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Sammanfattning  
 
Denna studie har som syfte att undersöka om intensivundervisning i matematik kan vara ett sätt att möta 
elever i matematiksvårigheter. För att undersöka studiens syfte har ett aktionsforskningsprojekt bedrivits, 
där två elever fått möjlighet att testa intensivundervisning i matematik. En rektor och tre lärare har 
intervjuats för att undersöka hur de ser på det specialpedagogiska stödet i matematik och 
intensivundervisning generellt. Det fanns stor efterfrågan på förändring inom det specialpedagogiska 
stödet i det arbetslag som deltog. Intensivundervisningen visade på goda resultat för de medverkande 
eleverna. Det visade sig att det var ett tidskrävande arbetssätt, då undervisningen krävde goda 
förberedelse, samt att en-till-en-undervisning kan innebära att färre elever får stöd. I studien användes ett 
färdigt material i arbetet med eleverna. Ett färdigt material var ett bra stöd med många tips och idéer, men 
elevers olikheter medförde att pedagogen ändå måste anpassa undervisningen efter varje individ.  
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1 Inledning 
”Jag kan inte” ”Jag vill inte” ”Jag fattar ingenting” ”Det är svårt”.  

Detta är fraser som många gånger förknippas med elevers relation till ämnet matematik. 
Studier visar att svårigheter i matematik lätt leder till lågt självförtroende, vilket många 
gånger beror på upprepade nederlag i matematiken (Magne, 2006). Det leder med andra 
ord till en ond cirkel av misslyckanden. Matematik är ett ämne som framkallar många 
känslor, positiva, men även negativa (Ahlberg, 2001). Skolan har en viktig roll att 
hjälpa eleverna att få ett positivt förhållande till ämnet matematik. Det är även ett ämne 
som har hög status och där det är vanligt att man kategoriserar varandra som bra eller 
dålig på matematik (Mendick, 2005). Det väcker frågan vad är det att vara duktig i 
matematik? Wallby et al. (2001) menar att de elever som är snabba och har många rätt 
anses vara duktiga och att vara duktig i matematik är synonymt med att vara smart.  
 
Sveriges skolor har som ledord, att det ska vara ”en skola för alla”. Det betyder att alla 
elever ska få möjligheten att utvecklas i skolan. I läroplanen för grundskolan står det att, 
”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla 
kunskaper och värden” (Skolverket, 2011 s. 9). Det kan tolkas som att elever har rätt till 
en likvärdig utbildning där undervisningen anpassas efter elevernas förutsättningar och 
behov och då måste det finnas utrymme för olika arbetsformer. För att kunna tillgodose 
alla elevers olika behov är det viktigt att lärare har kunskap om varje elev (Skolverket, 
2011). Det kan vara svårt för en lärare att ensam tillgodose alla elevers behov och möta 
alla elever på deras nivå. Det ställer stora krav på lärare (Engström, 2003). Befaras det 
att en elev inte kommer att nå målen ska det utredas och visar det sig att eleven är i 
behov av särskilt stöd har skolan en skyldighet att ge eleven det stödet. Detta då vi 
enligt lag ska ta hänsyn till,  

”… barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de 
utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och 
elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen”  

(SFS 2010:800, s. 26).  

 
Min framtida roll inom skolan som speciallärare i matematik innebär att jag kommer att 
ha förmånen att arbeta med elever som är i behov av utökat stöd. Matematik är ett 
komplext ämne och alla som följer nyheterna i Sverige vet att kunskaperna i matematik 
sjunker bland eleverna. ”Sverige rasar i PISA-studie” eller ”Låga mattekunskaper 
sänker nivån” är exempel på rubriker i media. Denna studie har inte som avsikt att 
undersöka de sjunkande resultaten, utan hur det specialpedagogiska stödet ser ut i ett 
arbetslag. Finns det ett behov av förändring och hur kan jag som speciallärare möta 
elevers olikheter på ett bra sätt? 
 
Under min speciallärarutbildning vid Umeå universitet kom jag i kontakt med en 
undervisningsform vid namn intensivmatematik, vilket fångade mitt intresse. Flera 
studier som har bedrivits om intensivundervisning i matematik visar på positiva resultat 
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(Lundberg & Sterner, 2009). Det har även visat sig att elever fått en annan syn på 
matematik efter att de deltagit i intensivundervisning. Här följer ett citat från en elev 
som fått ta del av denna undervisningsform. ”Det är det roligaste ämnet” (Lundqvist, 
Nilsson, Schentz & Sterner, 2011, s. 48). Detta är vad jag vill att eleverna ska känna.  
 
Min erfarenhet av specialpedagogiska insatser kring matematik är att eleverna får arbeta 
i mindre grupp med något konkret material och många gånger arbetas det med samma 
uppgifter som i klassrummet. Den största skillnaden är egentligen att det är i en mindre 
grupp.  

Mitt mål med mina kommande arbetsuppgifter är att hjälpa så många elever som möjligt 
och om intensivmatematik är ett arbetssätt som kan bidra till detta anser jag att det är av 
stor vikt att jag får möjlighet att utforska och prova ett, av alla, arbetssätt i 
matematikens komplexa värld. Görel Sterner berättar i en föreläsning (Sveriges 
utbildningsradio, 2012) att det är viktigt att man känner sig trygg och har en ryggsäck 
full med material och övningar för att bedriva intensivundervisning i matematik. Detta 
för att intensivmatematik bygger på undervisning i fyra faser, den laborativa, 
representativa, abstrakta och slutligen återkopplingsfasen där man befäster och skapar 
sammanhang för fortsatt lärande (Lundberg & Sterner, 2006). Det kan vara en utmaning 
att ge sig in i nya arbetssätt och kännas som att man ger sig ut på hal is. Det kan kännas 
som att man inte har tillräckligt med erfarenhet och material i sin ryggsäck för att våga 
ta steget mot intensivmatematik. Idag finns ett färdigt material att tillgå, Intensivträning 
i matematik (Olsson, 2014) och detta kommer att vara ett stöd i arbetet med 
intensivmatematiken. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka, i ett arbetslag, om och hur intensivmatematik 
kan vara ett effektivt sätt att undervisa elever i matematiksvårigheter. 

2.1 Frågeställningar 

 Hur ser rektor och lärare på det specialpedagogiska stödet i matematik? 

 Hur kan ett aktionsforskningsprojekt i intensivmatematik bedrivas? 
 Vilka kunskaper och kompetenser krävs av pedagogen vid intensivundervisning 

i matematik? 

 Vilka effekter har denna form av intensivmatematik på elevernas lärande i, och 
inställning till, matematik? 

 Vilka förutsättningar krävs för ett arbetssätt som inbegriper intensivundervisning 
i matematik? 
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3 Bakgrund 
Bakgrunden inleds med en beskrivning av vad matematiksvårigheter kan vara, vad som 
menas med särskilt stöd, samt att kartlägga matematiksvårigheter. Därefter följer ett 
avsnitt om Undervisning i matematik, som övergår till tidigare forskning kring 
intensivmatematik och avslutas med Specialpedagogiska perspektiv. Bakgrunden 
avslutas med några framgångsfaktorer för lärande. 

3.1 Matematiksvårigheter och särskilt stöd 

Varför är det så viktigt att prata om matematiksvårigheter och orsakerna till varför de 
uppstår? Vissa forskare menar att, ”svag matematisk förmåga är ett större handikapp än 
svag läsförmåga (Butterworth & Yeo, 2010, s. 8)”, och det är en av anledningarna till 
varför det är viktigt att prata om matematiksvårigheter. En annan anledning är att 
svårigheter i matematik ofta hänger samman med vilken självbild eleverna har eller får 
på grund av svårigheterna. Känslan av att inte duga, eller ångest och förtvivlan är 
vanliga känslor bland elever i matematiska svårigheter (Lundberg & Sterner, 2009). I 
princip alla elever stöter någon gång på svårigheter inom matematiken och de allra 
flesta har även något eller några utvecklingsområden, likväl som att alla elever har 
styrkor inom ämnet. För många elever blir dessa svårigheter inga större problem, men 
för vissa kan det bli en svår tröskel att ta sig över (McIntosh, 2008).  
 
Enligt Skollagen ska elever som riskerar att inte nå kunskapskraven få det stöd de 
behöver för att nå dit. Detta stöd ska i största möjliga mån ges inom den elevgrupp som 
eleven tillhör. Stödet kan ges som ett komplement, eller i stället för den vanliga 
undervisningen (SFS, 2010:800). Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag och det är av 
stor vikt att stödinsatser sätts in tidigt (Skolverket, 2014). Hur kan stödinsatserna då se 
ut och hur ska det organiseras? I både skollagen och läroplanen är det en ganska vag 
beskrivning av vad det särskilda stödet betyder. Det är upp till pedagogerna att göra 
olika tolkningar (Nilholm, 2012). Skolverket (2014) talar om två olika insatser, extra 
anpassningar och särskilt stöd. Extra anpassningar ska normalt sett genomföras av 
personalen inom ordinarie undervisning, medan särskilt stöd oftast sker utöver ordinarie 
undervisningen, samt omfattar större varaktighet och omfattning av stöd. Den 
organisation skolan har och vilka prioriteringar de gör påverkar vilka möjligheter det 
finns för att möta alla elevers olika behov. Många elever får kompensatoriska insatser 
under sin skolgång (Ahlberg, 2001).  
 
Forskare menar att inkludering eller delaktighet är av stor vikt i skolan. Med 
inkludering menas att elevers olikheter ska ses som en tillgång. Inkludering står inte 
skrivet i varken Skollagen eller Lgr 11 (Nilholm, 2012). Frågan är om alla elever 
kommer att kunna inkluderas så länge skolan har kunskapskrav som är lika för alla.  
För att kunna ta tillvara på elevers olikheter, kräver det att lärare individualiserar 
undervisningen, vilket ställer stora krav på läraren. Samspelet mellan det matematiska 
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stoffet, elevens personlighet och omgivningen påverkar elevers lärande och lärare bör ta 
hänsyn till detta. (Engström, 2003). Detta i sin tur leder till att det kan vara komplicerat 
att veta med vad och hur man ska arbeta. Löwing och Kilborn (2002) menar att det i 
princip är omöjligt att ge bra individualiseringar till alla, då alla elev har olika 
förutsättningar och motivation för inlärning. Författarna menar att pedagoger måste hitta 
strategier i sin undervisning för att nå så många som möjligt. Motivet till 
individualiserad undervisningen är att vi ska anpassa uppgifter och metoder efter elevers 
förutsättningar, inte för att gruppera elever i olika kategorier. Alla elever har rätt att få 
känna delaktighet och gemenskap i en inkluderande miljö (Persson, 2013). Författaren 
skriver samtidigt att enskilda stödinsatser eller stöd i mindre grupp är det som 
efterfrågas och att insatser många gånger görs för att eleverna ska komma ikapp 
klasskamraterna. Detta resulterar i att man ofta jobbar med samma uppgifter som i 
klassrummet, fast enskilt eller i mindre grupp, istället för att arbeta med 
individualiserade arbetsuppgifter anpassade efter varje elevs förutsättningar. 
 
Elever i matematiksvårigheter är i stort behov av direkt och konkret undervisning för att 
inte bristande och felaktiga kunskaper i matematiken ska förankras hos dem. Det är av 
stor vikt att dessa elever snabbt får hjälp och återkoppling av en lärare (Lundberg & 
Sterner, 2009). Forskning inom matematikdidaktik visar att undervisning i heterogena 
grupper är positivt för alla elever. Samtidigt finns det elever som inte klarar av att 
fokusera i klassrummet och på så sätt inte får utvecklas i rättvis takt (Ahlberg, 2001). I 
dessa fall kan små grupper vara till fördel då läraren får större möjlighet till direkt 
återkoppling. Samtidigt kan det finnas en problematik med att låta elever arbeta i små 
grupper. Då alla i den mindre gruppen är i svårigheter och är i behov av extra stöd kan 
det likväl vara svårt för läraren att hinna med alla elever. 

3.1.1 Kartlägga matematiksvårigheter 

Det finns många orsaker till varför elever misslyckas i matematik. För att kunna sätta in 
tidiga åtgärder är det bra med tidig diagnos (Magne, 1998). Persson (2013) skriver om 
användandet av diagnoser och kartläggning och att det är ett bra verktyg för att utveckla 
undervisningen. Författaren menar dock att diagnoser har fått en negativ stämpel. Det 
kan bero på att de diagnoser som man använder inte är tillräckligt bra eller att de 
används på fel sätt. En fråga man kan ställa sig är om det verkligen är det som ska testas 
som testas (Löwing & Kilborn, 2002; Lunde, 2011)? Många gånger används diagnoser 
snarare för att rangordna elever och ofta får elever göra en diagnos i slutet av ett 
område, utan möjlighet till att arbeta med de svårigheter som visats där. Diagnoser 
borde istället handla om att ”tänka efter före (Löwing & Kilborn, 2002, s. 164)”. 
Diagnostisering av kunskap innebär enligt författarna att, ”All verksamhet går ut på att 
kartlägga en elevs aktuella kunskaper i avsikt att individualisera och därmed optimera 
elevens inlärning (s. 163)”. Det är av stor vikt att man även tar med elevernas tankesätt i 
kartläggningen, till exempel genom att intervjua dem. Skriftliga diagnoser kan vara ett 
underlag för att ta reda på vilka elever som man behöver prata med för att vidare 
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kartlägga vad som orsakat problemen (Löwing, 2008). Malmer (2002, s. 215) pratar om 
ett ”helhetsperspektiv” när man ska kartlägga en elev. Med det menar författaren att 
man ska ta med både elevernas matematiska kunskaper och framförallt deras tankar. 
Kartläggningen ska syfta till att ta reda på vilka begrepp eleven behärskar. 

3.2 Undervisning i matematik 

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som har svårt att nå målen. Det måste finnas 
utrymme för olika arbetsformer, det vill säga att det tas hänsyn till att elever är olika och 
lär sig på olika sätt. Detta medför att undervisning och resursfördelning inte kan se lika 
ut överallt (Skolverket, 2011). När man diskuterar hur resurser fördelas eller hur det 
specialpedagogiska stödet struktureras, går det inte att låta bli att ta hänsyn till olika 
faktorer, som till exempel synen på lärande, politiska och ekonomiska faktorer 
(Assarsson, 2007). Det är likväl vanligt att resursfördelningen för det special-
pedagogiska stödet fördelas utan att ta hänsyn till det faktiska behovet som finns i 
klasserna eller på skolor (Persson, 2013).  
  
För att elever ska lära sig matematik räcker det inte att lära sig regler och få saker och 
ting förklarat för sig. De måste få samtala och förklara hur de tänker. De måste stöta på 
utmaningar och få arbeta med konkret material, där läraren får chans att följa och 
observera elevernas tankegång (McIntosh, 2008). Då matematik är ett komplext ämne är 
det av vikt att undervisningen bygger på att gå från det konkreta till det abstrakta, samt 
att det ska kännas meningsfullt för eleven (Malmer, 2002; McIntosh, 2008; Lundberg & 
Sterner, 2009). Elever i matematiska svårigheter är hjälpta av att de undervisas på 
lagom svårighetsnivå med utgångspunkt från deras tidigare kunskaper (Butterworth & 
Yeo, 2010). Författarna menar därför att enskild undervisning kan vara till stor nytta för 
dessa elever och undervisningen kan med fördel vara intensiv och återkommande.  
 
Grunden för förståelse inom matematiken är matematiska begrepp och det är viktigt att 
elever får denna förståelse innan man övergår till abstrakta symboler. För många är 
matematik just bara olika symboler och siffror (Malmer, 2002).  
 

”Om barn möter siffror och tal i många olika sammanhang, hanterar olika föremål och 
bilder, samtalar och ritar, får de utökade möjligheter att utveckla sin förståelse av 
matematikens formella symboler. Det är när barnen använder symboler i meningsfulla 
sammanhang som de fortlöpande utvecklar sin förståelse”   
                     (Ahlberg, 2001, s. 65)  

Ahlberg (2001) menar att detta måste ske på ett sätt som inte ställer krav på att det ska 
vara rätt eller fel.  
 
Matematikinlärning bör bygga på fyra faser. Den laborativa fasen handlar om att eleven 
arbetar både muntligt och med konkret material för att tydliggöra matematiska begrepp 
och idéer. När eleven kan berätta med egna ord lägger man undan det konkreta 
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materialet och övergår till den representativa fasen. Den fasen handlar om att eleven, 
utan hjälp av konkret material, ritar bilder och andra representationer av begrepp, 
lösningar på uppgifter och matematiska resonemang. Den abstrakta fasen handlar om att 
eleven har en konkret inre representation för matematiska begrepp. Då är eleven redo att 
bredda sin förståelse till en abstrakt nivå och kan överföra detta till det matematiska 
symbolspråket. I den sista fasen har lärarna en viktig roll att guida eleverna att befästa 
idéer och färdigheter samt att se samband mellan begrepp och idéer (Lundberg & 
Sterner, 2009). 

3.2.1 Intensivmatematik 

Vad är då intensivundervisning i matematik? Arbetssättet bygger på en-till-en-
undervisning under en begränsad period (Lundberg & Sterner, 2009). Övning ger 
färdighet är ett gammalt ordspråk som det ligger mycket sanning bakom. Lundberg och 
Sterner (2009) skriver om TOT-principen (Time on task), det går även att tolka TOT-
principen som ”tid för lärande”. Det som beskrivs som viktigt för elever i svårigheter är 
att de får mycket tid att tillägna sig kunskapen och därför vill man uppnå en hög TOT. 
För att göra det är en-till-en-undervisning, där eleven får vägledning och ständig 
återkoppling under en period, väldigt positivt för elevens lärande. I en studie av Gunnar 
Sjöberg (2006) framkommer det att tidsanvändningen under matematiklektionerna inte 
var optimal för elever i matematiksvårigheter. Eleverna lägger mer tid på ”vila” än 
matematikarbete.  
 
En-till-en-undervisning ger eleven en känsla av att vara speciellt utvald. Arbetet bygger 
på att eleven ska känna sig bekväm med och ha förtroende för pedagogen. Detta då det 
är ett nära arbete mellan elev-pedagog (DCSF, Department for children, schools and 
families, 2009). Denna undervisningsform ger stora möjligheter till att arbeta 
annorlunda än i klassrummet, till exempel genom att låta elever arbeta mer praktiskt. 
Det ställer stora krav på pedagogen att arbeta enskilt med elever. Det gäller att kunna 
bygga en relation till eleven socialt, men även att ha tillräckliga kunskaper för att möta 
eleven på hens nivå (Lutz, 2013). 
 
Flera skolor i olika kommuner har ingått i projekt eller utvecklingsarbeten kring 
intensivmatematik. Hur intensivundervisningen i matematik sett ut skiljer sig mellan de 
olika skolorna. Intensivundervisning i matematik har ingen bestämd ram för hur den ska 
bedrivas. Exempelvis har Skövde Kommun genomfört ett utvecklingsarbete kring 
intensivundervisning i matematik som riktat sig främst till elever i åk 2 (Lundqvist, 
Nilsson, Schentz & Sterner, 2011). I utvecklingsarbetet har elever i behov av stöd i 
matematik fått intensivundervisning utöver den ordinarie matematikundervisningen. 
Detta skedde fyra gånger 30 minuter per vecka under en period av 10-11 veckor. 
Projektet visade på en del svårigheter när det gäller organisationen kring undervisning 
utanför den ordinarie klassrumsundervisningen på lågstadiet. Bland annat fanns det inte 
håltimmar i elevernas scheman där man kunde ge möjlighet till en-till-en undervisning, 
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samt att vid schemaläggningen var man tvungen att ta hänsyn till elevernas busstider. 
Intensivundervisningen i detta projekt byggde på ett nära samarbete mellan 
intensivlärare och klasslärare, där samplanering var en viktig del i undervisningen. En 
annan viktig faktor var ett nära samarbete med hemmet för att de skulle kunna hjälpa 
sitt barn på bästa sätt hemma. Därför var det av vikt att hemmet kontinuerligt fick ta del 
av planeringen, vad de gjorde i skolan, samt uppföljning och utvärdering av arbetet. 
Måndag till torsdag fick eleven med sig uppgifter hem, vilka byggde på vad de arbetat 
med i skolan. Skolan och hemmet kommunicerade med en kontaktbok. Projektet var 
lyckat, vilket författarna menade var på grund av att undervisningen var strukturerad 
och byggde på beprövad erfarenhet och forskning. Elevernas motivation och egna 
drivkraft låg även som grund till det goda resultatet. Författarna skriver att man ska ha 
höga, men realistiska förväntningar på eleverna. I Skövdes projekt var inte bara 
intensivundervisningen i fokus. Klassrumsundervisningen var också en del i 
utvecklingsarbetet då lärarna, som arbetade med matematik, fick kompetensutveckling i 
ämnet.  
 
Umeå kommun har även under två läsår bedrivit ett projekt i intensivmatematik 
(Albertsson & Lindholm, 2015). Vid detta projekt arbetade två pedagoger på 
sammanlagt 1,5 tjänst. Intensivundervisning i matematik erbjöds till 56 elever som 
befarades att inte nå målen eller där tidigare insatser inte hjälpt. Innan de började arbeta 
med eleverna skrevs en skriftlig överenskommelse med vårdnadshavare och elev. 
Därefter arbetade de med en-till-en-undervisning för att kunna utgå från elevens behov. 
Som grund för vad eleverna behövde arbeta med låg en pedagogisk kartläggning och 
analys vilka var gjord av ansvarig speciallärare och klasslärare. Därefter träffade 
eleverna en pedagog vid 3 tillfällen/vecka á 30-40 minuter under sex veckor. Vid dessa 
träffar utgick man från laborativa material för att samtala och resonera med eleverna. 
Projektet visade att samtliga elever förbättrade sina resultat. En majoritet av 
vårdnadshavare och klasslärare ansåg även att eleverna ökat sin motivation, intresse, 
blivit mer nyfikna på matematik, samt att matematikläxan gått lättare. De märkte även 
att eleverna fick ökad tilltro till sin matematiska förmåga. Författarna menade att 
intensivundervisning gav fördjupade matematikkunskaper och goda möjligheter att visa 
eleverna deras matematiska förmåga vilket även stärkt deras självkänsla. Då 
intensivundervisningen skulle ligga utanför timplanen gav det även eleven mer 
undervisningstid i matematik. Detta arbetssätt möjliggjorde även för pedagogen att få en 
bra bild av elevers styrkor och svagheter, då pedagogen arbetade nära eleven i en-till-
en-undervisning. Arbetssättet hjälpte även pedagogen att upptäcka om elevers 
matematiska svårigheter berodde på andra faktorer än brister i matematikkunskap. Det 
blev som en fördjupad kartläggning.   
 
Åse Hansson (2015) har gjort en utvärdering kring ett pilotprojekt där man har testade 
personliga tränare i matematik. Eleverna deltog i en-till-en-undervisning, fyra 
dagar/vecka á 30 minuter, under en period av 12 veckor, utanför ordinarie 
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matematikundervisning. Träningen byggde på de tidigare nämnda fyra faserna. 
Intensivundervisningen visade positiva effekter på elevernas matematiska prestationer 
(Hansson, 2015). Det visade sig dock att när den extra stöttningen och motivationen av 
den personliga tränaren var över minskade effekten på elevernas prestationer om eleven 
inte hunnit få tillräcklig tilltro till sin egen förmåga. Utvärderingen pekade på att 
tillfälliga insatser kan vara till hjälp för stunden. Många gånger behöver eleverna hjälp 
under en längre period och det är av vikt att eleverna känner trygghet i stödet de får. 
Intensivundervisning kan vara ett bra komplement till ordinarie undervisning för elever 
som är i behov av särskilt stöd. Det går emellertid inte att generalisera 
intensivundervisningen och säga att det är tillräckligt för alla elever i svårigheter i 
matematik. Ibland behöver elever stöttning under längre perioder.   

3.2.2 Specialpedagogiska perspektiv 

En faktor som påverkar hur det specialpedagogiska stödet organiseras och tankarna 
bakom detta är vilket perspektiv man har på specialpedagogiken (Nilholm, 2005). Det 
finns tre perspektiv som är vanligt att det talas om inom det specialpedagogiska fältet. 
Dessa perspektiv är det kompensatoriska, det kritiska och dilemmaperspektivet. Det 
traditionella perspektivet, eller kompensatoriska perspektivet som det ofta kallas, har sin 
grund inom medicin och psykologin. Man anser att problemet ligger hos eleven, det är 
eleven som har svårigheter. Detta perspektiv medför att man ska kompensera elevernas 
brister, vilket kan tolkas som att eleverna ska bli mer lika varandra. För att man ska 
kunna kompensera elevernas brister lägger man stor vikt vid att testa eleverna för att 
kunna kategorisera eleverna i grupper utifrån deras kunskaper eller brister (Nilholm, 
2012). 
 
Det finns de som är kritiska till det kompensatoriska perspektivet och anser att man 
måste söka orsaken till elevers svårigheter utanför eleven. Detta perspektiv kallas för 
det kritiska perspektivet (Engström, 2003; Nilholm, 2005). Faktorer som organisation, 
lärmiljö och läraren, det vill säga helheten, påverkar elevers lärande (Person, 2013; 
Engström, 2003). Lunde (2011) menar därför att man måste se över hela 
lärandesituationen om en elev inte lär sig. Inom detta perspektiv är det skolan, samhället 
eller diskursen som ska diagnostiseras (Nilholm, 2005).  
 
Ett tredje perspektiv är dilemmaperspektivet. Nilholm (2005) skriver i sin artikel att det 
uppstår valsituationer utan tydliga svar på hur man bäst ska agera. Skolan står inför 
dilemman både av politisk och etisk karaktär (Nilholm, 2005; 2012).  Det kan ses som 
ett dilemma när man har en skola där alla elever ska få likartad utbildning trots sina 
olika förutsättningar. ”Det kommer alltid att finnas variationer i elevernas kunskaper 
och variationen är ett dilemma som måste hanteras (Engström, 2003, s. 26)”. Författaren 
menar vidare att kompensation gentemot deltagande för eleven är ytterligare ett 
dilemma att hantera. 
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3.3 Framgångsfaktorer för lärande 

Det finns flera framgångsfaktorer som påverkar elevernas lärande. Lärarens roll, 
feedback, självreglerat lärande och motivation är faktorer som beskrivas nedan. 

Lärarens roll 
Sambandet mellan elevers lärande och lärares kompetens är påtaglig (Lunde, 2011). 
Tidigare trodde man inte att lärarkompetens gjorde så stor skillnad, men senare 
forskning visar att så är visst fallet. Lärarens roll och insatser för elever i svårigheter är 
av stor betydelse för eleverna. Hur rollen ser ut eller vilka insatser som görs varierar 
från elev till elev (Sjöberg, 2009). Vad är det då som är viktiga faktorer i lärares 
undervisning? För att undervisningen i matematik ska bli så effektiv som möjligt kräver 
det att läraren har både ämneskunskaper och matematikdidaktiska kunskaper (Mouwitz, 
2001). Vidare beskriver författaren att om en lärare har bristande ämneskunskaper kan 
det påverka så att eleverna får en negativ bild av vad matematik är. Det är dock inte 
lärares ämneskunskaper som har störst effekt på elevprestationer (Håkansson, 2011). 
Håkansson har sammanfattat John Hatties metastudie kring vad som påverkar elevers 
lärande. Denna studie visar att lärares förmåga att skapa relationer med eleverna och 
tydlighet i undervisningen har större effekt på elevers prestationer. Lärare som visar på 
många olika strategier, har höga förväntningar och är delaktiga i lärprocessen påverkar 
elevers prestationer på ett positivt sätt. Studien visar även att negativa effekter av dålig 
undervisning kan kvarstå under långa perioder och är svåra att kompensera. 
Framgångsfaktorer för effektiv undervisning är även att kunna motivera och finna 
strategier som fungerar för eleverna.  
 
En klassrumsstudie i Australien, där syftet var att ta reda på hur framgångsrika lärare 
undervisar, visade att det finns några gemensamma framgångsfaktorer. De väljer 
uppgifter som väcker elevernas intresse, samma begrepp visas med flera olika material, 
framställningar och sammanhang. De tar tillvara spontana lärandetillfällen och knyter 
an till tidigare erfarenheter. Framgångsrika lärare uppmuntrar elever till att berätta hur 
de tänker och lyssnar intresserat på eleven. Studien visar även några avgörande 
personliga egenskaper hos lärarna och det är att de är övertygade om att matematik kan 
vara lustfyllt, de är säkra på sin matematiska kompetens, samt att de visar stolthet och 
glädje över elevernas framsteg i matematiken (Clarke & Clarke, 2002).  

Feedback 
En annan faktor som påverkar elevernas lärande enligt Wiliam (2013) är vilken 
feedback vi ger till eleverna. Konsten att ge feedback är inte enkel och det vanligaste 
sättet idag är i form av både poäng och en kommentar, där poängen är det som väger 
tyngst i elevernas ögon. Det generar sällan ökat lärande för de elever som får låga 
poäng, de tappar snarare lusten till lärande. Därför är det av stor vikt vilken slags 
feedback eleverna får. Fokus ska inte vara på fel eller brister, utan att ”ge recept för 
framtida åtgärder (s. 134)” Det finns tre nyckelprocesser som undervisningen går ut på; 
var befinner sig eleverna i sitt lärande, vart är de på väg och hur ska man ta sig dit? 
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Dessa tre processer påverkar vilken feedback eleverna får och att man ger den under 
processens gång istället för när ett arbetsområde är klart. Wiliam (2013) skriver i sin 
studie,  

”att regelbunden bedömning (två till fem gånger i veckan) med uppföljningsåtgärder 
medförde betydande ökning av elevernas lärande. När lärare i förväg satte upp regler för 
hur de skulle gå igenom de uppgifter och aktiviteter som eleverna skulle ägna sig åt blev 
prestationerna två gånger högre än då bedömningen skedde först när uppgifterna hade 
samlats in och utan föregående information om tillvägagångssätt” (s. 50). 

 
Det finns som sagt flera faktorer hos läraren som är viktiga för elevers lärande, det är 
emellertid viktigt att komma ihåg att,  

”Även om Hatties övergripande budskap i sina slutsatser är att lärare som bedriver god 

undervisning utgör avgörande skillnader för elever, säger han också att det viktigt att 
komma ihåg att det är eleverna själva som slutligen avgör vad de lär sig” (Håkansson, 
2011, s. 51).  

Självreglerat lärande och motivation 
För att elever ska känna någon nytta med matematiken måste de känna att de har 
förmågan att lära sig och förstå matematik. Detta är en förutsättning för att matematiken 
ska bli intressant. För att komma dit är det viktigt att vara medveten om elevers 
inställning till matematik och vilka känslor ämnet skapar (Ahlberg, 2001). Många 
gånger tror eller önskar man att det är pedagogen som kan skapa lärandet hos våra 
elever. Så är inte fallet. Pedagoger kan hjälpa elever att lära sig, men lärandet måste de 
äga själva (Wiliam, 2013). Motivation är en viktig aspekt i vägen till lärande och 
eleverna måste bli medvetna om sitt lärande. Enligt Goetz (2013)  måste man ha vissa 
kompetenser för självreglerat lärande. Att sätta upp lämpliga mål är en kompetens och 
för att sätta upp ett lämpligt mål måste man kunna avgöra värdet av den nya 
informationen som ska leda till lärande. Man behöver även kunna planera och välja 
lämplig strategi för att nå målet. Det är viktigt att man vet vad som förväntas för att nå 
målet, samt att man är motiverad att ta sig an uppgiften. Uppgifter och sammanhang 
som elever utsätts för framkallar känslor. Dessa känslor kan vara både positiva och 
negativa. Utsätts de för uppgifter som framkallar negativa känslor kommer det i sin tur 
att påverka vilka mål man sätter upp och hur motiverad man blir. Palmer (2010) har i 
sin studie sett att många lärarstudenter inte har något positivt minne av ämnet 
matematik. Palmer skriver om matematisk subjektivitet, vilket handlar om hur man själv 
och andra ser på en i relation till matematiken. Att vara matematisk inte är något som vi 
är, utan något som vi blir i olika sammanhang och att det är föränderligt beroende på 
just sammanhanget. Bemötandet från omgivningen är till exempel en faktor som kan 
påverka om vi ser oss som matematiska eller inte. 
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4 Teoretisk utgångspunkt 
Aktionsforskning handlar ofta om en småskalig studie, där forskning och handling är 
integrerade med varandra (Avison, Lau, Myers & Nielsen, 1999; Denscombe, 2009; 
Taylor & Wilkie, 2006). En styrka i denna kvalitativa metod är att forskaren och 
praktiken har ett nära samarbete. Praktiken ger information till forskaren och forskaren 
ger tillbaka information till praktiken (Avison, Lau, Myers & Nielsen, 1999). 
Forskningen kan ses som en cyklisk process där det ska finnas möjlighet till en 
förändring som kan implementeras i den egna praktiken. Den vanligaste förändring som 
sker är den professionella självutvecklingen (Denscombe, 2009). När man bedriver 
aktionsforskning brukar man säga att man går igenom fyra faser, planering, handling, 
observation och reflektion (Christoffersen & Johannessen, 2015). Ett verktyg för detta 
kan vara att dokumentera verksamheten i form av att föra dagbok. Dagbok är ett sätt att 
dokumentera tankar och handlingar i verksamheten och en hjälp för att kunna gå 
tillbaka och reflektera kring vad som sker (Rönnerman, 2012).   
 
Det finns olika utgångspunkter i aktionsforskning, förstapersonsforskning är en. Det 
betyder att forskaren genomför en studie i sitt eget liv (Marshall, 2004). Forskaren har 
en frågande inställning till sin egen verksamhet och agerar medvetet och målmedvetet 
(Coghlan & Brannick, 2014). Författarna skriver att förstapersonforskning kan 
undersöka antingen forskarens antaganden, önskningar eller avsikter. Det kan även ha 
som syfte att undersöka ens eget beteende och relatera det till sitt agerande i världen. 
Forskaren vill studera personliga erfarenheter och medvetandegöra sina handlingar.   

”Centrala moment blir att som praktiker ställa frågor till praktiken, iscensätta en handling, 
följa processen och reflektera över vad som sker. Det blir alltså en relation mellan å ena 
sidan handlandet och å andra sidan förståelsen av vad som sker”  

(Rönnerman, 2012, s. 21). 

Det är inte våra erfarenheter i sig som leder till lärande, utan när vi reflekterar över våra 
erfarenheter (Taylor & Wilkie, 2006).  

4.1.1 Lewins förändringsteori 

Man brukar säga att Kurt Lewin (1946) är ursprunget till aktionsforskningen och den 
som beskrivit forskningen som cykler (Christoffersen & Johannessen, 2015). Inom 
aktionsforskning pratar man ofta om förändringar och Lewin introducerade förändrings-
teorin. Figur 1, nedan, visar hur aktionsforskningens faser hänger samman med 
förändringsteorins faser. Under planeringsfasen finns upptiningsfasen, där man gör sig 
redo för en förändring, till exempel att förändra sina arbetssätt eller beteenden. Därefter 
kommer aktionsfasen som sammanfaller med förändringsfasen. Här testar man till 
exempel det nya arbetssättet. Under observationsfasen ligger återfrysningsfasen. Där 
avgör man huruvida det är användbart eller inte och integrerar det man sett fungera i 
förändringsfasen. Revisionsfasen som löper samman med reflektionsfasen går ut på att 
ställa sig kritisk till om det nya arbetssättet fungerar i verksamheten. Denna fas kan leda 
till att man går in i cykeln igen, det vill säga man ser att vissa saker som testats inte 



17 

fungerat och därför går man in i planeringsfasen igen för att testa efter förändringen 
(Stensmo, 2002).  

 
Figur 1.  Aktionsforskningens fyra faser (Stensmo, 2002, s.53) 
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5 Metod 
Denna studie består av ett aktionsforskningsprojekt, med utgångspunkt i Kurt Lewins 
förändringsteori, där intensivundervisning i matematik har genomförts. Studien består 
även av intervjuer. Kapitlet börjar med en redovisning av urval. Därefter redovisas de 
datainsamlingsmetoder som används i denna studie, följt av genomförandet. Metoden 
avslutas med de forskningsetiska principer som denna studie utgår från, samt studiens 
Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.  

5.1 Urval 

En klasslärare i åk 3 kontaktades för att diskuterar om det fanns några elever som var i 
behov av stöd i matematik. Utifrån klasslärarens tidigare dokumentation utsågs två 
elever, Kim och Love, som skulle få prova intensivundervisning i matematik. Eleverna 
hade inte automatiserat kombinationerna inom talområdet 11-20, därför valdes ett 
material anpassat för detta talområde. Valet av klass berodde på att jag var känd för 
klassen sedan tidigare. Detta gjorde att eleverna kunde känna sig trygga och det 
behövdes inte en lära-känna-period. 
 
Som stöd i arbetet valdes Intensivträning i matematik – Talen 11-19 (Olsson, 2015). 
Materialet bygger på en-till-en-undervisning som ska ske utöver ordinarie 
matematikundervisning. Det sker med ca 20-30 minuters träning per dag, 4-5 
dagar/vecka under 13-15 tillfällen. När man använder detta material arbetar eleven först 
i skolan tillsammans med en lärare, både med konkret material och färdighetsträning på 
det berörda området. Materialet ger eleven möjlighet att prova olika strategier inom det 
aktuella talområdet. Efter att eleven arbetat i skolan finns det uppgifter som eleven får 
med sig för att träna på hemma. Dessa uppgifter är ofta i form av spel. Det är ett 
erbjudande till vårdnadshavare och elev, där det är viktigt att både vårdnadshavare och 
eleven är villiga att ställa upp på den arbetsinsats som krävs, både i skolan och i 
hemmet. I handledningen (Olsson, 2015) föreslås det att man kan boka ett möte med 
vårdnadshavare där man berättar om nuläget och vad som kommer att ske, samt att man 
kan låta dem prova delar av materialet. I denna studie fick vårdnadshavarna inte testa på 
materialet. Olsson skriver att tanken är en-till-en-undervisning men att det även kan 
vara bra att arbeta med två elever samtidigt för att få ta del av deras resonemang. 
Eleverna i denna studie erbjöds endast en-till-en-undervisning. Det valda materialet 
vänder sig till elever som har svårt att till exempel skilja på 15 och 51, räknar ett och ett 
steg i t.ex. 12+6. I materialet ingår en diagnos som ska vara till hjälp för att kartlägga 
vilka elever som är i behov av intensivträning inom detta område. I denna studie 
användes diagnosen för att mäta elevernas utveckling inom det berörda talområde som 
materialet behandlade.   

För att få en tydlig bild av det specialpedagogiska stödets organisation på skolan 
tillfrågades ansvarig rektorn samt hur hen såg på det specialpedagogiska stödet i 
matematik. För att undersöka hur lärare i det aktuella arbetslaget såg på det special-
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pedagogiska stödet i matematik tillfrågades två lärare, Lärare 1 och Lärare 2. Klass-
läraren, till de berörda eleverna, tillfrågades för att få reflektioner kring intensiv-
träningens eventuella effekter för eleverna i övrig matematikundervisning. 

5.2 Datainsamlingsmetoder 

5.2.1 Intervjuer 

För att besvara den första frågeställningen intervjuades en rektor och två lärare. Detta 
för att få svar på vilka behov och förutsättningar som finns, vad som efterfrågades i 
denna verksamhet, samt deras syn på intensivmatematik generellt.  
 
För att förstå informantens egna perspektiv och få en förståelse för den personens tankar 
och upplevelser är intervjuer att bra verktyg. Fördelen med intervjuer är att informanten 
har möjlighet att måla ut sina svar bättre än vid till exempel enkäter (Bryman, 2011; 
Kvale & Brinkmann, 2014). Intervju ger större frihet för informanten att svara på 
frågorna och intervjuaren har möjlighet att följa upp och fördjupa svaren med 
följdfrågor (Bryman, 2011). Intervjuerna i denna studie var av halvstrukturerad 
karaktär. En halvstrukturerad intervju följer ofta ett tema, men ger möjlighet att ändra 
frågorna samt ordningsföljden under intervjuns gång (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Det finns några steg i intervjuanalysen (Kvale & Brinkmann, 2014). Första steget är när 
informanten berättar om sina upplevelser och erfarenheter i förhållande till ämnet. Här 
sker ingen större tolkning. Ett andra steg är om informanten upptäcker nya tankar under 
intervjuns gång, utan påverkan av den som intervjuar. Ett tredje steg är när intervjuaren 
bollar tillbaka tankar till informanten under intervjuns gång. Det vill säga intervjuaren 
gör tolkningar som informanten kan dementerar eller bekräfta. Därefter tolkas den 
inspelade intervjun, genom att strukturera i till exempel en utskrift, där innehållet kan 
kodas. Ett nästa steg kan vara att göra en ny intervju där jag presenterar mina tolkningar 
och informanten får chans att kommentera dessa.  

5.2.2 Intensivundervisning 

Intensivundervisning genomfördes av forskaren för att undersöka hur detta arbetssätt 
kan bedrivas och för att besvara frågeställningarna två till fem. Intensivundervisningen 
planerades utifrån ett färdigt material som ger möjlighet till att prova olika strategier 
(Olsson, 2015). I materialet medföljer en diagnos som användes som en för- och 
efterdiagnos. Detta för att ha något att mäta ifall intensivundervisningen gav något 
resultat.  
Reflektion över våra erfarenheter leder till lärande (Taylor & Wilkie, 2006). Det har 
förts dagboksanteckningar under arbetets gång, där frågeställningarna 2-5 låg som 
grund vid anteckningarna.  För att kunna gå tillbaka och reflektera över vad som händer 
i ens verksamhet kan dagbok, där man dokumenterar både tankar och handlingar, vara 
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ett bra verktyg (Rönnermann, 2012). Som ett ytterligare stöd vid reflektion har det 
bandats ljudinspelningar vid åtta tillfällen. 

5.3 Genomförande 

5.3.1 Intervjuer 

Varje informant informerades om att deltagandet i denna studie var frivilligt och att de 
kommer att vara anonyma. Intervjuerna spelades in och det materialet kommer endast 
att användas i studiens syfte. Inspelningarna raderades efter avslutad studie. Intervjuerna 
utgick från en intervjuguide (se Bilaga 1) 
 
Rektorn kontaktades via mail med frågan om hen ville ställa upp på en intervju kring 
specialpedagogik och matematik. Rektorn tackade ja till deltagande i denna studie och 
tid bokades för en timmes samtal. Intervjun ägde rum på rektorns kontor. Lärare 1 och 
2, samt klassläraren kontaktades personligen där de blev informerade om studiens syfte. 
De tillfrågades om de ville ställa upp och samtliga tackade ja till att delta i studien. 
Intervjun med lärare 1 ägde rum under en promenad på pedagogens motionstimme. 
Detta då det var svårt att hitta en tid för samtalet. Intervjun spelades in genom att 
mobiltelefonen låg i jackfickan. Lärare 2 intervjuades på hens planeringstid. Intervjun 
ägde rum i ett grupprum på Lärare 2´s arbetsplats. Intervjun med klassläraren 
genomfördes 1,5 vecka efter avslutad intensivperiod med eleverna. Den genomfördes 
efter skoldagens slut i ett litet grupprum på klasslärarens arbetsplats.  
 
Efter varje intervju transkriberades intervjuerna i ett worddokument, uppdelade i en 
tabell med två spalter. I den vänstra spalten skrevs intervjun ner ordagrant. Den högra 
spalten gav möjlighet till anteckningar och tidsangivelser. Därefter skrevs dokumentet 
ut och lästes igenom en gång. Efter detta kodades, med två olika färger, den 
transkriberade texten utifrån vad som var av intresse och värde för studien. Det delades 
upp i två olika kategorier, informanternas syn på det specialpedagogiska stödet i 
matematik, samt deras erfarenheter av intensivmatematik.  

5.3.2 Intensivundervisning 

Två elever valdes ut baserat på klasslärarens tidigare dokumentationer. Vårdnadshavare 
kontaktades och informerades om studiens syfte. De fick även information om hur 
intensivundervisningen kommer att gå till. Därefter förbereddes och planerades 
intensivundervisningen utifrån det färdiga materialet. Innan arbetet påbörjades med 
eleverna lästes materialet igenom och de färdiga planeringarna skrevs om med egna ord 
och stödord (för exempel, se Bilaga 2). Mycket av materialet var kopieringsunderlag 
som fick färdigställas, vilket gjordes innan intensivträningen med eleverna började. För 
att inte behöva leta material inför varje arbetstillfälle, samlades allt i en särskild 
intensivmatte-låda. 
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Under första tillfället samtalade jag med båda eleverna och förklarade att vi kommer att 
arbeta med matematik vid 4 tillfällen i veckan och att de kommer att få använda olika 
material, men även arbeta med uppgifter i ett häfte. Jag förklarade även att de kommer 
att få med sig uppgifter hem att träna på efter varje tillfälle. Materialet inleds med att 
eleverna genomför tillhörande diagnos till materialet (Olsson, 2014). När den ena 
eleven genomförde diagnosen fick den andra eleven rita och skriva sina tankar och 
funderingar om vårt kommande arbete med intensivmatematik. Eleverna gjorde 
diagnosen en åt gången utan hjälp från mig eller med hjälp av konkret material. 
Eleverna observerades under arbetet med diagnosen, hur de tog sig an uppgifterna, om 
de hade några funderingar samt om de tog hjälp av fingrarna. Diagnosen klockades. Det 
skickades med varsitt brev (se Bilaga 3) och en dagbok hem i en plastficka. Dagboken 
var ett sätt att kommunicera med vårdnadshavare och den följde med eleverna till och 
från skolan varje dag. Därefter träffade jag eleverna enskilt för en-till-en-undervisning. 
Arbetet med eleverna pågick i fem veckor, med en veckas uppehåll. Sista tillfället 
träffades båda eleverna tillsammans och de gjorde samma diagnos som vid första 
tillfället. Det lades upp som första gången, ena eleven gjorde diagnosen och den andre 
skrev ner sina tankar. Ytterligare tre veckor efter avslutad intensivträningsperiod gjorde 
eleverna diagnosen ytterligare en gång. Denna gång genomförde de diagnosen 
samtidigt. 
 
Arbetet med eleverna dokumenterades genom dagboksanteckningar, där jag utvärderade 
och reflekterade över arbetet med eleverna. Dessa reflektioner och utvärderingar blev en 
del i processen med arbetet, om det till exempel behövde göras några förändringar i 
arbetet med eleverna. Dagboksanteckningarna var även ett verktyg för att undersöka 
frågeställningen som handlade om vad som krävs av mig som speciallärare i 
intensivundervisning i matematik. Efter avslutad period skrevs dagboksanteckningarna 
kring detta arbete ut. Dokumenten lästes igenom en första gång för att få en helhetsbild. 
Därefter markerades texten med olika färger på överstrykningspennor för att 
sammanställa och gruppera styrkor, svagheter och reflektioner kring arbetet med 
intensivmatematiken.  
  
Åtta tillfällen, fyra per elev, spelades in på mobiltelefonen för att i efterhand kunna 
lyssna och reflektera. Inspelningarna skedde under vecka tre och fyra. Första gången 
inspelningarna lyssnades igenom antecknades det som väckte uppmärksamhet. Andra 
tillfället fokuserades det på uppmuntran och hjälp till motivation. Fokus låg på 
forskarens eget agerande och bemötande.  

5.4 Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver de forskningsetiska principer och fyra huvudkrav som 
man bör ta hänsyn till i sina studier. ”Forskaren skall informera de av forskningen 
berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.” Deltagarna fick veta vad syftet 
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med undersökningen var, samt att det var frivilligt och att de hade rätt att avbryta sin 
medverkan. ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan” Med detta menas att det krävs samtycke från deltagarna. Eleverna som 
deltog i aktionen tillfrågades efter att vårdnadshavarna hade tillfrågats. ”Uppgifterna om 
alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 
personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.” 
De som deltog i denna undersökning var anonyma och fick fiktiva namn. ”Uppgifterna 
insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål.” 
(Vetenskapsrådet 2002, s. 7-14) Deltagarna informerades om att insamlat material 
endast kommer att användas i studiens syfte. Inspelningar, transkriberingar och bilder 
kommer att raderas efter avslutad studie. Dessa forskningsetiska principer redovisades 
för informanterna, elevernas vårdnadshavare, samt eleverna själva, innan intervjun och 
aktionen började och de informerades om vad studien kommer att handla om innan de 
accepterade att delta i studien. 

5.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Bryman (2011) tar upp några kriterier som används för att bedöma undersökningar. 
Författaren pratar om reliabilitet och validitet. Reliabilitet är enligt författaren ett mått 
på tillförlitlighet, det vill säga, om blir resultatet detsamma om undersökningen utförs 
en gång till? Samtliga informanter erbjöds att läsa sin del i resultatredovisningen.  Detta 
för att öka tillförlitligheten till det sammanställda resultatet. Studien får en mer objektiv 
bild om man tar del av olika uppfattningar (Bryman, 2011).  För att få en helhetsbild av 
effekten av elevernas lärande och inställning till matematik intervjuades deras klass-
lärare.  
 
Att kliva in i sin egen praktik och kritiskt granska sin egen roll och verksamhet är en 
stor utmaning (Rönnerman, 2012; Wallén, 1996). Forskare kan även ses som en 
informant i studien, då det är den som genomför aktionen med eleverna. Det medför att 
den är tvungen att distansera sig från materialet för att inte bli blind och ta kontexten 
förgivet (Bogdan & Biklen, 1998). Dagboksanteckningarna och inspelningar av 
arbetspass är ett sätt att möta denna svårighet. Inspelningar medför att forskaren har 
möjlighet att lyssna flera gånger på samtalen med eleverna. En anledning till denna 
studie är att den ska bidra till en förändring i det specialpedagogiska arbetet i 
matematik. Det kan visa sig att den förändring man önskar inte är genomförbar.  

”Om de praktiska resultaten uteblir kan det fortfarande vara väl så intressant ur 
forskningssynpunkt, om aktionen har lett till att nya kunskaper kommit fram och om man 
analyserar orsakerna till att själva aktionen inte blev den avsedda.”    (Wallén, 1996, s. 112) 
 

Skolor som deltar i studier vill ofta ha något i gengäld. Det är viktigt att man är 
observant på att inte lova saker som inte gynnar studien. I detta fall kan det vara att 
informanterna vill att fler elever får prova på arbetssättet. Detta kan vara en problematik 
man stöter på då forskaren har en central roll i studien (Bogdan & Biklen, 1998). 
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Aktionen genomförs för att undersöka ett arbetssätt för att möta elever i behov av stöd i 
matematik och det sker utöver de resurser som finns på arbetsplatsen. Detta blir en 
bonus för de elever som får prova på intensivundervisningen, således gynnar arbetet 
med eleverna både verksamheten och forskaren.  
 
”Validitet går ut på en bedömning av om de slutsatser som genererats från en 
undersökning hänger ihop eller ej? (Bryman, 2011, s. 50)”. Sohlberg och Sohlberg 
(2013, s. 133) skriver, ”Mäts verkligen det som forskaren avser att mäta?”  För att öka 
validiteten utgår intervjuerna från i förväg bestämda frågor. Dagboksanteckningarna har 
sin utgångspunkt i frågeställningarna 2-5. Detta för att få ut mest möjliga av 
intervjuerna och dagboksanteckningarna, samt försäkra sig om att hålla sig till ämnet.  
 
Då denna aktionsforskning är en småskalig studie där en arbetsplats är i fokus är det 
problematiskt att generalisera resultatet i studien (Denscombe, 2009; Taylor & Wilkie, 
2006). Syftet med studien har dock inte för avsikt att generalisera resultatet, då det 
handlar om frågeställningar på just denna arbetsplats. Det går att diskutera 
generalisering kontra kontextuell förståelse (Bryman, 2011). Denna studies syfte är att 
förstå hur det specialpedagogiska stödet ser ut, vad som efterfrågas och huruvida ett 
arbetssätt fungerar i just denna kontext. 
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6 Resultat  
Resultatet presenteras utifrån två huvudrubriker, Hur ser rektor och lärare på det 
specialpedagogiska stödet i matematik? där intervjuerna redovisas och Aktionen där 
resultatet för frågeställningarna 2-5 redovisas. Aktionen har sin utgångspunkt i Kurt 
Lewins förändringsteori (Stensmo, 2002). Resultatet inleds med en kort miljö-
beskrivning. 

6.1 Miljöbeskrivning 

Denna studie genomfördes på en F-9 skola, med ungefär 120 elever på lågstadiet, i en 
norrländsk kommun. Studien riktade sig till ett arbetslag som idag består av 6 
klasslärare och 5 fritidspedagoger. Specialundervisningen idag består av en 
specialpedagog för F-5, samt 1,5 resurslärare för åk 1-3. Under denna studie arbetade 
jag halvtid i detta arbetslag. Intensivundervisningen ägde därför rum utanför min 
ordinarie arbetstid.  

6.2 Hur ser rektor och lärare på det specialpedagogiska stödet i 
matematik? 

För att besvara första frågeställningen genomfördes intervjuer med rektorn på skolan, 
samt två lärare. Syftet med intervjuerna var att undersöka hur de ser på det 
specialpedagogiska arbetet i matematik, ifall det finns ett behov av förändring och om 
deras syn på intensivundervisning generellt. 

6.2.1 Intervju med rektorn 

Det specialpedagogiska stödet beskrivs utifrån hur det är organiserat i kommunen. 
Rektorn får en riktad tilldelning för specialpedagogik, som används för en 
specialpedagog. Hur stor denna tjänst är beror på antalet elever, eftersom 
resursfördelningen i kommunen baseras på elevantalet. Därutöver tilldelas rektorn ett 
grundbelopp där alla övriga resurser ingår. Grundbeloppet är inte öronmärkta utan 
rektorn har en frihet att fördela dessa pengar. Idag kan en lärare ha resurstid på sitt 
schema. Istället skulle rektorn till exempel kunna lägga mer klassundervisning på varje 
klasslärare, vilket skulle kunna ge färre antal lärare och på så sätt anställa fler 
specialpedagoger eller speciallärare. Rektorn anser att det finns fördelar med att fördela 
resurserna så att man arbetar fler pedagoger i grupperna. På så sätt får alla berörda 
pedagoger en större helhetssyn då man har inblick i vad som pågår i klassrummet. Hur 
tilldelningen av resurser ser ut styrs av ekonomin och detta påverkar hur mycket 
specialpedagogiska resurser det går att lägga ut. Det är en förändring på gång i 
resursfördelningssystemet. Från 2016 kommer resursfördelningen även att ta hänsyn till 
socioekonomiska faktorer i kommunen. Det finns ett kommunövergripande team med 
specialpedagoger som har olika spetskompetenser inom bland annat språk och tal, syn, 
hörsel, neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) och teckenstöd mot förskolan. Tidigare 
fanns ingen som arbetade uttalat med matematik, men nu på senare tid har en 
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specialpedagog i denna kommunövergripande grupp fått i uppdrag att inrikta sig mer 
mot matematik. Det har diskuterats i kommunen tidigare att det bör finnas någon med 
matematikkompetens i den kommunövergripande gruppen, men de har satsat på lärarna 
ute i verksamheterna istället. Att kommunen satsar på att utbilda lärare i verksamheten, 
tror rektorn beror på att lärarutbildningen har sett olika ut och att alla lärare inte fått 
tillräckligt fördjupade kunskaper i matematik i sin utbildning. För några år sedan 
genomförde kommunen ett matematikprojekt där en grupp pedagoger skulle arbeta som 
matematikutvecklare. Nu senast deltog alla lärare i kommunen i Skolverkets 
Matematiklyft (Skolverket, 2013). Läs- och skrivinlärningen har fått större utrymme i 
det specialpedagogiska stödet i kommunen. Rektorn tror att om man skulle titta på alla 
specialpedagoger i kommunen skulle majoriteten ha större kompetens i läs- och 
skrivinlärning jämfört med matematik.  
 
Eleverna måste få hjälp att skapa en inre motivation. Det är viktigt att vara motiverad 
och vissa elever inte har en inre motivation. Det finns en fördel med kontinuitet i stödet, 
där det inte går en vecka mellan arbetstillfällena. Rektorn anser inte att intensivträning, 
som bygger på en-till-en-undervisning, är att exkludera eleverna, då tanken är att 
intensivundervisningen pågår under en period och nästa period är det några andra elever 
som får arbeta intensivt. ”Men vi har lätt i det här att vi permanentar att det är samma 
elever som får gå, vecka efter vecka, år efter år”. Om rektorn får önska hur det 
specialpedagogiska stödet ska se ut i verksamheten ska det finnas en jämn fördelning av 
specialpedagogiska resurser. Det ska finnas en specialpedagog som idag, samt att varje 
enhet, f-3 och 4-6, ska ha tillgång till en speciallärare. Rektorn poängterar att hen ser 
stora fördelar med att arbetar tre pedagoger på två klasser.   
 
Rektorn har inga egna erfarenheter av intensivmatematik, men har positiva erfarenheter 
från intensivundervisning i läsning. Där scannas elever av tidigt och där det behövs har 
man intensivläsningsperioder. Detta kan ses som ett förebyggande arbete för att minska 
risken att elever hamnar i läs- och skrivsvårigheter. En intensivläsningsperiod kan räcka 
för några elever, medan andra elever behöver fortsatt stöd där man får hjälpa eleverna 
att hitta strategier eller att kompensera svårigheten. Utifrån dessa erfarenheter anser 
rektorn att intensivmatematik låter intressant och tror att det kan hjälpa många, men 
också att man upptäcker svårigheter.  

6.2.2 Intervju med Lärare 1 

Det specialpedagogiska stödet på skolan består av ett ”stugteam” där specialpedagog, 
kurator, psykolog och skolsköterska ingår. Om man befarar att en elev inte kommer att 
nå målen kontaktar man stugteamet som kan hjälpa till att ringa in vad som orsakar 
svårigheten. Utöver detta är det organiserat så att det arbetar 2.5 lärare på två klasser. 
Läraren ser en brist på kompetens i matematik i det stöd som finns att få. För att få extra 
stöd i matematik krävs det att eleven måste ha uppenbart stora svårigheter. 
Undervisning i mindre grupper och en-till-en-undervisning efterfrågas. I den bästa av 
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världar skulle stödet vara korta riktade insatser efter varje avslutat område i 
matematiken. Ett resursteam med speciallärare och specialpedagog i ett nära samarbete 
med sig själv är ett önskemål. Det är inte möjligt ekonomiskt, men läraren anser att 
enligt skollag borde det se ut så, om alla elever ska lyckas nå målen.  
 
Matematiken har inte prioriteras i de yngre åldrarna. En orsak till detta kan vara att det 
inte finns tillräckliga kunskaper i det team som man kan vända sig till för stöd. Den 
hjälp man får är oftast ett läromedel som har ett långsammare tempo. En annan orsak är 
att det, många gånger, är samma elever som har svårigheter i både läs- och 
skrivinlärningen och matematik. Detta medför att de yngre eleverna kanske inte hinner 
eller orkar ta till sig allt stöd under en skolvecka. Det är lättare att anpassa 
undervisningen i svenska än i matematiken, då matematikundervisningen bygger på att 
jobba tillsammans, både genomgångar och laborationer. När elever befinner sig på olika 
nivåer är det svårt att se till att det passar alla.  
 
Läraren har inga egna erfarenheter kring intensivmatematik, men har läst om 
arbetssättet och tycker att det verkar logiskt och tror på idén. Det borde fungera även i 
matematik, då erfarenheter av att elever som behöver träna extra på läsning och får göra 
det intensivt utvecklas positivt. Intensivundervisningen bör ligga under skoldagen för de 
yngre eleverna, men inte på matematiklektionerna. Detta för att eleverna inte har så 
mycket krafter kvar till skolarbete efter skoldagens slut. Då är det bättre att ta den under 
andra lektioner än matematik. Det är inte något problem att eleverna ska missa andra 
ämnen, då det bara är under en period. Det är inte exkluderande att elever får en-till-en-
undervisning, utan det är något eftersträvansvärt hos de yngre eleverna. ”Ja, men nog 
blir du väl mer inkluderad i gruppen om du får förutsättningen att delta på lika villkor, 
för att man får exklusiv intensivundervisning på sidan av?” 

6.2.3 Intervju med Lärare 2 

När läraren beskriver det specialpedagogiska arbetet på skolan pratar hen om hur de 
arbetade innan den nya läroplanen kom. Det dåvarande arbetet beskrivs som en 
organisation med ett helikopterseende, där skolledningen var längst upp. Det 
specialpedagogiska stödet hade en röd tråd genom hela skolan, där pedagogerna hade en 
samsyn på hur de skulle bemöta elever i svårigheter. Det fanns ett team med pedagoger 
som hade spetskompetenser och arbetade med elever i svårigheter i mindre grupper. 
Dessa grupper såg olika ut, då de sattes samman utifrån vilka som var i behov av stöd i 
olika ämnen. De arbetade individualiserat med ett förstärkningssystem. Förstärknings-
systemet byggde på att eleverna fick ett mål för hur långt eller hur mycket de skulle 
jobba. När de hade nått målet fick de en belöning och det kunde vara att spela ett spel 
eller ibland en glass. I och med den nya läroplanen börjar alla prata om ett nytt ord. 
Inkludering och det är ett ord som man inte har reflekterat tillräckligt över. Vad betyder 
inkludering? Det är inte bara den nya läroplanen som bidragit till det försämrade 
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specialpedagogiska stödet. Det sker hela tiden indragningar och besparingar i skolan 
som också påverkar.  
 
Vidare i intervjun kommer läraren in på vikten av motivation, ”Har man ingen inre 
motivation, då får man bygga på en yttre motivation”. Den inre motivationen kan gå 
sönder på vägen. Man har större möjlighet att visa eleverna att de kan om de får arbeta i 
mindre grupp. För att eleverna ska få tillbaka sin inre motivation behöver de hjälp med 
yttre motivation. Det får eleverna genom att arbeta med anpassade uppgifter och en 
förstärkning när de gjort det som är sagt. Eleverna måste få känna ”Du kan! Och kan du 
inte så kan du lära dig!”.   
 
Det finns en önskan om att fler som arbetade med det specialpedagogiska stödet, och att 
de som arbetar med elever i behov av stöd har ett nätverk där de kan bolla tankar. Det 
saknas en samsyn genom hela skolan, från golvet till skolledning. Nu är det den som 
skriker högst som får mest hjälp. Förr såg de på vilka elever som var i störst behov, nu 
ska det vara rättvist, alla klasser får lika mycket resurs oavsett hur behovet ser ut. Idag 
blir lärare stressade över kunskapskraven, som bygger på en svårtolkad läroplan. Vi 
glömmer lätt bort att det är levande individer vi arbetar med och att vissa behöver mer 
tid. Läraren anser att det är mer fokus på läs- och skrivinlärning och det kan ha med 
intresse att göra. Har du inte intresset så går du inte ner på djupet i ämnet. Har du 
intresset så försöker du hitta vägar till förståelse för eleverna.   
 
Läraren har inga erfarenheter kring intensivmatematik. När hen får höra hur 
intensivundervisning är upplagt (Olsson, 2014), kopplar hen det till BravKod, en 
arbetsmetod för att träna läsning. Det vore absolut optimalt om alla elever som behöver 
stöd fick en-till-en-undervisning, men det kan vara svårt att organisera det så att alla 
elever i behov får stöd. Av den anledningen anser läraren att det blir mer effektivt om 
eleverna får stöd i mindre grupp. Har en lärare två till tre elever finns stora möjligheter 
till enskilt stöd, även om man är i grupp.  

6.3 Aktionen 

För att besvara frågeställningarna 2-5 bedrevs intensivundervisning med två elever. 
Intensivundervisningen utgick från Lewins förändringsteori och presenteras utifrån 
modellens faser (Stensmo, 2002). Upptining som löper samman med Planeringsfasen, 
förändring som löper samman med Aktionsfasen, återfrysning som löper samman med 
Observationsfasen, samt revision som löper samman med Reflektionsfasen. 

6.3.1 Planeringsfasen 

Under min speciallärarutbildning på Umeå universitet kom jag i kontakt med 
intensivmatematik. Där väcktes en idé om att undersöka detta arbetssätt. Därför läste jag 
om olika projekt i intensivmatematik (se, 3.2.1) och ett färdigt läromedel beställdes för 
att ha som stöd i arbetet. Innan intensivperioden med eleverna började gick jag igenom 
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materialet som jag skulle använde mig utav. I handledningen av materialet fanns en 
exakt beskrivning av vad som ska göras vid varje tillfälle och inför varje uppgift. Det 
var mycket material som behövde plockas ihop, samt tillverkas och kopieringsunderlag 
som kopierades. Detta medförde att många timmar lades till att förbereda intensiv-
undervisningen. Lärarhandledningen skrevs om i ett worddokumenet, där stod det även 
vilket material som behövdes, både för arbetet på skolan och jag markerade med rött det 
material som skulle skickas med eleverna för det fortsatta arbetet i hemmet. 
Instruktionerna till uppgifterna gjordes om till stödpunkter. Detta för att lättare kunna 
följa arbetsgången vid varje arbetstillfälle. Fyra plastmappar iordninggjordes, två till 
vardera eleven. En plastmapp för att samla de arbetsblad som eleven arbetat med och 
den andra plastmappen användes till att förvara material som de skulle arbeta med, både 
i skolan och hemma. Jag gjorde iordning varsin plastficka till eleverna där brevet till 
elev och vårdnadshavare samt dagboken för kommunikationen mellan vårdnadshavarna 
och mig lades med. I plastfickan skickades sedan de arbetsblad och material de behövde 
för den fortsatta träningen hemma. Jag hade en anteckningsbok tillsammans med 
materialet för att kunna föra små anteckningar under arbetet tillsammans med eleven. 
Jag överförde dessa anteckningar till min dagbok som jag skrev i ett worddokument. 
Dagboken skrevs i så nära anslutning till arbetstillfällena som möjligt.   
 
Första tillfället, en fredag, träffade jag båda eleverna tillsammans och berättade vad vi 
skulle göra under dessa veckor. Vi pratade om att det krävde fokus och hårt arbete, men 
att vi ska ha roligt medan vi arbetar. Därefter gjorde eleverna en diagnos (se Bilaga 4), 
enskilt utan hjälp, där tiden klockades. Jag satt bredvid den elev som arbetade med 
diagnosen för att observera hur eleven arbetade med uppgifterna. Kim hade 10/22 rätt 
och arbetade under 10.42 minuter. Love hade 17/22 rätt och arbetade under 7 minuter. 
Första delen i diagnosen innehöll 18 uppgifter på talområdet 11-20, där eleverna skulle 
markera uppgifter de tyckte var svåra. Båda elever markerade inga uppgifter, trots att de 
fick fundera kring alla uppgifter. Därefter följde två uppgifter där de skulle rita och 
skriva hur de löste uppgifterna. Båda elever hade ingen strategi för att visa hur de tänkte 
genom att rita. Sista uppgiften var att förstå siffrornas värde i talet 13, vilket båda hade 
fel på.  

6.3.2 Aktionsfasen 

Efter planeringsfasen inleddes aktionen där min avsikt var att undersöka vad som krävs 
av en pedagog, effekter på eleverna samt vilka förutsättningar som krävs.  

Vecka 1 
På måndagen började en-till-en-undervisningen med eleverna. De fick arbeta med 
intensivundervisningen alla veckodagar, utom torsdag. Vid andra tillfället bestämde jag 
mig för att variera vilken av eleverna som skulle arbeta först, eftersom jag insåg att jag 
hade möjlighet att förändra/förbättra hur jag gick igenom uppgifterna efter att ha arbetat 
med avsnittet en gång. Bland annat fick Love använda sifferkort vid en uppgift, där jag 
lade ett tal med hjälpa av ett konkret material och Love skulle lägga rätt sifferkort. Kim 
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fick istället skriva talet, då jag upplevde att det var mer tidseffektivt. Det var ett gediget 
material med många praktiska övningar, samt ett arbetspapper med färdighetsträning. 
Jag var stressad över att hinna med alla uppgifter på den korta stunden. Det var skönt att 
ha ett material som stöd i planeringen av intensivundervisningen. Utmaningen för mig 
som lärare blev att ställa de rätta frågorna som utmanande och utvecklade elevernas 
matematiska tänk.  
 
Kims första tillfälle med intensivträning var även mitt första och jag kände mig mer 
fokuserad på materialet än eleven. Fokus låg på att hinna med allt som skulle göras på 
första tillfället. Det blev stressigt, men eleven var väldigt motiverad och ville arbeta 
längre. Kims tredje tillfälle blev ett kort pass, då det var efter skoldagen och eleven 
skulle äta mellanmål. Eleven var ofokuserad och trött, så det var nog bra att vi inte 
jobbade så länge. Sista passet denna vecka var Kim sjuk. 
 
Love behövde en utmaning till den uppgift vi arbetade med vid det tredje tillfället. Love 
skulle arbeta med likheter och skillnader i ental och tontal. 
Uppgiften var att först skriva talen 0-9 och därefter 10-19, 
för att sedan samtala om likheter och skillnader. Då hen 
såg direkt att entalen var lika och tiotalen skiljde sig valde 
jag att utmana eleven genom att jag lät eleven placera ut 
tal i vad vi kan kalla en blank 100-ruta. Sista passet med 
Love handlade om tallinjen. Vi pratade om tallinjen, vad det var och att man ska tänka 
på att det ska vara lika långt mellan varje siffra. En uppgift var att placera ut siffror 1-4 
på en tom tallinje, där jag skrev ut 0 och 5. Denna uppgift var svår för Love. 
 

Vecka 2 
Tallinjen visade sig vara svår för 
Love. Jag valde därför att frångå 
materialet vid detta arbetstillfälle och 
fokuserade på att repetera tallinjen, 
istället för att fortsätta att arbeta med materialet. Som bilden visar, arbetade vi med att 
placera ut siffrorna 1-9 på en tom tallinje, men där 0 och 10 var utsatt. Vi samtalade om 
tallinjen och kom tillsammans fram till att några siffror var för nära och några för långt 
ifrån. Love fick placera om siffrorna tills hen var nöjd. Eleven fick även testa att placera 
ut 10-19 och sedan tiotalen mellan 0 och 100. Jag valde att låta eleven båda placera 
sifferkort och skriva själv. Tallinjerna var även i olika längder. Love fick i uppgift att 
visa hur hen arbetat med den tomma tallinjen hemma.  
 
Efter passet pratade jag med klassläraren och frågade om de arbetat med tallinjen, vilket 
de inte hade gjort varken i 2.an eller 3.an. Klassläraren tyckte dock att hen såg att Love 
visade mer tilltro till sin egen förmåga i klassrummet. Vid nästa tillfälle fortsatte vi med 
nästa avsnitt, subtraktion som skillnad. Inför detta arbetspass hade jag inte förberett mig 
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tillräckligt, vilket påverkade undervisningen. Bland annat skulle eleven räkna ut 
skillnaden i längd på två pennor, vilket gjorde att eleven kopplade detta till att mäta 
längd.  
 
På fredagen var Kim tillbaka efter en veckas sjukfrånvaro. Kim ville först inte gå iväg 
och arbeta enskilt med mig. Hen ville vara kvar i klassrummet då de hade fredagskul. 
Kim följde motvilligt med ändå och gjorde uppgifterna. Kim kom inte ihåg vad vi 
arbetat med, så vi började med att repetera. Hen var inte lika negativ när vi hade kommit 
igång att arbeta, men tappade fokus ganska snabbt och vi arbetade ett kortare pass. 
 
Då det visade sig att båda eleverna hade svårt med den tomma tallinjen valde jag att 
frångå det färdiga materialet en lektion och planerade ett pass där de, tillsammans, 
skulle arbeta praktiskt med tallinjen (se bilaga 5). När vi skulle träffas och arbeta alla tre 

hade Love ramlat och gjort sig illa på rasten och kunde 
inte delta på lektionen. Kim fick därför arbeta med det 
planerade ensam. Jag fick inspiration från Lundberg och 
Sterner (2009) där de kom med ett förslag om hur man 
kan arbeta med tallinjen. Det gick ut på följande. Eleven 
tog en näve räkneloppor och grupperade dessa för att ta 
reda på antalet. Därefter ritade jag en tallinje på 

whiteboardtavlan och satte ut tiotalen (Se bilden till vänster). Sedan fick Kim markera 
med ett kryss där hen trodde att räknelopporna skulle att 
sluta. När hen hade gjort det fick eleven sätta fast 

räknelopporna på tallinjen för att kontrollera om det 
stämde, vilket det gjorde. Därefter samtalade vi om var 
olika större tal på tallinjen kunde hamna. När Kim sedan skulle placera ut siffrorna 1-4 
på en tom tallinje, se bilden till höger, blev det samma placeringar som tidigare.    

Vecka 3 
Tillbaka efter ett uppehåll för studier.  
Vid detta tillfälle var det dags för Kim att arbeta med subtraktion som skillnad. Då jag 
upplevde att det var mer förvirrande att mäta pennor och linjer för att förklara 
subtraktion som skillnad (se Bilaga 1) när jag arbetade med Love, togs detta moment 
bort för Kim. Istället fokuserade vi på att använda klossar för att jämföra skillnaden. 
Efter veckans sista arbetspass med eleverna samtalade jag och klassläraren igen. Nu såg 
läraren tydligare framsteg för Love. Hen trodde mer på sig själv och tyckte att skolan 
var roligare. Klassläraren ansåg även att det skett framsteg för Kim, hen upplevde Kim 
tryggare i klassrummet på matematiklektionerna. Klassläraren menade att det gick med 
små, små steg framåt.  
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Under arbetets gång insåg jag att Kim behövde träna 
mer på grundläggande taluppfattning. Det vill säga 
eleven behövde träna på talkombinationerna mellan 0-
20. Bilden visar hur Kim satt och funderade på vilka 
talkombinationer man kunde bygga med talfamiljen 3, 
7 och 10. Eleven började att lägga korten, 7-3 =10. 
Hen fick kontrollera om det stämde med hjälp av 
fingrarna och reflekterade inte över att det inte var 
rimligt. Eftersom Kim behövde träna mer på de 
avsnitt som vi redan arbetat med fick eleven inte att 

fullfölja materialet, utan istället repeterade vi resterande tid av intensiv-undervisningen. 
Jag utgick från det materialet hade tagit upp hittills och tillverkade nya arbetsblad med 
liknande uppgifter. Jag använde samma konkreta material under repetitionerna. Jag 
samtalade med Kims ena vårdnadshavare om detta. Då vårdnadshavaren ville fortsätta 
att träna hemma, kom vi överens om att de fick låna hem det material som Kim hade 
arbetat med både i skolan och hemma för att ha tillgång till material och uppgifter. 

Vecka 4 
Kontakten med föräldrarna hölls via en dagbok där de fick skriva sina reflektioner och 
eventuella frågor. Varje arbetstillfälle avslutades med att jag besvarade eventuella 
frågor från vårdnadshavarna eller om jag ville förklara något de skulle träna vidare på 
hemma. Genom att denna bok följde med mellan skola och hem fick vi en slags 
kommunikation mellan mig och vårdnadshavarna. Vid några tillfällen uttryckte Loves 
vårdnadshavare osäkerhet om de hade uppfattat uppgifterna rätt. Under första 
arbetspasset denna vecka med Love hade vårdnadshavarna skrivit att de var tacksamma 
för denna möjlighet och att det inte bara var uppskattat av eleven, men även att det hade 
varit nyttigt för dem själva.  
 
På fredagen fick båda elever följas åt ut ur klassrummet och vi pratade om hur de tyckte 
att det hade varit. Därefter fick eleverna göra om diagnosen som gjordes i början av 
intensivträningsperioden. Båda eleverna förbättrade sina tider och antalet korrekta svar. 
Första tillfället hade Kim 10/22 rätt och arbetade i 10,42 minuter. Denna gång hade Kim 
15/22 rätt och förbättrade tiden med 1,5 minuter. Love hade 17/22 rätt och arbetade i 7 
minuter första gången. Denna gång hade hen 22/22 rätt och arbetade 0.5 minut 
snabbare. Resonemanget och sättet att ta sig an uppgifterna skiljde sig från första 
tillfället. Första gången eleverna gjorde diagnosen förstod ingen av dem den sista 
uppgiften som handlade om ental och tiotal. De skulle skriva vad siffrorna 3 och 1 är 
värda i talet 13. Denna gång svarade båda rätt på den uppgiften.   

Klasslärarens reflektioner 
Båda eleverna har påverkats positivt av att få arbeta med intensivmatematik under fyra 
veckor. Eleverna upplevs säkrare i matematik. Tidigare ville inte Love svara på frågor i 
klassrummet, vilket hen gör nu. Eleven uttrycker även att matematik är roligt. 
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Klassläraren anser att arbetet har varit jättebra för Loves självförtroende och Love 
kommit till insikt om att hen kan lära sig. Även Kim har blivit säkrare och snabbare på 
att räkna, men Kim upplevs inte lika trygg och säker i sina matematiska kunskaper som 
Love. Ett exempel till detta uttalande är att Kim inte vill svara på frågor vid 
gemensamma genomgångar med övriga i klassen.   
 
Intensivundervisningen har fungerat bra. Det bara rullat på och att det inte har märkts 
för de andra eleverna att två stycken har gått iväg och arbetat extra. På frågan om 
klassläraren önskar ett närmare samarbete med mig svarar hen, ”Men det klart, om vi 
hade följt upp mer när du träffat dom och jag hade kunnat följa upp och arbetat med 
samma sak i klassrummet… då hade det kanske varit lite bättre, men i det stora hela 
tycker jag att det har funkat jättebra”. Fler elever borde få ta del av intensivmatematik 
och möjlighet att arbeta en-till-en. Det finns stora behov, men för lite resurser. I de bästa 
av världar ska alla elever få stöd på sin nivå, vilket inte tiden räcker till för idag enligt 
klassläraren. Det inte bara är elever i svårigheter som ska få individanpassat. Det finns 
även elever som behöver utmaningar. Hen tror att alla lärare gör vad man kan och 
försöker individanpassa så mycket det bara går, men att det är svårt. Elever som har 
svårt i matematik behöver mycket tid. 

Tre veckor senare 
Arbetet med eleverna visade på ökad tilltro till sin egen förmåga och förbättrade resultat 
på diagnosen som gjorts. Tre veckor, varav en lovvecka, efter avslutad intensivtränings-
period fick eleverna göra diagnosen ytterligare en gång. Den visade att båda eleverna 
förbättrade tiden, samt att Kim hade fler korrekta svar än sist. Kim hade 19/22 rätt och 
arbetade i 8 minuter 57 sekunder, tre veckor tidigare var resultatet 15/22 rätt och 
arbetade i 9,12 minuter. Love hade alla rätt och arbetade i 5 minuter och 8 sekunder. 
Förra gången hade hen också alla rätt, men arbetade i 6,5 minuter. 

6.3.3 Observationsfasen 

I aktionen har det redovisats hur ett aktionsforskningsprojekt kan bedrivas. Nu följer en 
presentation av vad som observerats under detta arbete och observationsfasen har sin 
utgångspunkt i studiens tre sista frågeställningar. 

Vilka kunskaper och kompetenser krävs av pedagogen vid intensivundervisning i 
matematik? 
En av de största vinsterna med att bedriva en-till-en-undervisning är att pedagogen kan 
ge eleven 100 procent fokus och möjlighet att ge eleven snabb feedback. Pedagogen får 
möjlighet att upptäcka områden där eleven behöver träna mer och det ger möjligheten 
att kartlägga elevens svårigheter. Exempel på detta var när Love arbetade med tallinjen 
och att Kim var i behov av stöd på mer grundläggande nivå. Materialet var för svårt och 
därför fick intensivundervisningen med en av eleverna planeras om. Det är viktigt att 
pedagogen kartlägger elevens svårighet för att anpassa arbetet efter elevens behov. 
Pedagogen behöver ha matematikdidaktisk kompetens för att kunna planera 
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undervisningen utifrån elevens behov, inte utifrån materialets progression. Materialet 
krävde många timmars förberedelse av pedagogen och tiden som läggs ner på enskild 
elev under intensivträningsperioden är hög. Pedagogen måste vara trygg med de 
strategier och det konkreta material som används, då intensivundervisningen påverkas 
av huruvida pedagogen är bekväm i de strategier som presenteras för eleven. 

Vilka effekter har denna form av intensivmatematik på elevernas lärande i, och 
inställning till, matematik? 
Resultatet visade att intensivmatematiken i denna studie hade en positiv effekt på 
elevernas lärande i matematik, vilket bland annat diagnoserna bekräftade. Eleverna 
visade även en ökad tilltro till sin egen förmåga i matematik under arbetstillfällena och 
sättet att ta sig an diagnosen skiljde sig mellan första och de två sista gångerna. 
Klassläraren skönjde även en ökad tilltro i klassrummet. Eleverna hade ett gott stöd 
hemifrån, där vårdnadshavarna var positiva till intensivundervisningen och 
hemuppgifterna. Loves vårdnadshavare uttrycket att detta varit nyttigt för både elev och 
vårdnadshavare.   

Vilka förutsättningar krävs för ett arbetssätt som inbegriper intensivundervisning i 
matematik? 
Intensivundervisning kräver en plats i organisationen och idag får detta arbetssätt inte 
plats i den organisation som är rådande. Det var ett tidskrävande arbetssätt, där varje 
elev fick enskild undervisning två timmar per vecka i ett antal veckor. Därutöver tillkom 
tid för förberedelse och efterarbete. Det var inte okomplicerat att få ett fungerande 
schema för två elevers en-till-en-undervisning utöver matematikundervisningen. 

6.3.4 Reflektionsfasen  

Utifrån vad som observerats under aktionsforskningsprojektet kommer den slutliga 
fasen, revision, som löper samman med reflektionsfasen. Denna fas kommer att 
presenteras i Analys och diskussion, då den går ut på att ställa sig kritisk till hur 
arbetssättet fungerar helt eller delvist i verksamheten. 
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7 Analys och diskussion 
Denna del presenteras utifrån två huvudrubriker, Hur ser rektor och lärare på det 
specialpedagogiska stödet i matematik? och Aktionen. Under rubriken Aktionen tar 
Reflektionsfasen vid från avslutande del i resultatet.  

7.1 Hur ser rektor och lärare på det specialpedagogiska stödet i 
matematik? 

Det som framkom i intervjuerna var att samtliga informanter ansåg att det saknades 
kompetens i matematik inom det specialpedagogiska stödet i skolan och kommunen där 
studien gjordes. De ansåg att kommunen har fokuserat på läs- och skrivinlärningen, 
vilket är intressant att fundera på vad det kan bero på. Är det för att kommunen satsat 
mer inom andra områden eller ligger det något annat bakom att informanterna anser att 
det saknas matematikkompetens inom det specialpedagogiska stödet? Självklart 
påverkas det av att det inte funnits någon med matematik som spetskompetens inom den 
kommunövergripande gruppen. Det är därför positivt att kommunen har gett en 
specialpedagog uppdraget att inrikta sig mot matematik. Lärare 2 uttryckte betydelsen 
av att ha ett intresse för ämnet. En studie visar att många lärarstudenter kommer till 
utbildningen med en negativ bild av ämnet (Palmer, 2010). En annan studie visar att det 
är vanligt att man inte ser sig själv som duktig på matematik (Mendick, 2005). Det 
väcker frågan om det är en orsak till att det finns bristande kompetenser? Om du inte har 
intresset eller tron på att du är duktig på matematik, hur ska man då kunna lära ut 
matematik på bästa sätt? Bristande ämneskunskaper hos läraren kan bidra till en negativ 
syn på ämnet bland eleverna (Mouwitz, 2001). Även rektorn framhöll under sin intervju 
att det finns lärare som saknar fördjupade kunskaper i matematik. Därför har kommunen 
satsat på att låta lärarna gå Skolverkets Matematiklyft. Det är bra, men det är fortfarande 
ett problem att det saknas matematikkompetens inom det specialpedagogiska området. 
Forskning visar på att lärarens roll och dess kompetens har ett viktigt samband med 
elever i svårigheters lärande (Lunde, 2011; Sjöberg, 2009; Mouwitz, 2001).  
 
Resultatet visade att i det arbetslag som deltog i studien fanns ett behov av förändring 
av det specialpedagogiska stödet i matematik. Lärare 1 menade att den hjälp de oftast 
får med matematiken var ett annat läromedel som var lättare och hade ett långsammare 
tempo. Lärare 2 ansåg att det skett en förändring i och med den nya läroplanen. Tidigare 
arbetade de mer med mindre grupper där eleverna fick individualiserade uppgifter. 
Tillsammans med den nya läroplanen kom ordet inkludering, som har fick stor 
betydelse i organisationen. Det är av intresse att inkludering ofta diskuteras inom 
skolans värld, trots att det inte finns skrivet någonstans i några av styrdokumenten 
(Nilholm, 2012). Den teori och syn som är rådande kommer att det påverka hur man 
organiserar verksamheten (Assarsson, 2007). Samtliga informanter ansåg att resurserna 
blev mindre i skolan på grund av ekonomiska faktorer. Även om de ekonomiska 
faktorerna är med och styr hur det specialpedagogiska stödet organiseras (Assarsson, 
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2007) får man inte glömma att alla elever i behov av särskilt stöd ska få det (SFS, 
2010:800). Detta visar på att skolan står inför olika dilemman. Inkludering diskuteras, 
samtidigt som lärarna efterfrågar enskilt stöd eller stöd i mindre grupper (Persson, 
2003). Skolan står inför olika val för hur stödet ska organiseras, utan ett direkt facit 
(Nilholm, 2005). Engström (2003) menar att det kan vara ett dilemma om eleven ska 
kompenseras eller vara delaktig i gruppen. Rektorn var mer positiv än lärarna till att 
stödet ska ske i den ordinarie gruppen. Ett annat dilemma som framkom under 
intervjuerna var brist kontra olikhet (Engström, 2003). Lärare 1 efterfrågade korta direkt 
åtgärder efter varje avslutat områden för att träna på sina brister, vilket tolkas till det 
kompensatoriska perspektivet. Samtidigt menade Lärare 2 om att vi inte får glömma att 
det är människor vi arbetar med och att de lär sig olika och behöver olika mycket tid. I 
likhet med Engström (2003), väcks frågan om det verkligen går att inkludera alla, så 
länge alla bedöms mot samma mål?  
 
Samtliga informanter var positiva till intensivundervisning i matematik och hade 
erfarenheter av liknande arbetssätt inom läsinlärningen, där elever plockas ut ur 
klassrummet för att träna extra. Ahlberg menar att det är positivt att elever i svårigheter 
deltar i klassrummet (2001) och skollagen säger även att stöd ska ges i ordinarie 
undervisningsgrupp, i största möjliga mån (SFS, 2010:800). Informanterna ansåg inte 
att intensivundervisning är exkluderande för eleverna, utan snarare kan vara ett sätt att 
inkludera eleverna i klassrummet. I de yngre åldrarna ses enskilt stöd eller i mindre 
grupp som något positivt, eleverna vill ofta få gå iväg och arbeta och de känner sig 
speciellt utvalda, enligt Lärare 1. Det är det viktigt att eleverna känner när man ska 
bedriva en-till-en-undervisning (DSCF, 2009).  

7.2 Aktionen 

Nedan presenteras Reflektionsfasen utifrån Lewins teori (Stensmo, 2002). Här kommer 
studiens frågeställningar 2-5 att diskuteras. Andra frågeställningen Hur kan ett 
aktionsforskningsprojekt bedrivas? vävs in i de tre sista frågeställningarna.  
 
Vilka kunskaper och kompentenser krävs av en lärare vid intensivundervisning i 
matematik? Vid analysen av hur det är att arbeta med intensivundervisning med stöd av 
ett material är det problematiskt att frångå materialets inverkan på studien. För att 
använda sig av ett läromedel på bästa sätt krävs både kunskap och kompetens för hur 
pedagogen ska använda sig av materialet.  
 
Tidigt i aktionsfasen synliggjordes en av de största vinsterna med att bedriva en-till-en-
undervisning, vilket var att du kunde ge just den eleven 100 procent fokus och möjlighet 
till snabb och direkt feedback. När en pedagog får möjlighet att följa elevens tankar 
ökas möjligheterna till att bättre planera och anpassa undervisningen för eleven 
(Skolverket, 2011; Persson, 2003). En studie visade att framgångsrika lärare 
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uppmuntrade eleverna att förklara hur de tänker (Clarke & Clarke, 2002). Resultatet 
från aktionen visade att det ibland var en utmaning att ställa de rätta frågorna och 
utmana elevernas tankar. Som pedagog måste man fokusera för att kunna ställa bra 
frågor. Samtidigt som det var en utmaning med detta underlättades det av att arbetet var 
enskilt med eleven.  
Under aktionsfasen visade det sig att en-till-en-undervisning hjälper till att snabbt 
upptäcka elevens missförstånd och framförallt bristande strategier. Redan vid den första 
veckan upptäcktes att Love inte behärskade tallinjen och därför gjordes planeringen om 
för att tillsammans fortsätta träna på det. Matematik är ett ämne där elever kan lära in 
missförstånd och för att dessa inte ska bli bestående och utvecklas till större svårigheter 
är det viktigt att eleverna snabbt får hjälp och återkoppling av en lärare (Lundberg & 
Sterner, 2009). William (2013) menar att eleverna måste få ”recept för framtida åtgärder 
(s. 134)”. Kan eleverna få dessa recept under arbetets gång minskas risken att eleverna 
förankrar bristande strategier och kunskaper i matematik (Lundberg & Sterner, 2009).  
Tidigare forskning har visat att ju tidigare hjälp och stöttning sätts in för en elev i 
svårigheter ju bättre är det. Magne (2006) skriver att elever i matematiska svårigheter 
kan hamna i en ond cirkel som leder till dåligt självförtroende. Love är ett exempel på 
detta, hen trodde inte på sig själv och kände sig osäker inför matematiken. För att hjälpa 
elever att inte hamna i denna onda cirkel behöver eleverna möta god undervisning och 
en viktig faktor i god undervisning är att kunna motivera eleverna (Clarke & Clarke, 
2002; Håkansson, 2011). Projektet i Umeå kommun visade även att en stor del av 
eleverna fick ökad motivation och intresset för matematik ökade (Albertsson & 
Lindholm, 2015). Möjlighet att kunna fokusera på en enda elev är inte något som 
pedagoger i skolorna är bortskämda med. Studien från Australien (Clarke & Clarke, 
2002) visade på faktorer som framgångsrika lärare uppvisade och där tar de upp bland 
annat att dessa lärare visade stort intresse och lyssnade intresserat på eleven. En-till-en-
undervisning ger stora förutsättningar för mig som pedagog att lyssna in eleven på ett 
helt annat sätt än med alla elever i klassrummet.  
 
Resultatet i studien visade att det fanns många positiva delar med intensivträning i 
matematik. Elevernas förbättrade resultat och ökad tilltro på sin matematiska förmåga 
pekar på det. Även tidigare forskning visar på goda resultat när det gäller 
intensivträning i matematik (Lundqvist, Nilsson, Schentz & Sterner, 2011; Albertsson et 
al, 2015; Hansson, 2015; Olsson, 2015). Det finns flera faktorer som påverkar arbetet 
med intensivundervisning. Det står i styrdokumenten att alla elever har rätt till 
undervisning som är anpassad efter deras förmåga och om du befarar att en elev inte 
kommer att nå målet så ska de få det stöd de behöver (Skolverket, 2011; SFS, 
2010:800). För att jag ska kunna tillgodose alla elevers olika behov behöver jag ha 
kunskap om alla elever, vilket ställer stora krav på mig som lärare (Persson, 2003). 
Denna studie visar också att det inte är enkelt att veta vilken nivå man ska lägga 
undervisningen, som i fallet med Kim. I det fallet var förkunskaper inte tillräckliga för 
att veta var Kim befann sig kunskapsmässigt, vilket resulterade i att materialet inte 
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passade arbetet med hen. Att arbeta med ett färdigt material och följa arbetsgången 
precis som den är uppbyggd, förutsätter även att alla elever är i behov av samma stöd. 
Det visade sig tidigt i aktionen att så var inte fallet. För att använda ett färdigt material 
är det av stor vikt att man kartlagt vilka elever som är i behov av att arbeta intensivt med 
just det området. En strategi för hur man ska kartlägga är viktigt och att i kartläggningen 
få med elevernas sätt att tänka (Löwing, 2008). Butterworth och Yeo (2008) menar att 
det är centralt att elever i matematiska svårigheter undervisas på rätt nivå. Till det följer 
då betydelsen av att ta reda på vilken som är den rätta nivån. Det gäller att ”tänka efter 
före” som Löwing och Kilborn (2002, s. 164) skriver om. Ett material får inte anpassa 
eleven, utan materialet måste anpassas efter elevens behov. Arbetet med Kim fick 
planeras om då materialet låg på en för hög nivå gentemot var eleven befann sig på. 
Som pedagog har man ansvaret att anpassa undervisningen efter elevers olikheter 
(Skolverket, 2011) och för att kunna möta eleven på dess nivå är enskild undervisning 
av stor nytta (Butterworth & Yeo, 2010). Studien visade även att det krävdes 
matematikdidaktiska kunskaper för att anpassa undervisningen (Mouwitz, 2001). Om 
dessa kunskaper inte funnits hade Kim fortsatt att träna på för hög nivå.  
 
Redan i planeringsfasen reflekterades det över att det inte bara är att köpa in ett färdigt 
material. Görel Sterner sa, i sin föreläsning, att du behöver en ryggsäck full av material 
och övningar och att du känner en trygghet i undervisningen (Sveriges utbildningsradio, 
2012). Det väcker frågan om ett färdigt material att luta sig mot löser eventuell 
osäkerhet. Svaret på den frågan är nej då materialet inte arbetar av sig själv. Det måste 
förberedas och iordningsställas och det lades ner många timmar detta. Det är absolut ett 
sätt att få tips och inspiration och ett sätt att utöka sin ryggsäck med övningar och 
material, då det är mycket konkret material som ska användas vid arbetet. Därför är det 
bra att samla allt material på ett ställe och att skriva upp vad som behövs för att arbeta 
med varje avsnittet. På så sätt behöver man inte ha med sig allt material varje gång, 
samt att det blir lättare att organisera undervisningen. En positiv faktor med det färdiga 
materialet är att det bygger på att gå från det konkreta till det abstrakta, vilket forskning 
visar är viktigt i matematikundervisning (Malmer, 2002; McIntosh, 2008; Lundberg & 
Sterner, 2006: 2009). Det är fortfarande pedagogen som ska hjälpa eleverna att lära sig 
med hjälp av det material som finns framför dem. Det är viktigt att man går igenom 
materialet för att veta vad som ska göras och varför. Vid några tillfällen kände jag mig 
inte tillräckligt förberedd. Det märktes tydligt under arbetets gång hur mitt eget 
agerande var väsentlig för elevens förståelse. Planeringarna lästes alltid igenom inför 
varje arbetstillfälle med eleverna, men vid vissa tillfällen fanns inte tiden för att sätta 
mig in tillräckligt i uppgiften som skulle utföras. Känsla av att inte vara förberedd 
påverkade hur undervisningen blev. Detta då det är viktigt att strategin ses som 
fungerande. Är du inte bekväm i strategin blir undervisningen inte heller bra. Därför är 
det viktigt när man tar ett färdigt material att man ser det som ett stöd för att hitta ett sätt 
att arbeta som fungerar för dig. Om pedagogen inte är bekväm i det den gör kan den inte 
heller motivera eleverna på bästa sätt. För att hjälpa eleverna att förstå alla moment 



38 

behövde materialet frångås ibland för att repetera eller utveckla vissa uppgifter. Arbetet 
med tallinjen är ett exempel på detta. Undervisningen måste innehålla olika 
arbetsformer (Skolverket, 2011). Eleverna måste få samtal, förklara, stöta på utmaningar 
och arbeta från det konkreta till det abstrakt (McIntosh, 2008). En metastudie som 
undersökt vad som var effektivt för lärande visade att lärares kompetens att visa 
fungerande strategier var en framgångsfaktor (Håkansson, 2011).  
 
Materialet är upplagt så att man ska arbeta med ett avsnitt per tillfälle. Under aktionen 
visade det sig att 30 minuter var för lite tid vid moment som eleven inte behärskade. 
Trots detta gav det positiva effekter för eleven, vilket visade sig i det förbättrade 
resultatet på diagnosen. Man kan se intensivundervisningen med Kim som en lång 
kartläggning. Intensivmatematik kan leda till en fördjupad kartläggning enligt tidigare 
studier (Albertsson & Lindholm, 2015). Arbetet med Kim gav en möjlighet som 
pedagog att få sitta med och se hur en elev arbetar och tänker kring de matematiska 
uppgifter som hen har framför sig. Du har en möjlighet att ställa frågor för att få reda på 
hur hen tänker. Malmer (2002) pratar om vikten av se helheten, vilka begrepp eleven 
behärskar, tankegången och elevens inställning till matematik. Genom att arbeta nära en 
elev ger det mig dessa möjligheter. Vårt uppdrag är att möta eleverna på deras nivå och 
se till att de får en undervisning som är anpassad till deras förutsättningar (Skolverket, 
2011; SFS, 2010:800). Det är så lätt att glömma bort att det är olika individer vi arbetar 
med. Individer med olika förkunskaper och förutsättningar. Lärare 2 sa att vi fokuserar 
för mycket på kunskapskraven idag. Alla elever är olika, ändå ska de stöpas i samma 
form och bedömas efter samma mål. En annan undran, när vet man att man har tränat 
tillräckligt på ett område för att gå vidare till nästa steg? Materialet har en tydlig 
progression från gång till gång. Det förutsätter att eleven förstår i den takten. Vid några 
tillfällen fick vi repetera eftersom det fanns ett behov av det. Återigen, det är eleven 
som måste styr vad som ska tränas på, inte materialet.  
 
Vilka effekter har denna form av intensivmatematik på elevers lärande i, och inställning 
till, matematik? Intensivundervisning i matematik har en positiv effekt på elevers 
lärande, vilket visade sig under aktionsfasen. Båda eleverna visade goda resultat, vilket 
diagnoserna som gjordes under aktionens gång bekräftar. Det finns flera tidigare projekt 
som också visar på goda resultat när det gäller intensivmatematik (Lundqvist, Nilsson, 
Schentz & Sterner, 2011; Albertsson & Lindholm, 2015; Hansson, 2015). Eleverna i 
denna studie visade på effekt efter avslutad intensivundervisning, vilket är motsats till 
tidigare studier. Dalande effekt visade sig i projektet med personlig tränare i matematik 
(Hansson, 2015). Med tiden tappade de elever som inte fått tillräckligt med stöd 
effekten av intensivundervisningen. Det vill säga, eleverna var hjälpta under tiden de 
fick intensivundervisning, men när den tiden var slut återkommer svårigheterna. Det 
väcker frågan om vad som gör att effekten avtar eller inte? Är det kunskapsluckor eller 
är det osäkerhet som ligger bakom svårigheterna? Är det enbart intensivmatematiken 
som bidragit till det förbättrade resultatet? Eleverna har under den tiden varit delaktiga i 
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sin ordinarie undervisning som man får anta bidrar till elevers utveckling. Det är viktigt 
att påpeka att under dessa tre veckor hade eleverna ett lov vilket innebär att de inte fick 
någon undervisning i matematik under den veckan.  
 
Eleverna visade en positiv inställning till ämnet och resultatet visade att eleverna 
uppvisade större tilltro till sin egen förmåga under arbetets gång. Bland annat genom 
hur de tog sig an uppgifterna mer självständigt och att de ställde färre frågor. Även 
klassläraren ansåg att båda elever kändes säkrare i arbetet med matematik. Love var 
väldigt osäker på matematik innan hen fick testa att intensivundervisning i matematik. 
Hen var rädd för att svara fel och ville sällan svara i klassrummet. Under arbetets gång 
fick Love stöttning, uppmuntran och feedback och genom denna hjälp kunde Love bli 
en större ägare av sitt eget lärande (Wiliam, 2013). Goetz (2013) skriver om det 
självreglerande lärandet och att det är några kompetenser som behövs för att lyckas med 
det. Bland annat menar författaren att man måste kunna planera och välja en strategi. 
Sättet eleverna i denna studie tog sig an diagnoserna skiljer sig mellan första och sista 
gången. Då materialet gav eleverna möjlighet att prova på olika strategier under arbetets 
gång kan det ha lett till att de nu har större självförtroende till att välja en strategi själv. 
Wallby et al. (2001) menar att det finns en uppfattning inom matematiken att du är 
duktig på matematik om du räknar snabbt och rätt och är du duktig på matematik anses 
du vara smart. Vågar man då chansa att svara i klassrummet eller är det bättre att vara 
tyst? Det är inte ovanligt att elever som är i matematiksvårigheter får dåligt 
självförtroende och att det blir en ond cirkel (Magne, 2006). Love fick under fyra 
veckor möjlighet att arbeta i nära relation med en lärare där eleven kände sig trygg och 
det är väldigt viktigt (DCSF, 2009; Håkansson, 2011). Eleven får på så vis en chans till 
att se att hen kan. Lärare 2 pratade också om vikten av att elever får känna att, ”du kan 
och kan du inte nu så kan du lära dig”.  
 
I denna studie var båda eleverna positiva till arbetet och hade ett gott stöd hemifrån. 
Stödet från vårdnadshavarna har påverkat de positiva effekterna för eleverna, då det gav 
eleverna ytterligare träning utöver ordinarie matematik-undervisning. Genom att låta 
vårdnadshavare föra en dagbok, gav det mig möjlighet att kommunicera med hemmet. 
Båda hemmen skrev i sina dagböcker, men det var olika hur mycket. I ena fallet skrevs 
frågor och funderingar, i det andra fallet var det mer att bekräfta om de hunnit arbeta 
med uppgifterna eller inte. Genom att arbeta med intensivmatematik ingår 
vårdnadshavares medverkan, då det är läxor efter varje del (Olsson, 2015). Det väcker 
frågan om vi ställer för stora krav på hemmet och förutsätter att alla har möjlighet till 
stöd hemifrån, vilket inte alla har. Det är pedagogen som har kunskap och kompetens i 
matematikundervisning. Tidigare studier tar upp vikten av ämnes- och 
didaktikkunskapers betydelse i undervisningen för elever i behov av stöd (Mouwitz, 
2001). Samtidigt finns det ett material som förutsätter att eleverna ska träna hemma. 
Hemuppgifterna bygger på vad eleven arbetat med i skolan, där vårdnadshavaren inte 
deltagit och det i sin tur ställer krav på eleven att förstå vad som ska göras. Detta krav 



40 

ställs alltså på en elev som är i svårigheter och i behov av stöd. Det förutsätter att 
uppgifterna som eleven ska arbeta med hemma är lätta att förstå. I denna studie 
fungerade hemuppgifterna bra då de hade stöd från hemmet.  Det är så klart positivt om 
eleven får hjälp och stöd och resultatet av effekterna för eleverna påverkades positivt av 
att de fick stöd från hemmet eftersom hemuppgifterna gav ytterligare träning.  
 
Vilka förutsättningar som krävs för ett arbetssätt som inbegriper intensivundervisning i 
matematik? Det krävs att organisationen är anpassad till att bedriva intensiv-
undervisning. Arbetssättet bygger på en-till-en-undervisning där du träffar eleven flera 
gånger i veckan under fyra till tolv veckor (Lundqvist, Nilsson, Schentz & Sterner, 
2011; Albertsson et al, 2015; Hansson, 2015; Olsson, 2015). I denna studie träffade jag 
eleverna vid fyra tillfällen i veckan och varje tillfälle pågick i snitt 30 minuter. Det är 
två timmar per elev och vecka och då tillkommer även för- och efterarbete. 
Undervisningen ska helst ligga utanför timplanen, men i alla fall på annan tid än 
ordinarie matematikundervisning. Intensivundervisningen i denna studie låg oftast 
under skoltid, men inte på matematiklektionerna. Det gick att lägga ut ett någorlunda 
fungerande schema för två elever, men tiderna var svåra att ändra på. Kom det något 
emellan blev det på bekostnad av intensivundervisningen. Det handlar det helt klart om 
hur man vill organisera stödet och för att kunna undervisa fler elever intensivt kräver att 
den läraren har intensivundervisning som uppdrag. Ahlberg (2001) skriver att hur 
skolan prioriterar och väljer att organisera och styra resurserna som avgör vilka 
möjligheter det finns till att arbeta med elever i behov av stöd.  
 
Efter att ha reflekterat under aktionens gång och studien har kommit till observations-
fasen där man får ställa sig frågan, är det ett arbetssätt som fungerar? Syftet med denna 
studie var att undersöka om intensivmatematik kunde vara ett effektivt sätt att undervisa 
elever i matematiksvårigheter. Det anser jag absolut att det är, beroende på från vilket 
perspektiv du ser på det. Ur ett elevperspektiv kan det anses vara effektivt då båda 
eleverna utvecklades positivt. Ur mitt perspektiv som pedagog är det mer ett 
tidskrävande arbetssätt, där det inte är effektiv utifrån hur verksamheten är organiserad 
idag. För att det ska vara ett effektivt sätt att möta elever i matematiksvårigheter 
behöver det finnas resurser för det. Tidigare forskning visar att hur man organiserar 
verksamheten påverkas av de ekonomiska resurserna, samt vilken syn man har på 
verksamheten (Assarsson, 2007). Frågan är om detta ett arbetssätt som fungerar i det 
aktuella arbetslaget? Som resurserna är organiserade idag ser jag stora svårigheter att 
bedriva intensivträning i matematik som det är tänkt i detta arbetssätt. Anledningen till 
detta är att denna studie låg utanför skolans ordinarie resurser, då intensiv-
undervisningen bedrevs under studietid. Idag arbetar jag fortsatt halvtid på denna skola 
och halvtid på en annan skola. För att intensivundervisning i matematik ska fungera, 
utan mer resurstimmar, är jag i så fall tvungen att prioritera om i min tjänst. Det betyder 
att intensivundervisningen kommer att ske på bekostnad av något annat. 
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7.3 Metoddiskussion 

Den största utmaning med att vara deltagare i sin egen studie är att kunna distansera sig 
till resultatet för att göra en opartisk analys. Det kan därför ses som en svaghet i denna 
studie. Risken är att man ställer sig alldeles för kritisk till sitt eget agerande. Det kan 
även vara tvärtom att man missar delar i sitt agerande på grund av gamla vanor. Ett 
alternativ hade varit att låta en annan pedagog genomföra intensivundervisningen eller 
att vi hade varit två för att kunna föra ett resonemang. Å andra sidan är det inte lätt att få 
tillgång till verksamheten eller någon som vill ställa upp (Bogdan & Biklen, 1998). 
Under reflektionsfasen i studien hamnade fokus ofta på materialet som användes i 
arbetet med eleverna. En orsak till detta kan vara problematiken att distansera sig från 
sin egen praktik och sitt eget agerande.   
 
Det har inte varit några bortfall av deltagare i denna studie, vilket kan bero på att den 
genomfördes på en arbetsplats där jag var känd sedan tidigare. Det kan dock medföra 
både positiva och negativa effekter i genomförandet och analys av intervjuer (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Det positiva när intervjuare och informanten har en relation sedan 
tidigare kan vara att informanten vågar öppna sig och svara på frågorna. Det negativa 
kan vara att intervjuaren lägger in tolkningar grundade på tidigare erfarenheter 
tillsammans med informanterna. För att motverka tolkningar, grundande på 
gemensamma erfarenheter, av informanternas svar utgick intervjuerna från i förväg 
bestämde frågor. Samt att forskaren i största möjliga höll sig neutral under intervjuerna 
och bad informanterna utveckla sina svar för att få deras tolkning. 
 
Urvalet av elever skulle kunna förbättras. Ett alternativ hade varit bättre att tillhörande 
diagnos till materialet gjordes i hela klassen för att där välja ut vilka som var i behov av 
stöd inom det området. Problemet i detta fall var att Kim skulle ha haft 
intensivundervisning i ett annat område till exempel 1-10. En noggrannare kartläggning 
kring vilket behov var och en av eleverna hade skulle ha varit bra.  
 
Lutz (2013) skriver om att en-till-en-undervisning ställer stora krav på läraren, både 
socialt och kunskapsmässigt. Att bygga en relation till eleverna var inga svårigheter då 
jag var känd för dem sedan tidigare. Det hade dock varit intressant om det hade varit 
någon skillnad om jag hade arbetat med en elev där jag skulle behöva bygga en relation, 
hade det visat samma goda resultat för eleverna eller är just tryggheten en viktig faktor i 
arbetet? 

7.4 Avslutande reflektioner 

Vi arbetar i en skola som ska ses som en skola för alla där alla elever har rätt till en 
likvärdig utbildning. ”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att 
inhämta och utveckla kunskaper (Skolverket, 2011, s. 9)”. I en skola för alla finns det 
lika många olika förutsättningar som elever. Det medför att vissa elever behöver mer 
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stöd än andra. Matematiska svårigheter är komplext då svårigheterna kan bero på en rad 
olika orsaker. Det observerades att intensivundervisningen gav goda resultat för 
eleverna och var effektivt för dem. Att bedriva ett aktionsforskningsprojekt har varit 
väldigt utvecklande för mig i min framtida roll som speciallärare. Jag har upptäckt att 
det krävs matematikdidaktiska kunskaper för att möta eleverna på bästa sätt, men även 
att arbetet hade förbättras om kartläggningen av elevernas förkunskaper gjorts bättre. 
Aktionsforskning brukar beskrivas som cykler med fyra faser (Christoffersen & 
Johannessen, 2015; Taylor, Winkle & Baser, 2006). När dessa faser har slutförts är 
cykeln sluten och eventuella förändringar implementeras i verksamheten. Taylor et al. 
(2006) skriver att cykeln kan starta igen för att åter förbättra och förfina processen. 
Denna studie kan ses som en första cykel. Studien visade att inte finns plats för 
intensivundervisning i arbetslaget på grund av organisatoriska skäl. Därför hade det 
varit av stort intresse att gå in i en ny cykel av aktionsforskningen. Där 
intensivträningen i matematik skulle planeras efter de erfarenheter som denna studie gav 
och anpassas till hur organisationen är strukturerad idag. Hur skulle den intensiv-
undervisningen se ut? Skulle det vara möjligt att effektivisera intensivundervisningen 
för att nå fler elever? Ett sätt kan vara att frångå det färdiga materialet och fokusera mer 
på att använda sig av konkret material inom de områden eleven är i behov av stöd.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 
Frågor till lärare 

 Kan du beskriva hur det specialpedagogiska stödet i matematik ser ut på 
arbetsplatsen? 

 Vilka är dina visioner kring specialpedagogiskt stöd i matematik? 
 Berätta vad du tänker på när du hör intensivmatematik. 
 Hur skulle det se ut organisatoriskt? 
 Är vi i behov av intensivmatematik? 

 
Frågor till rektor 

 Kan du beskriva din syn på specialpedagogik och matematik? 
 Hur fördelas de specialpedagogiska resurserna? 
 Hur skulle du vilja att det specialpedagogiska stödet i matematik såg ut? 
 Berätta vad du tänker när du hör intensivmatematik? 
 Finns det möjlighet till detta organisatoriskt? 

 
Frågor till klassläraren 

 Hur anser du att min insats har påverkat elevernas arbete i klassrummet? 
 Något du skulle vilja ändra på förbättra? 
 Återkoppling? Samplanering?  

 
 



 

Bilaga 2 

Planeringar 
1. Jämför tiotalsramsan och entalsramsan. 

Lärandemål:  ett tiotal = tio ental 
  antalet tiotal i räkneord, ex. trettio  
  tiotalsramsan, framåt, bakåt samt starta mitt i. 
  samband mellan tiotalsramsan och entalsramsan. 
Material:  stickor och gummisnoddar, samt tiobuntar. Siffror 0-10, 0-

100. Miniräknare och överstrykningspennor i två färger.  
Genomgång uppg. 1-3 

 Hög med stickor och låt eleven göra tiotalsbuntar 
 Siffror 1-10 (två omgångar)  ____ tiotal=_____ lägg olika 

omgångar. Tala om siffrornas betydelse, framförallt att 0 och att det 
inte är några lösa stickor. 

 Mallen: jag lägger en siffra och eleven ska ta fram rätt antal buntar 
och lägga siffra på mallen. Sedan säger jag ett tiotal och eleven lägger 
på mallen. Alltså träna på hur många stickor det är i tiotalen.  

 Lägg fram siffrorna 1-9, ramsräkna framåt och bakåt med siffror. Ta 
bort siffrorna och låt eleven göra samma sak, samt börja på olika 
siffror. (start direkt eller inte) Vad kommer före/efter? Om eleven är 
osäker träna varje tillfälle. 

 Eleven lägger en tiobunt i taget och ramsräkna. 
 Ta bort en tionbunt i taget, ramsräkna bakåt. 

Uppgift 1-3 

 1. Hur många stickor? Varför är 5-grupper bra? Vad är ental/tiotal?  
 2. Lägg tiobunt och skriv hur många tiotal. Samtala kring tiotalen och 

titta på deras namn (med bokstäver). Markera med 
överstryckningspenna trettio osv.  
Jämför ramsorna. Markera med annan färg på 
överstrykningspennan trettio. Avsluta med att kolla hur ramsorna 
blir sedan 100 osv, 1000 osv. 
3.Skriv tiotalen. 

Genomgång uppg. 4 

 Skriv 4+1=5 stort på ett papper. Eleven lägger stickor ovanför 
siffrorna. 

 Sedan lägger eleven med tiobuntar. Skriv 4 tiotal, 1 tiotal osv. under 
detta skriver jag uttrycken 40+10 osv. Låt eleven jämföra likheter 
och skillnader.  

 Eleven väljer en annan talkombination och gör samma sak.  
 Gör uppgifterna i häftet, utan att räkna efter. Ta hjälp av 

talkamraterna. 



 

Förbered för hemma-uppgifter. 

 Prova uppgift 5. 
 Prova uppgift 6. 

Intensivträna på dator, vid tid över. 
SAMMANFATTA; räkneramsor. Lätt svårt, vad ska man tänka på? 
 

2. Tiotal och ental 
Lärandemål: förklara när en böna är värd 1 resp. 10.  
  Visa och läsa av en- och tvåsiffriga tal i fåror 
  Likheter och skillnader mellan ex. 3 och 30. 
Material: stickor och tiobuntar, 0-10, positionskort, två tärningar 0-9, 

bönor och fåror. 
 
Genomgång uppg. 1 och 2 

 Lägg 34 lösa stickor. Eleven får gruppera och lösa. Skriv på papper 
___tiotal ___ental = ___+___=___ eleven lägger siffror så det blir 
rätt.  
Jag skriver talet med bokstäver och markerar antalet ental och tiotal,  
tre ttio fyra (olika färger) 
 

 Jag skriver fyrtiotre med bokstäver. Eleven lägger talet med siffror 
och stickor (tiobuntar). Jämför 43 och 34. Eleven ska förklara likheter 
och skillnader. (samma siffror, olika värden) 

 Ev fler exempel beroende på förståelse. 

Uppgift 1 och 2 
 Räknar en och en eller 5-gruppering? (en och en = samtala om att 5 

och 5 är 10) 
 Eleven ska förklara val av talbild utifrån räkneorden skrivna med 

bokstäver.  

Genomgång uppg. 3 och 4 

 Ta fram fårorna. Samtala kring att bönorna är olika värda beroende 
på vilken fåra de ligger i. Jag lägger talen 25 resp. 52. Eleven visar 
med siffror och förklarar hur de gjort.  

 Jag lägger tal med siffror, eleven visar med att lägga bönor i fåror. 
(Byt plats)  

 Jag lägger ett tal där en siffra är större än 5, för att visa hur man 
kan grupper och se t.ex. 5 och 2 = 7. Detta för att eleven ska träna på 
att se talen och inte behöva räkna.  

Uppgift 3 och 4 



 

 Eleven ska förklarar  några av uppgifterna. (använder eleven orden, 
ental, tiotal, plats eller position) Samtala om siffran 0 i 60, varför 
inte 0 före 6 vid, 6? 

Förbered hemma-uppgifterna 
 Jag läser uppgift 5 och beskriv vad som ska göras. 
 Turas om att slå tärningarna. Vilka tal kan bildas, visa med bönor i 

fåror och med siffror. 

Intensivträna på dator, vid tid över. 
SAMMANFATTA; viktigt att kunna om tiotal och ental? osäker på ngt? 

 

5. Subtraktion, ta bort och skillnad 
Lärandemål: subtraktion kan vara både en minskning och skillnad vid 

jämförelse. 
 välja passande strategi vid subtraktion 
Material: Tallinje, siffror 1-9 och + -, två pennor med olika längd, 

räkneloppor och två tärningar 1-6 
 
Genomgång uppgift 1 och 2 

 Ta några räkneloppor, t.ex. 7 st och lägg dem på rad. Ge två till eleven. 
Berätta en räknehändelse. Låt eleven visa på mattespråket genom att 
lägga symboler i mallen. ___    ___=___. Gör fler exempel. 

 Eleven ritar 6 cirklar, slår tärning och kryssar över hur många som ska 
bort. Skriv med mattespråket. Varva rita och räkneloppor. 

Gör uppgift 1 och 2 

 Tänk på att kolla så att eleven förstår att det är subtraktion och att det 
är en minskning som sker. (innan gå vidare med jämförelse) 

Genomgång uppgift 3 
 Eleven ska jämföra längden på två pennor. Lägg dem bredvid 

varandra och visa på skillnad i längd. Mät pennorna och uttryck på 
mattespråket. Mät skillnaden för att kontroller att det stämmer. 

 Rita därefter två olika långa sträck, med samma utgångspunkt. Låt 
eleven göra samma sak som med pennorna. 

 Vi tar varsin näve med räkneloppor och lägger dem på varsin rad 
under varandra med samma utgångspunkt. Jämför antalet räkneloppor, 
och eleven ska säga hur många fler det är i den längre raden. Lägg tal- 
och symbolkort alt. Skriv mattespråket.  

 9-5=4 Låt eleven rita två sträckor för denna uppgift. Skriv jämförelsen 
på mattespråket. Hur gör eleven? Sträckorna med samma 
utgångspunkt? 



 

 Samma uttryck men låt eleven visa med räkneloppor. Kan eleven visa 
skillnaden då? Låt eleven gör på fler sätt. SE HANDLEDNING FÖR 
BILDER 

Gör uppgift 3 
 låt eleven visa differens/skillnaden. Observera 

Genomgång uppgift 4 och 5 

 Jag skriver 9-2. Eleven lägger med räkneloppor på rad och ta bort, 
sedan Två rader för att beräkna skillnaden. Ta bort = räkna bakåt, 
skillnad = räkna upp 

 Gör samma för 9-8. Diskutera vilken strategi som passar bäst till vilket 
tal. (räkne upp/ner) 

 Tallinje, jämför 9-2 och 9-8, ge fler exempel på när tal ligger nära 
varandra. Låt eleven ge exempel. 

 Blanda de båda uppgiftstyperna och låt eleven bestämma vilken 
strategi som funkar bäst.  

Gör uppgift 4 och 5 

 Eleven ska förklara skillnaden mellan uppgiftstyper och strategier. 

Förbered hemma-uppgift 

 Läs och låt eleven förklara vad som ska göras. 
 Spela spelet tillsammans. Synliggör att man kan se skillnad utan att 

räkna prickarna.  

Intensivträna på dator, vid tid över. 
SAMMANFATTA: Ta bort och jämförelse 
 
 



 

Bilaga 3 

Hej! 
Vad roligt att ni vill hjälpa mig med mitt examensarbete och prova på intensivmatte. Jag 
hoppas och tror att vi kommer ha roligt under dessa veckor.  
Intensivmatte bygger på att man arbetar korta stunder, 4-5 ggr i veckan, under några 
veckor. Vi kommer att träffas vid 4 tillfällen/vecka mellan v. 38-42, med ett uppehåll v. 
40 pga. mina studier. Varje tillfälle tar ungefär 20-30 minuter och vid varje tillfälle får 
NAMN ett papper med sig hem med uppgifter att träna på tillsammans med en vuxen. 
Allt material som behövs till detta kommer jag att skicka med. Det finns även träning att 
göra på datorn, www.nok.se/intensivtraning 
Jag skickar med en skrivbok där jag önskar att ni fyller i kommentarer efter varje 
träning. Denna bok önskar jag få ta del av en gång i veckan, på fredagar.  
Några tillfällen önskar jag få spela in (ljudinspelning), endast i syfte för att analyser och 
reflektera kring mitt eget agerande och bemötande. Ljudinspelningarna kommer endast 
jag att lyssna på och de kommer självklart att raderas när examensarbetet är färdigt. 
Kontakta mig om ni inte önskar att jag spelar in arbetstillfällen med ert barn.  
Har ni några frågor eller funderingar kan ni skriva de i boken eller ringa mig på 070-375 
52 84. 
Lycka till! 
Hälsningar, Malin 

 



 

Bilaga 4 

 



 

Bilaga 5 

Planering, tallinjen. 
Då båda elever visar att den tomma tallinjen är svår, tänker jag att jag repeterar detta 
med båda eleverna. Både av praktiska skäl, men jag tänker även att det är viktigt att låta 
elever lära av varandra. Jag tänker på det Williams skriver om att elever lär mer när de 
är läranderesurser för varandra. Jag kollade i Lundberg & Sterner Dyskalkyli. Där står 
det om vikten att få en mental tallinje. Vilket jag tänker att mina elever inte riktigt 
förvärvat ännu. Det fanns en del om arbete med tallinjen. Jag funderar på om de helt 
enkelt ska få prova att göra några övningar från den. Jag tänker även att de ska överföra 
räknelopporna till en tallinje som ex. på s. 82.  
Planering: 

 Samtala om tallinjen- varför vad ska man tänka på osv. 
 Räkneloppor som de ska grupper för att se hur många de har.  
 Gruppera tillsammans. Placera på tallinje som jag ritar på tavlan, med endast 10-

tal utsatta. 
 De ska fundera på var deras räkneloppor kommer att sluta, typ. 
 Använda talradsbandet. Peka på olika tal osv.  

 
 


