Här beskrivs kortfattat resultatet av intensivundervisningen med eleverna. 
 
De matematiska områden som lektionerna berörde var, skriftliga uträkningar på alla 
fyra räknesätten, talets värde och att räkna med decimaltal. För att eleverna skulle få en 
djupare förståelse omkring de moment som vi arbetade med, har de jobbat tillsammans i 
grupp samt använt ett multisensoriskt lärande. 
 
Innan vi startade en ny lektion reflekterade eleverna över vad vi hade gjort på lektionen 
innan, reflektionsfrågorna kunde vara; Vad var enkelt? Vad var jobbigt? Och ibland 
ställdes sonderingsfrågor innan ny lektion. Vid lektionens slut ställdes exitfrågor till 
samtliga elever, dessa handlade om vad vi nyss hade gått igenom. Exitfrågorna ställdes 
för att se om eleverna hade förstått det vi nyss hade pratat om och som en liten extra 
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koll för mig som lärare för att veta om jag skulle gå vidare eller stanna upp i min 
planering. 
Under den första lektionen samtalade vi med varandra om allt möjligt, till exempel vad 
de gjorde på fritiden, vilken mat de gillade och så vidare. – Jag brukar vara i stallet och 
jag gillar sommarlovet mest. – Spela dator brukar jag göra på kvällarna, oftast på nätet 
med andra. – Fotboll!  
 
Under några lektioner pratade vi om tal, siffror och om tallinjen.  

û Vad är en siffra?  – Siffra kan vara 1!  
û Vad är ett tal? – Är inte det samma som siffra?  – Näää, jag tror inte det. Linda 

skulle nog inte ställa denna fråga då. – Gissar på 15! 
û Vad är en tallinje? Och när har vi nytta av en tallinje? – Det är en sådan linje du 

har där uppe vid tavlan. – Användning av den har man när man räknar.  
 

Eleverna fick även arbeta och träna på negativa tal och uppgifterna bestod av att räkna 
när temperaturen sjunker och stiger. Eleverna upplevdes till en början osäkra på detta 
område. Men efter en stunds klurande och med hjälp av en termometer löste eleverna 
uppgifterna utan större problem. Eleverna kunde även längre fram i 
intensivundervisningen gå och hämta termometern för att kontrollera att de hade gjort 
rätt. Vid en av lektionerna började vi med att rita upp en tom tallinje på tavlan och 
pratade om den ett tag. Sedan fick eleverna sätta ut olika värden på tallinjen. 
 – Fast jag tror inte att 33 ska vara där, du har ju noll där och 100 där borta. – Vad 
då? – Men då har du ju 50 i mitten. Efter en stunds diskuterande och förklaraden. 
– Aaaa, nu förstår jag!  

 
Några av exitfrågorna som ställdes efter dessa lektioner var: - 78 är det ett tal eller en 
siffra? – 7-9 vad blir det? En tallinje 0-100 ritades upp, och eleverna fick olika tal och 
siffror att markera på linjen.  
 
I början av intensivundervisningen var eleverna inte bekväma med att använda sig av 
olika hjälpmedel, då de skulle räkna ut olika uppgifter. Dock frågade de flitigt varandra 
i gruppen om de inte förstod uppgiften de skulle ta sig an. När de ville ha bekräftelse att 
de hade gjort rätt frågade de mig. – Linda, visst är det så här det blir? 
 
Efter halva intensivundervisningsperioden började eleverna upptäcka att de hjälpmedel 
(artefakter) som jag hade tagit fram till dem hjälpte dem att tänka ”rätt” och då började 
de använda hjälpmedlet flitigare. Detta märktes tydligt när eleverna arbetade med 
decimaltal, där de hade hundraplattor, tiostavar och entalskuber som hjälpmedel. Där 
hundraplattorna stod för ental, tiostavarna för tiondelar och entalskuberna för 
hundradelar. En uppgift kunde se ut: 0,5 + 0,25 – Lätt det blir 0,30. – Nä, det blir det 
inte! Eleven som sa nej, började plocka med stavarna och kuberna för att visa och 
förklara. – Se, det blir 0.75!  
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En annan uppgift var att skriva decimalerna i storleksordning, 0,9, 0,11 och 0,5, och 
börja med det minsta talet. – 0.5, 0,9 och sedan 0,11. Eleverna började diskutera med 
varandra, tills två av eleverna började lägga upp talen men hjälp av plattorna. – Det blir 
0.11, 0,5 och sedan 0,9, så blir ordningen. 
 
Eleverna fick vid ett tillfälle spela matematikbingo, som tränar huvudräkning i 
subtraktion och addition mellan talen 1-100. När eleverna blev osäkra frågade de 
varandra om hjälp, men det hände även att de ställde upp talen eller använde sig av 
tallinjen som de hade framför sig på tavlan.  
 
Under ett par lektionstillfällen under intensivundervisningen arbetade vi huvudsakligen 
med algoritmer i multiplikation. Talen kunde se ut så här, 24*11, 16*35, 23*4 eller 
221*4. Eleverna tyckte att multiplikation med två siffror var svårt, samt att jobba med 
minnessiffra. – Linda, ska jag sätta siffran här ovan eller under?  
  
Vid två tillfällen under intensivundervisningen fick eleverna spela multiplikations-
memory. Under spelets gång kunde eleverna diskutera talen i spelet tillsammans. 
Samtliga elever i gruppen vände sig till de övriga eleverna i gruppen för att bekräfta om 
de hade räknat rätt.  
 
Vid en av lektionerna fick eleverna till uppgift att förklara och beskriva olika trianglar 
för varandra. De fick ett papper var, och några av uppgifterna kunde se ut så här. 
 

û Välj den vackraste och den fulaste triangeln. – Den där tycker jag är fulast, och 
den som är störst, den är ju liksom bättre och då är den bäst och snyggast. 

û Vad är det som gör trianglarna lika? – Tre hörn, tre kanter och tre sidor, har 
alla trianglar. – Fast de kan se olika ut i alla fall, några är ju tjocka och andra 
mera smala. 

5.3 Sammanfattning av intervjuerna  
Här presenteras intervjuerna från eleverna i sammanfattad form, alltså vad gruppen 
svarat tillsammans eftersom studien utgår från gruppen och inte ifrån den enskilda 
eleven.   

5.3.1 Före intensivundervisningen:  
Samtliga intervjuade elever tycker att matematik är att räkna och att räkna mer. En av 
eleverna hade matematik som favoritämne och dennes argument var att eleven slipper 
läsa så mycket. - Det är jobbigt det där med läsningen(---). Det är mycket text och det 
är jobbigt.  
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Eleverna påpekade att matematik kan vara rätt så kul och detta gällde främst då de har 
räknat rätt och additionsräkning. Även om matematik är kul tyckte de att det är svårt. 
Flera av eleverna upplevde att matematik är extra svårt när de kände sig på dåligt humör 
eller trötta… - för då vill jag bara hem och sova.  
En av eleverna påpekade att: 
 

 – Mattemänniska det är jag då inte! 
 – Hur menar du nu?  
– Ja, men du vet. I matematiken måste man tänka, och det där med att 
tänka det är inte min grej liksom.  

 
De berättade att de under ordinarie matematiklektioner oftast räknar i sin matematikbok, 
men att det hände någon gång att de spelade något spel eller att de hade fått ett papper 
som de skulle dela in i 25 %. - Det var lite roligt att få dela in pappret i 25 %, fast det 
var inget svårt att göra, rätt enkelt faktiskt… 
 
Någon elev menade att när pappa förklarar och hjälper till med matematik hemma, så 
förstår man bättre. Eleven upplevde också att denne behöver extra förklaringar för att 
förstå det läraren nyss har gått igenom, men även att eleverna har hjälp av varandra: 
Fast hon jag sitter bredvid i klassrummet, hon är snäll, för hon brukar ibland hjälpa 
mig. 
 
Samtliga elever ansåg att det är bra att kunna matematik när man är vuxen, både då de 
skulle handla eller utifrån deras framtida jobb. Eleverna var överens om att det inte 
skulle vara bra om ingen i världen skulle kunna matematik, folk skulle kunna bli lurade 
på bland annat pengar. - Ja men du förstår, om jag ska handla och inte kan räkna alls, 
då kan de luras och ta alla mina pengar. 
 

5.3.2 Efter intensivundervisningen:  
Samtliga elever tyckte att det var kul att ha intensivundervisning. Eleverna tyckte att de 
lärde sig mer om matematik, fast de kunde inte beskriva direkt vad. Det roligaste var att 
få spela olika spel och eleverna skulle vilja spela mer spel under matematiklektionerna:  
 

– Linda  
– Kan vi inte få komma till dig och spela spel ibland, för multiplikations-
memory, det var roligt. Snälla, kan du inte säga till vår fröken att vi måste 
komma till dig, och då kan vi spela något roligt spel. 

 
Det svåraste momentet i intensivundervisningen hade varit att arbeta med decimaltal, 
men de upplevde att det gick bättre när de hade fått en större förståelse omkring 
decimaler och decimaltal. – Det var lite svårt där i början att veta vad hundradelar och 
så var och hur man ändrade. (---) när det gick över nio, niohundradelar och det. 
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De tyckte också att det var svårt att arbeta självständigt med multiplikationsalgoritmer: - 
då vi gick igenom på tavlan och du förklarade och så, då verkade det enkelt. Men när vi 
sedan skulle jobba tillsammans då var det inte så enkelt längre men de tyckte att 
multiplikations algoritmer var bra att få lära sig: - för ibland kanske man inte har en 
miniräknare med sig och då är det inte så lätt att räkna ut 23*17 till exempel.  
 
Eleverna tyckte fortfarande att matematik är att räkna och räkna, men under dessa fem 
veckor de fick vara med mig, upplevde de att matematik inte alltid bara var att räkna, 
eftersom de fick göra andra saker under våra lektioner, som att använda sig av olika 
material och att spela spel.   
 

5.4 Sammanfattning av elevernas arbetsinsats under lektionerna 
Utifrån ljudinspelningarna av eleverna en gång i veckan kan jag konstatera att eleverna i 
början var rätt tysta eller pratade om andra saker än om själva uppgiften. De kunde prata 
om vad de skulle göra på rasten eller vad vi hade för väder. En bit in i 
intensivundervisningen kan jag konstatera att eleverna har ökat sin förståelse i 
matematik. Detta konstaterande gör jag utifrån hur de pratar med varandra i gruppen, 
hur de hjälper varandra mer korrekt, och på hur de resonerar.  
 

 – Vilket tal är störst 16, 10,7 eller 0,175?  
 – Det är 0,175 eller näää det kan det inte vara. 
 – Jag vet, jag vet Linda, det måste vara 16.  
 – Kan du förklara för mig hur du tänkte?  
 – Får jag komma fram till tavlan och visa?  
 – Självklart!  

 
Eleven går fram till tavlan, ritar ett streck och började med att markera ut 16 längst bort 
på linjen.  
 

– Ja, om vi ritar den linje, tallinje hette det va? Mmmm. Om vi har 16 här 
borta och då borde 10 vara här och efter 10 kommer 10,7 och så sedan 
0,175 och det är litet och är typ här vid 0. 

 
Eleverna var även under speltillfällena en tillgång för varandra, samtliga elever använde 
gruppen för bekräftelse på att de har räknat rätt och ibland hände de att de även frågade 
mig.  
 
Under intensivundervisningens gång började eleverna att använda sig av det laborativa 
materialet i större utsträckning och i deras diskussioner började de att rätta varandra, 
och många gånger genom att använda det laborativa materialet som en styrka i sina 
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argument. Ibland hände det att eleverna blev oeniga om vissa tal och även då använde 
de sig av det laborativa materialet eller ritade för att komma fram till en gemensam 
lösning. – Det kan inte bli 1, det måste bli 1,1 eftersom du har den där långa kvar här. 
 
Efter att ha lyssnat på inspelningarna av eleverna kan jag misstänka att de i början inte 
förstod vad som förväntades av dem och att de upplevde att vissa lektioner var svåra. 
Det hände att de vid lektionens slut inte ville gå och det kan vara ett tecken på att 
eleverna trivdes med undervisningsformen, troligtvis är det tryggare att jobba i en 
mindre grupp eftersom eleverna då vågar mer. 

5.5 Sammanfattning av min påverkan vid lektionerna 
Fokus i studien var att följa en elevgrupp under fem veckor, dock gick det inte att 
undvika att mitt agerande under dessa veckor påverkade eleverna. Många gånger kunde 
jag uppleva att tiden ibland var knapp och att jag ibland skulle vilja ha haft eleverna 
kvar längre.   
 
Även Hilling-Drath (2007) påpekar att många elever behöver tid på sig för att befästa 
sina kunskaper och det spelar ingen roll om det handlar om att räkna med algoritmer 
eller decimaltal, vilket tydligt märktes även i min studie. Många moment i 
intensivundervisningen tog flera gånger längre tid än vad jag hade tänkt mig att det 
skulle göra och jag fick vid några tillfällen under lektionens gång ändra min planering 
så att jag inte gick för fort fram. Detta eftersom jag ville att samtliga elever i gruppen 
skulle ha förstått det vi nyss hade arbetat med.  
 
Att jobba utifrån formativ bedömning genom att bland annat ställa exitfrågor gav mig 
en bra indikation om eleverna hade förstått det vi hade arbetat med under lektionen och 
jag kunde planera nästa lektionstillfälle utifrån vad de svarade. En annan fördel med att 
arbeta formativt var att i början av varje lektion prata om vad vi hade gjort lektionen 
före, vilket gav mig information om hur mycket eleverna mindes av vad vi hade arbetat 
med. Det var jag som planerade lektionerna och därmed bestämde vad vi skulle arbeta 
med. Det enda elevinflytandet under dessa lektioner vad deras önskan om att få spela 
spel.  
  
Slutsatser: Som pedagog gäller det att inte gå för fort fram så att samtliga elever får den 
grundläggande förståelsen i det moment man går igenom under lektionen. Jag upplevde 
att samtliga elever i studien fick en positiv utveckling vad gäller matematikkunskap. 
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6 Diskussion och analys       
I detta kapitel kommer jag att diskutera och analysera mina olika resultat utifrån syftet 
och de frågeställningar som är intressanta att jämföra. Jag kommer även att dra 
slutsatser och diskutera de metoder som jag har använt i min studie. Avslutningsvis i 
denna rapport kommer förslag på fortsatt forskning att redovisas. 

6.1 Resultatdiskussion 
Jag kan konstatera att fem veckors intensivundervisning i matematik har bidragit till att 
lärandet hos samtliga elever i studien har ökat i de moment som vi tränade på under 
intensivveckorna. Effekten av undervisningen har även visat sig i den ordinarie 
klassundervisningen, genom att eleverna enligt deras lärare har blivit mer delaktiga i 
undervisningen. Resultatet av intensivundervisningen gav varierande resultat, dock är 
resultatet mer positivt än negativt så detta arbetssätt är något som jag kommer att 
eftersträva i min kommande yrkesroll som speciallärare i matematik. 
 
Att undervisa eleverna i små grupper utanför klassrummet är inget nytt fenomen. Redan 
i början av 1970- talet fick elever, som befann sig i svårigheter, undervisning i en 
mindre grupp (Malmer, 2002).  
 
Varför bör då särskild undervisningsgrupp vara kortvarig? En av anledningarna är att 
elevens självbild kan försämras och att eleven då tappar tilltro till sig själv, men eleven 
kan även komma att uppleva utanförskap gentemot sina klasskamrater (Giota, 2013).
  
 

”Det är när placeringen i en sådan grupp blir bestående under längre tid och blir identisk i 
mer än ett ämne som den kan medföra vissa risker, såsom att elevernas självuppfattning 
påverkas negativt” (Giota, 2013, s. 207).   
 

Ett studie resultat från USA (Torgersen, Alexander, Wagner, Rashotte, Voeller & 
Conway, 2001) påvisar att 40 % av de eleverna som fick träna intensivt i två månader 
inte var i behov av extra undervisning efter denna tid.  
 
Utifrån min studie drar jag slutsatsen att två månader intensivträning gör stor skillnad på 
elevernas förståelse och kunskaper i det ämnet de tränar intensivt i. Eleverna i studien 
verkade inte uppleva utanförskap under de fem veckor som de hade intensivträning. Det 
var snarare så att deras klasskamrater blev avundsjuka – Ta mig med också. – Jag vill 
också komma till dig. – Varför får bara de gå till dig Linda? för att nämna några av 
fraserna som uttalades då eleverna i studien hämtades.  
 
Undervisningen som eleverna fick i denna studie varade under några veckor och en av 
anledningarna till detta är att särskild undervisningsgrupp ska vara kortvarig vilket även 
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Lutz (2013) förespråkar. Undervisningsformen i denna studie kallas för 
intensivundervisning i grupp och tidigare forskning visar att intensivundervisning i 
grupp medför goda resultat eleverna (Fuchs, Fuchs, Craddock, Hollenbeck, Hamlet & 
Schatschneider, 2008).  
 
En annan fördel med att undervisa elever i grupp istället för en- till-en är att människan 
lär sig bäst i samspel med andra människor. Eleverna har varandra att fråga och att 
diskutera uppgifterna med vilket även det sociokulturella perspektivet och formativ 
bedömningsområdet förespråkar (Säljö, 2010, Wiliam, 2014). Albertsoon, Lindholm 
och Sjöberg (2016) menar att så gott som all undervisning som har positiv effekt på 
elevernas inlärning kallas för intensivundervisning. Författarna menar att 
intensivundervisning är ett arbetssätt som utgår ifrån en arbetsmodell som kan användas 
i samtliga årskurser i grundskolan. Arbetsmodellen som dessa förespråkare framhåller 
är en-till-en undervisning, det vill säga en elev med en lärare och att samtalet är i fokus i 
undervisningen. Säljö (2010) eller Wiliam (2014) menar dock att eleverna utvecklas 
bättre tillsammans med övriga elever eftersom språket och kommunikationen har stor 
betydelse i lärarsituationer. Detta syntes även i mina elevers diskussioner med varandra 
under lektionerna.  
 
Ett sådant exempel från en av lektionerna visar följande samspel mellan två elever innan 
de kommer fram till den rätta lösningen i uppgiften: 
 

– Om du tittar här på plattorna titta här då. 
– Det kan inte bli 1, det måste bli 1,1 eftersom du har den där långa kvar 
här. 
 

Det är viktigt med tidiga insatser om läraren misstänker att en elev inte kommer att 
klara kunskapskraven och den tidiga insatsen kan då hjälpa till så att elevernas 
svårigheter inte kommer att öka (Lunde, 2008; Johan Hallberg, personlig 
kommunikation, 20 november 2015).  
 
Det är även viktigt att eleverna får möjlighet till rätt hjälp att utvecklas i sina 
matematikkunskaper och som pedagog måste man ibland använda flera olika arbetssätt, 
som att t ex arbeta multisensoriskt, eftersom det kan bidra till att elevernas förståelse i 
matematiken kommer att öka (McIntosh, 2009; Sterner & Lundberg, 2004). Det 
konkreta materialet är hjälpmedel (artefakter) som kan lyfta fram det matematiska 
tänkandet hos eleverna och i den här studien hjälpte det eleverna att bland annat förstå 
hur de skulle räkna ut decimaltalen. Då en uppgift om decimaler kunde se ut så här: 0,5 
+ 0,25 =_ – Lätt det blir 0,30. – Nä, det blir det inte! Eleven som sa ”Nej”, tog fram 
stavarna och kuber (som de hade fått som hjälpmedel under dessa lektioner) och började 
förklara för eleven som svarade 0.30. – Se, det blir 0.75! Eleven som sa ”Nej” hade de 
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rätta förkunskaperna för att kunna delge sin kunskap om decimaltal till en annan elev i 
gruppen. 
 
Från intervjun med eleverna framkom det att de oftast bara räknade i matematikboken 
under lektionerna. Enligt McIntosh (2008) kan elevens begreppsförståelse ta längre tid 
att befästa om eleverna bara arbetar i matematikboken, och att det istället är att föredra 
att eleverna får arbeta praktiskt med matematik. Det brukar även vara ett positivt inslag 
i matematikundervisningen när de får möjlighet att använda sig av konkret material 
under lektionerna ... - det var lite roligt att få dela in pappret i 25 %, fast det var inget 
svårt att göra, rätt enkelt faktiskt.  
 
Varför använder sig inte pedagogerna i skolorna av mer konkret material i sin 
undervisning och därmed låter eleverna få ta den tid de behöver för att befästa sina 
matematiska kunskaper? En av orsakerna enligt Lundberg och Sterner 2009), kan vara 
att läroplanen ställer allt högre krav på eleverna och pedagogerna i skolan, och att 
pedagogerna inte ser tillräcklig vinning med att använda sig av konkret material i större 
utsträckning. 
  
I studien har sonderingsfrågor, diagnostiska frågor och exitfrågor använts under 
lektionerna och en av anledningarna var att det gav mig en möjlighet att ta reda på 
elevernas förståelse i de moment som vi arbetade med. Ett exempel på en 
sonderingsfråga från studien löd så här: - Vilket tal är störst 16, 10,7 eller 0,175? 
Lundberg & Sterner (2009) menar att eleverna skall få tid på sig att lära, (även kallad 
TOT-principen) och att det är viktigt att läraren inte går för fort fram i undervisningen, 
vilket sonderingsfrågor, diagnostiska frågor och exitfrågor effektivt kan avhjälpa.   
  
Från figur 2 och 3 går det att utläsa att de moment som eleverna arbetade med under 
intensivundervisningen hade både positiv och negativ effekt på deras utveckling och 
lärande. McIntoshtestet visade även att elevernas resultat sjönk på slutet men frågan är 
om intensivundervisningen hade en negativ effekt på elevernas lärande?  
 
Jag skulle vilja svara nej på den frågan, eftersom en förklaring till att elevernas svar på 
slutet blev sämre berodde på att de stressade eftersom de ville spela memory. En annan 
förklaring kan vara att eleverna var trötta och inte orkade hålla fokus på vad de skulle 
göra i uppgifterna. Flera av eleverna i studien upplevde att matematik var extra svårt när 
de var på dåligt humör eller trötta: - för då vill jag bara hem och sova. Vilket enligt 
Björnström (2012) är den främsta orsaken till att elever har svårt med matematik. 
 
En av eleverna hade matematik som favoritämne och dennes argument var att eleven 
slipper läsa så mycket. 
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– Det är jobbigt det där med läsningen som i SO å så i NO med. Det är 
mycket text och det är jobbigt med så mycket text. Ibland svårt med all 
text. 

 
Kan det vara så att eleven i fråga har svårigheter med läsning? Detta är inget som 
studien har undersökt, men forskning visar att de elever som har svårigheter med 
läsningen också befaras utveckla matematiksvårigheter i högre grad än elever utan 
svårigheter med läsningen (Mazzocco, Michéle & Grimm, 2013). 
 
En annan viktig aspekt för att eleverna ska lyckas med matematiken är lärarens 
förväntningar på eleverna, men också elevernas syn på sig själva (Mouwitz, 2001). 
Eleverna i studien hade en positiv inställning till skolan och matematik både före och 
efter intensivundervisningen och deras attityd ändrades inte under dessa fem veckor av 
intensivundervisning. Hade gruppen bestått av elever med en dålig attityd till 
matematik, kan jag bara hoppas på att elevernas attityd hade förbättrats som det gjorde i 
England (DCSF, 2008, 2010). Jag hoppas att eleverna i studien kommer att bibehålla sin 
positiva inställning till matematik och skolan, för det kommer att bidra till att de 
utvecklar sina kunskaper. 
 
Enligt Socialstyrelsen (2010) har betygen stor betydelse för hur eleven kommer att leva 
sitt vuxna liv. Hansson (2011) menar att unga människor utan utbildning i dagens 
samhälle kommer att få svårigheter att skaffa sig ett arbete. Samtliga elever i studien 
ansåg att det är bra att kunna matematik när man är vuxen, både utifrån egen shopping 
och utifrån deras framtidsplaner;  
 

– Ja men du förstår, om jag ska handla och inte kan räkna alls, då kan de luras 
och ta alla mina pengar. Om jag ska börja jobba på en förskola, vilket jag skulle 
vilja göra då jag blir stor och ska börja jobba, då är matte där med på förskolan. 
För de som jobbar på en förskola de räknar barnen, när de dukar och så ska man 
ju lära barnen att räkna och så. 

 
Att eleverna i studien har denna insikt kommer med stor sannolikhet bidra till att de 
kommer att studera vidare och inspirera sig själva till att lyckas med studierna.  

6.2 Metoddiskussion 
Flera datainsamlingsmetoder (triangulering) har använts i denna fallstudie och detta för 
att öka generaliserbarheten i studien. Att jag har använt mig av flera metoder har hjälpt 
mig att besvara denna studies syfte och frågeställningar, samtidigt som det har ökat 
studiens tillförlitlighet och trovärdighet (Denscombe, 2009). 
 
 



40 

För att göra en kartläggning av elevernas styrkor och svagheter i matematik var det 
självklara valet McIntosh´s test för årskursen. För att göra en djupare och större 
kartläggning av elevernas matematikkunskaper hade dock flera tester kunnat göras med 
eleverna. Samtidigt är det ingen mening att eleverna gör test på test eftersom det inte 
utvecklar dem utan snarare bidrar till sämre resultat och lägre självförtroende för ämnet 
som sådant (Lunde 2011). 
 
Att intervjua eleverna en och en är en fördel eftersom eleverna då inte behöver 
konkurrera med varandra för att få min uppmärksamhet. En nackdel var att eleverna inte 
kunde använda varandra som samtalsresurs under intervjuerna och en annan nackdel är 
att jag omedvetet kan ha påverkat elevernas svar även om jag försökte att hålla mig 
objektiv. Eleverna fick den tid de behövde för intervjufrågorna, för att få chansen att 
tänka färdigt innan de svarade, vilket även Kinge (2008) förespråkar.  
 
Intervjuerna spelades in för att öka studiens tillförlitlighet, och detta gav mig möjlighet 
att lyssna på intervjuerna om och om igen. Frågorna som användes under intervjun är 
framtagna av mig, och här finns det en förbättringspotential eftersom jag inte är van att 
intervjua barn. Genom att jag strukturerat upp svaren från intervjuerna i olika kategorier 
blev de lättare att jämföra och det blev även lättare att hitta de avvikande svaren från 
eleverna, vilket sammantaget ökar studiens reliabilitet (Kvale & Brinkman, 2009).  
 
Intensivundervisning i grupp som en del av studien valdes dels för att människan lär sig 
bäst i samspel med andra människor (Säljö, 2010; Wiliam, 2014). Det finns flera 
relevanta studier om elever som befinner sig i matematiksvårigheter och det positiva 
resultat som intensivundervisning i grupp gav för dessa. Detta stämmer till största del 
med resultatet av denna studie.  
 
Samtidigt vill jag tillägga att fem veckor inte är lång tid, och skulle en sådan här 
undersökning göras om bör perioden med intensivundervisning vara minst 10 veckor. 
Det tror jag skulle bidra till större positiv inverkan på elevernas kunskaper, och det har 
också tidigare forskning kommit fram till. 

6.3 Fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att forska vidare om det kan vara så att det är samhällets krav 
och skolornas reformer som sätter ett allt större fokus på den enskilda individen, och att 
det genom detta skapas elever i behov av särskilt stöd? Hur påverkar det de svaga 
eleverna när samhället och skolorna ställer allt större krav på den enskilda individen?  
 
Bland annat Adler (2001) menar att elever som utvecklar matematiksvårigheter ofta har 
brister att förstå vardagsmatematiken. Vad skulle hända kunskapsmässigt om skolorna 
tar in vardagsmatematik mer i sin undervisning? Blir det lättare att relatera till 
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uppgifterna? Skulle skolorna då kunna förebygga att elever hamnar i matematiska 
svårigheter?  
 
Vad är det som räknas som lyckade resultat, räknas enbart måluppfyllelse? Och är det 
kanske dags att forskare tittar på vad man idag anser ska ingå i ämnet matematik i 
skolan, och sedan jämföra det med vad barnen möter i samhället?   
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 
Intervjufrågor före intensivundervisningen: 
 

û Berätta vad du tänker då du hör ordet matematik. 
û Hur tycker du att det är att ha matematik? 
û När lyckas du med matematik? Varför? Varför inte? 
û Vad brukar ni göra på era matematiklektioner? 
û Varför behöver man kunna räkna? 

 
Intervjufrågor efter intensivundervisningen: 
 

û Berätta vad du tyckte om att ha intensivundervisning. 
û När kände du att du lyckades, under våra lektioner? 
û Vad tycker du att du har lärt dig? 
û Hur har din upplevelse för matematik förändras? 

 


