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Abstract 
 
Studien syftade till att undersöka hur en intensivundervisning i matematik kunde organiseras och planeras 
för en liten grupp bestående av tre elever i årskurs 7. Studien skulle också undersöka vad som hände med 
elevernas matematiska lärande samt hur de upplevde en sex veckor lång intensivundervisning i 
matematik. Undervisningen planerades utifrån den sociokulturella teorin som var studiens lär teori.  Den 
sociokulturella teorin innebär att den sociala varelse som människan är, lär sig nya kunskaper genom 
aktiviteter med andra människor. I studien medförde det att eleverna undervisades gemensamt i den lilla 
gruppen för att öka sina matematiska kunskaper. Denna form av intensivundervisning innebar att eleverna 
bland annat gemensamt fick lösa olika typer av diskussionsuppgifter. I studien ingick också formativ 
bedömning på så vis att läraren planerade undervisningen efter hur långt eleverna kommit i sitt lärande, 
detta för att kunna möta elevernas kunskapsbehov. I det formativa lärandet användes också eleverna som 
läranderesurser för varandra. Under lektionerna utnyttjades intensivundervisningens fyra faser: laborativ 
muntlig fas, där eleverna använde laborativt material och satte ord på begrepp. I den representativa fasen 
gick eleven från det konkreta till det abstrakta genom att rita. I den abstrakta fasen tränades eleverna i att 
se samband och relationer. Slutligen i den fjärde fasen hjälpte läraren eleven att befästa färdigheter. Det 
matematiska område som eleverna arbetade med under hela studien var huvudräkningsstrategier i de fyra 
räknesätten. Detta område valdes ut eftersom detta var ett utvecklingsområde för samtliga tre elever. 
Undervisningen skedde inom skoldagens ram men utanför ordinarie matematikundervisning. Resultatet 
visade att elevernas kunskaper ökade efter att de genomfört intensivundervisningen. Kunskapsökningen 
var störst direkt efter avslutad studie medan ett kontrolltest genomfört fem veckor efter avslutad 
intensivundervisning visade att kunskaperna hos eleverna sjunkit. Eleverna upplevde också att matematik 
var mer positivt laddat efter avslutad studie. En tänkbar förklaring till detta skulle kunna vara att de 
upplevde att de lyckades bättre i matematikämnet. 
   
 
 
Nyckelord: Kamratlärande, sociokulturell teori, huvudräkning. 
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1 Inledning 
Våren 2015 lämnade 14,4% av eleverna grundskolan utan att vara behöriga till 
gymnasiestudier (Skolverket, 2015). Misslyckanden i skolan kan hos en del elever 
innebära en känsla av att dennes framtidsutsikter är förstörda. Forskning visar att 20-30 
% av de grundskoleelever som saknar slutbetyg i alla ämnen eller har låga betyg, inte 
kommer vidare till högre studier (Hansson, 2015). I Socialstyrelsens rapport (2010) 
påpekas vikten av att som elev uppnå kunskapskraven på grundskolenivå eftersom dessa 
betyg påverkar fortsatt utbildning och sedermera möjligheterna att etablera sig på 
arbetsmarknaden. Detta kan innebära att unga personer med bristfälliga skolkunskaper 
riskerar att bli arbetslösa eller får ta sig fram via tillfälliga arbeten. I förlängningen kan 
det innebära en rad sociala problem. Det är därför viktigt att skolan och andra 
stödfunktioner i samhället arbetar med de elever som misslyckas i skolan (ibid). 
 
Ett av de ämnen som är viktigt att nå kunskapskraven i är matematik eftersom den har 
en betydande roll i yrkeslivet där vissa arbetsuppgifter kräver att personen behärskar 
matematik. Matematikkunskaper är också nödvändiga att ha i vardagslivet för att kunna 
göra inköp till hushållet och att betala räkningar. I grundskolan är matematik det ämne 
näst efter svenska som har mest antal timmar i timplanen.  Ämnet är viktigt eftersom det 
också kan användas som ett verktyg i andra skolämnen. Vad är det som händer med 
matematikämnet i skolan, då flera resultat pekar på att flertalet elever inte presterar 
särskilt bra? Nationella proven i matematik är det prov som eleverna har svårast att 
klara av både i grundskolan och på gymnasiet (Engström 2015). Skolverkets 
redovisning av resultaten i nationella proven i matematik för årskurs 9 år 2014 visar att 
12.5% av eleverna hade F i provbetyg jämfört med 3.6 % av eleverna i svenska 
nationella provet (Skolverket, 2014). Svenska elevers matematikkunskaper sjunker 
också i förhållande till andra länder. Vart tredje år genomförs ett PISA-test för 
femtonåringar för att se i vilken grad utbildningssystemen bidragit till att göra dem redo 
för att klara av framtiden. I testet undersöks kunskaperna i matematik, naturvetenskap 
samt elevernas läsförmåga. Det är 34 OECD-länder som deltar i undersökningen, men 
även andra länder inbjuds att delta.  Trenden är att svenska elever presterar sämre och 
sämre i matematik.  I proven gjorda 2012 är det 25 OECD-länder som har bättre resultat 
än Sverige i matematik (Skolverket, 2012) Ytterligare en dyster bild av undervisningen i 
matematikämnet beskrivs i Skolverkets rapporter (2004,2012), där läromedlen verkar 
styra upplägget av undervisningen och inte kursplanen. Lektionerna innehåller ofta tyst 
och enskild räkning, där eleverna räknar sida upp och sida ned i sina böcker. Denna 
pedagogik fungerar för elever som har lätt för ämnet och tycker om det men för de 
elever som är i matematiksvårigheter blir det svårt att tillgodogöra sig ämnet. 
Ett sätt att stärka den svenska matematikundervisningen är det projekt som Skolverket 
genomför från och med 2014, som kallas Matematiklyftet och är en fortbildning i 
matematikdidaktik. Syftet är att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen för att 
öka elevernas måluppfyllelse. Fortbildningen bygger på kollegialt lärande (Skolverket, 
2012). Matematiklyftet ger en möjlighet för elever att öka måluppfyllelsen i ämnet, 
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vilket är viktigt då skolan har ett kompensatoriskt uppdrag som innebär att alla elever 
ska ha likvärdiga möjligheter att få en bra utbildning oavsett var i landet eleven bor eller 
vilken bakgrund den har. 
 
Skollagens tredje kapitel beskriver hur skolan har ett särskilt ansvar för de elever som 
har svårt att nå kunskapskraven. Undervisningen bör anpassas utefter elevers behov och 
förutsättningar för att de ska uppnå de kunskapskrav som finns angivna för skolan SFS 
(2010:800). Den första juli 2014 ändrades skollagen gällande stöd till elever som inte 
befaras nå kunskapskraven för betyget E. Efter ändringen av skollagen ges stödet i två 
steg, i första steget får dessa elever stöd i form av extra anpassningar i den ordinarie 
undervisningen.  Extra anpassningar innebär att undervisningen ska göras mer 
tillgänglig för eleven, exempel på sådant stöd är olika pedagogiska hjälpmedel i 
klassrummet. Dessa hjälpmedel kan bestå av dator, bänkplacering i klassrummet, 
förenklade studiehandledningar samt extra tydliga instruktioner (Skolverket, 2014). Om 
stödet med extra anpassningar inte är tillräckligt för att elever ska uppnå 
kunskapskraven, inleds det andra steget. Det innebär att en pedagogisk utredning ska 
göras för att undersöka om eleven är i behov av särskilt stöd. Visar utredningen att 
eleven är i behov av särskilt stöd, ska eleven ges sådant stöd.  Särskilt stöd kan innebära 
att eleven får hjälp utanför klassrummet hos speciallärare och att det särskilda stödet ges 
under en längre period (Skolverket, 2014). 
 
I arbetet som speciallärare ingår att hjälpa elever i behov av särskilt stöd, i 
speciallärarutbildningen stiftas bekantskap med olika metoder och teorier för att 
förebygga och hjälpa bland annat dessa elever. I examensförordningen för speciallärare 
beskrivs vad studenterna förväntas kunna efter avslutad utbildning. En av de punkter 
som ingår i förordningen är att specialläraren ska ha en fördjupad förmåga att ha ett 
individanpassat arbetssätt för elever i behov av särskilt stöd.  Ett annat område som 
specialläraren behöver ha kännedom om är aktuella forsknings- och utvecklingsarbeten 
SFS (2011:186). En viktig del i att uppfylla kriterierna i examensförordningen är att ha 
kännedom om vad forskningen säger om matematiksvårigheter samt hur de kan 
förebyggas. Dessa kriterier har introducerats för oss studenter under studietiden då 
intressanta forskningsstudier av olika pedagogiska inriktningar presenterats, en av dessa 
är intensivundervisning. Både internationell och nationell forskning visar på ökad 
kunskap hos elever som fått intensivundervisning under en viss tidsrymd (Fuchs et al, 
2008:Dowker,2009:Sterner,2012: Hansson, 2015). Upplägget på intensivundervisningen 
har inneburit att eleven haft intensivundervisning tre till fyra dagar i veckan under en 
åtta till tioveckorsperiod. Intensivundervisningen har skett utanför ordinarie 
matematikundervisning, och passens längd har varit på cirka 30 till 40 minuter. Idén 
med intensivundervisning är att genomföra en till en undervisning med eleverna för att 
få största möjliga effekt på lärandet för eleven. I USA har intensivundervisning för 
elever i mindre grupper visat sig ge goda resultat (Fuchs et al. 2005, 2008). 
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1.1  Syfte 

Studien syftar till att undersöka hur intensivundervisning i en liten grupp kan 
organiseras och genomföras. Den syftar också till att ta reda på vilka effekter en sex 
veckor lång intensivundervisning i matematik ger för en grupp elever i 
matematiksvårigheter. Med effekter avses både elevernas kunskaper och upplevelser av 
genomförd intensivundervisning i grupp. Forskningsfrågorna är följande: 

 Hur kan en matematikinsats som intensivundervisning i grupp läggas upp utifrån 
organisation och undervisning?  

 På vilket sätt påverkas elevernas resultat av en period med intensivundervisning 
i grupp? 

 Hur upplever eleverna intensivundervisningen i mindre grupp i matematik? 
 
 
 

. 
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2  Bakgrund 
Som speciallärare i matematik är det av stor vikt att ha kännedom om aktuell forskning i 
hur matematiksvårigheter uppstår och hur dessa i sin tur kan och bör förebyggas. 
Genom kunskap ökar också möjligheterna att kunna sätta in rätt hjälp hos de elever som 
befinner sig i matematiksvårigheter. Detta i och med att kunna hjälpa elever i 
matematikämnet. Bakgrunden inleds med en genomgång om vad forskningen säger om 
matematiksvårigheter samt hur dessa kan förebyggas.  
 
I dag beräknas cirka 5 % av världens befolkning befinna sig i matematiksvårigheter 
(Sjöberg, 2006). Det finns olika orsaker till vad som orsakar dessa 
matematiksvårigheter.  De brukar beskrivas i termer av allmänna och specifika 
matematiksvårigheter. Med allmänna avses att eleven har svårigheter i flera skolämnen 
inklusive matematik. Elever med specifika matematiksvårigheter har enbart svårigheter 
i matematik medan övriga skolämnen oftast fungerar bra (Lunde, 2011). 
Matematiksvårigheter upptäcks ofta någonstans mellan årskurs tre och fyra. Det är då 
som missuppfattningar om matematiska grunder visar sig för eleven. I dessa årskurser 
börjar teorin i matematik bli mer komplicerad än den varit tidigare och om 
grundläggande kunskaper i matematik saknas hos eleven uppstår det problem. Utöver 
detta kan matematiksvårigheter också bero på högre ställda krav på elevens läsande. 
Detta eftersom att matematikböckerna för dessa årskurser ändrar karaktär och innehåller 
textuppgifter som kräver en högre läskunnighet (Lunde, 2011).   
 
Elever som har specifika matematiksvårigheter kan även ha dyskalkyli, med vilket 
menas svårigheter med själva räknandet. De är ojämna i sina matematikprestationer, då 
de ena stunden kan räkna uppgifter, för att i nästa ögonblick ha glömt bort hur de ska 
lösas. Några dagar senare finns kunskapen där igen och de kan åter lösa 
räkneuppgifterna. En tolkning av detta fenomen är att de har minnesproblem, men 
eftersom de klarar att åter lösa uppgifterna efter ett par dagar finns kunskaperna kvar i 
långtidsminnet (Adler, 2001). Elever med dyskalkyli är ofta normalbegåvade men har 
vissa problem med den kognitiva processen. Den är medfött och 
matematiksvårigheterna har i regel följt dem under hela skoltiden (Björnström, 2012).  
Till skillnad från Adler och Björnström anser andra forskare som Lundberg och Sterner 
att det är problematiskt att begränsa begreppet dyskalkyli. Detta borde enbart användas 
vid neurobiologiskt baserad avvikelse, som i sin tur kan leda till ett dåligt utvecklat 
talbegrepp. De menar att det är svårt att avgöra om en elev med matematiksvårigheter 
har dyskalkyli eller om det beror på andra faktorer (Lundberg & Sterner, 2009).  Den 
rådande definitionen av dyskalkyli är problematisk då det råder en oenighet när det 
gäller definitionsfrågan för elever i matematikproblem. Oenigheten gör det svårt att få 
till allmänt accepterade diagnoskriterier för dyskalkyli, därför bör diagnosen användas 
med försiktighet (Sjöberg, 2006; Nestor, 2014).  
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Sjöberg anser att matematikproblem för elever bör sökas ur ett bredare perspektiv och 
att det är viktigt att kartlägga hela elevens situation. I kartläggningen bör större 
utrymme ges åt skolmiljön men även åt att ta lärarens åsikter i beaktande gällande 
elevens problem i ämnet. En av anledningarna till att elever får matematiksvårigheter 
kan orsakas av en dålig skoldag, dessa kan bero på att eleven gått i en stökig klass som 
inte gett arbetsro. Eleven kan också vara trött, ätit dåligt eller har dåliga 
hemförhållanden (Björnström, 2012).  Ytterligare en aspekt till att de hamnar i 
matematiksvårigheter kan vara att de arbetar för lite under matematiklektionerna, då de 
istället för att räkna uppgifter spelar spel och samtalar med klasskamrater. I den svenska 
skolan försvinner ett antal matematiklektioner i schemabrytande aktiviteter vilket 
innebär att elever får mindre tid till färdighetsträning i matematik. När en jämförelse 
görs mellan Sverige och tjugo jämförbara länder som ingår i TIMMS, är det enbart 
Cypern som har mindre antal matematiktimmar jämfört med Sverige (Sjöberg, 2012).   
 
Engström (2003) däremot anser att det finns personer med hjärnskador som kan ha 
matematiksvårigheter men ställer sig skeptisk till en dyslexidiagnos eftersom det fritar 
både personen och omgivningen från ansvar. Han tycker att det är viktigt att fokusera på 
didaktiska faktorer som hur skolans undervisning organiseras, planeras och genomförs. 
När undervisningen genomförs måste läraren lyssna på elevernas matematiska 
resonemang för att undvika missuppfattningar, annars är det lätt att läraren tror att 
eleven förstår mer än den gör och ger bara de nödvändigaste förklaringarna (Möllerhed, 
2001).  
 
Andra orsaker till att matematiksvårigheter uppstår kan bero på brister i 
taluppfattningen. Detta i sin tur kan innebära risk för svårigheter för matematikämnet 
som helhet. (Nancy, Nancy och Joseph 2011;Sood & Jitendra, 2011). Detta kan också 
medföra att vissa personer har svårt att uppfatta en mängd, vilket innebär att de ofta 
räknar föremålen som finns i mängden om de överstiger mer än tre (Butterworth & Yeo, 
2010). Ljungblad (2001) menar att eleverna ofta har dåliga matematiska verktyg att ta 
till för att kunna lösa de olika uppgifterna i matematik. Hon påtalar också en fara med 
att elever får en sådan diagnos, eftersom personen kan skylla på diagnosen och gömma 
sig bakom den. 
 
Språkproblem kan också orsaka svårigheter i matematik, som innebär att begrepp som 
”hälften av” eller en ”tredjedel av” ställer till problem för de som har svårt med 
språkförståelsen.  Elever med läs- och skrivsvårigheter kan ha svårt med räkneuppgifter 
som innehåller text eftersom de inte kan avläsa hur de ska lösa uppgiften. När de får 
talen upplästa för sig brukar svårigheterna försvinna (Björnström, 2012; Malmer, 2002). 
Språksvårigheter kan också orsaka problem med förståelsen av matematisk information, 
vilket kan betyda att elever inte klarar av att reflektera över de svårigheter den stöter på 
och kan därför få svårt att utveckla fungerande räkne strategier. 
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Ytterligare orsaker till matematikproblem är minnessvårigheter. Problem med 
långtidsminnet kan göra det svårt att behålla aritmetiska fakta, medan problem med 
arbetsminnet kan orsaka att eleven får svårt att få kontroll på de olika stegen som ingår i 
en uträkning (Dowker, 2009). De måste anstränga sig mer för att klara 
matematikuppgifterna och det innebär att de ofta blir tröttare än andra elever (Adler, 
2001: Sjöberg, 2006: Björnström 2012)  
 
Självuppfattningen i ämnet matematik är viktigt hos elever, då ett misslyckande i ämnet 
kan upplevas som ett personligt misslyckande. Undersökningar i Finland i årskurserna 
2, 5 och 8 visar att självförtroendet sjunker allt mer ju högre upp i skolsystemet eleverna 
kommer (Engström, 2004). De som är i matematiksvårigheter kan känna en stress över 
sitt tillkortakommande, framförallt vid provsituationer och presterar därför sämre 
(Sjöberg, 2006).   
Om en elev är intresserad av vissa aktiviteter och områden samt har en hög förmåga att 
lösa dessa blir resultatet oftast bra. Är nivån på utmaningen för hög och förmågan hos 
eleven för låg kan detta leda till en oro. De som ofta misslyckas kan då välja att inte 
göra något alls och ger upp eftersom det inte är någon idé att försöka. Är eleven inte 
intresserad av matematik och saknar lust att lära måste pedagogen fundera på om 
uppgifterna är anpassade efter elevens erfarenheter. Detta för att eleven ska få uppleva 
att denne kan klara av dem och på så vis också öka tron på sin förmåga. Det är inte alls 
säkert att en sådan inriktning på undervisningen leder till en förändring i elevens 
skolsituation, eftersom orsakerna till att en elev får svårigheter i matematik kan bero på 
många olika orsaker. En viktig del i lärarens arbete är att utforma undervisningen så att 
eleverna känner mening och sammanhang (Williams, 2013). 
 

2.1 Matematikinsatser 

En av speciallärarens arbetsuppgifter är att ge råd till matematikläraren angående 
exempelvis upplägg av undervisning, för att på så sätt minimera risken att elever 
hamnar i matematiksvårigheter. Specialläraren behöver därför ha kännedom om aktuell 
forskning inom detta område. 
 
När elever är i matematiksvårigheter, är det betydelsefullt att hjälpen sätts in så fort som 
möjligt. Förebyggande åtgärder och snabba, tidiga insatser kan minska 
inlärningssvårigheter i matematik med 70 % (Lunde, 2010). Studier visar att 
förskolebarns egna kunskaper i matematik och läsning har starka samband med deras 
kunskapsutveckling senare i dessa områden. Barn i förskolan som visar på låga 
kunskaper i läsning och matematik är oftast de elever som lämnar grundskolan utan att 
nå upp till kunskapskraven i svenska och matematik (Sterner, 2012). Det är angeläget 
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att pedagoger som arbetar med förskolebarn upptäcker barnens starka och svaga sidor i 
matematik och läsning, och att de därefter arbetar förebyggande med detta (Lundberg& 
Sterner, 2009; SOU 2010:95).  
 
Andra framgångsfaktorer till att behärska matematikämnet är att ha en grundläggande 
taluppfattning för kunna göra skriftliga beräkningar eller för att klara huvudräkning. Det 
innebär att barnen behärskar talen och deras egenskaper på ett sådant sätt att de kan göra 
uträkningarna med flyt, liknande som vid läsning. När en person kan läsa sker 
avkodning av bokstäver så snabbt att den som läser inte är medveten om detta längre. På 
samma vis innebär grundläggande taluppfattning att den som räknar är medveten om 
och har en känsla för hur talen är uppbyggda, för att räkneoperationerna ska ske med 
flyt (Löwing, 2008). För att stärka en grundläggande taluppfattning måste 
lektionsinnehållet vara strukturerat. Undervisningen bör bygga på laborativt material när 
olika moment inleds och inte abstrakt räkning. Muntlig räkning där eleven får räkna 
högt för att därefter skriva ned talen kan förstärka inlärningen för eleven på ett bättre 
sätt än tyst räkning i matematikboken. Andra muntliga aktiviteter som förstärker 
taluppfattningen är att ha matematiska samtal under lektionerna (McIntosh, 2008; 
Ahlberg, 2001 ). En annan aspekt är också att ge tillräcklig tid i undervisningen innan 
nästa moment startar, för att stärka elevers taluppfattning (Björnström, 2012). 
 
Skolverket lyfter fram lärarens kompetens som en framgångsfaktor för en lyckad 
matematikundervisning bland annat genom att ha lärarledd undervisning och inte lämna 
över lärprocessen till eleverna själva (SOU 2004:97;Skolverket, 2009 a; Skolverket 
2009b). En annan aspekt för lyckade resultat är att läraren kan strukturera 
undervisningen genom att klargöra mål och kriterier för måluppfyllelsen i ämnet 
(Engström, 2015). Läraren måste också kunna följa elevers kunskapsutveckling och 
lärande för att synliggöra lärandeprocessen (Hattie, 2012; Skolverket, 2012). Det är 
betydelsefullt att lärare använder en genomtänkt och strukturerat arbetssätt när det gäller 
elever med matematiksvårigheter eftersom det kan göra skillnad för elevernas 
kunskapsutveckling i ämnet (Lundberg& Sterner, 2009; Butterworth & Yeo, 2010). 
Undervisningen behöver också vara varierad för lyckade matematikresultat, det vill säga 
att den bygger på andra delar än enbart räkning i matematikboken (Skolinspektionen, 
2009; Skolverket, 2012). En del i undervisningen är att använda sig av muntlig 
kommunikation i matematik som ger en möjlighet till en god kunskapsutveckling, 
samtalet är därför ett effektivt sätt att utveckla de matematiska förmågorna (Möllerhed, 
2001;Skolverket, 2012). Boaler (2011) menar att elever som får samarbeta också får 
träning i att resonera. En förutsättning för att en elev ska kunna förklara sina 
tankegångar är att den också måste kunna förklara hur den tänkt och varför. När eleven 
argumenterar för sin tankegång får den också en förståelse för att det finns andra 
tankesätt och metoder i ämnet som ger samma resultat. Lärarens förmåga att bygga goda 
relationer till eleverna genom att vara engagerad och visa empati för eleverna ger 
lyckade studieresultat i matematik. Hen behöver också lyssna, visa uppmärksamhet, 
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berömma och uppmuntra elever med matematiksvårigheter och på detta vis skapa ett 
positivt inlärningsklimat i klassrummet, de behöver också känna att läraren tror på dem 
(Lundberg& Sterner, 2009;Butterwort & Yeo, 2010;Hattie, 2012) 
 
Enligt Hattie (2012) är formativ bedömning den främsta framgångsfaktorn för elevers 
studieresultat. Formativ bedömning består av fem nyckelstrategier och en 
grundläggande idé. Den grundläggande idén är att använda belägg för lärande för att 
justera undervisningen till att bättre möta elevers behov.   
De fem nyckelstrategierna är: 
- att klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och kriterier för framsteg 
- att åstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter och inlärnings uppgifter 
som visar att lärande har skett 
- att ge feedback som för lärandet framåt 
- att aktivera eleverna till att bli läranderesurser för varandra 
- att aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande (Williams, 2013 s.61)  
 
I det formativa arbetssättet planeras undervisningen efter vad eleven befinner sig 
kunskapsmässigt och detta är ännu viktigare när intensivundervisning planeras för att 
kunna minska elevens kunskapsluckor. I klassrummet är formativ bedömning enligt 
Williams nyckelstrategier viktigt för att föra elevens lärande framåt bland annat genom 
att ge effektiv feedback som fokuserar på hur eleven kan utveckla sina förmågor. I 
intensivundervisningen är det betydelsefullt att använda sig av denna pedagogik, då 
undervisningsformen kräver ett nära samarbete mellan lärare och elev. Vilket också 
innebär att det blir enklare att ge effektiv feedback.  En annan aspekt för att utveckla 
lärande är också att eleverna kan vara läranderesurser till varandra, detta kan ske genom 
att de hjälper varandra med att förklara och lösa olika skoluppgifter. I grupparbete kan 
också formativbedömning fungera bra då elever diskuterar och delger varandra 
information (William, 2013).  
 

2.2 Intensivundervisning i matematik 

Om en person vill bli framgångsrik och behärska ett område krävs det träning, vare sig 
det gäller fotboll eller olika skolämnen. Studier visar på att om elever lägger ned tid och 
arbete på att räkna matematikuppgifter, och övar mycket är chansen större att de lyckas 
i ämnet.  Forskningen brukar benämna detta för TOT-principen, Time on Task 
 (Lundberg& Sterner, 2009). Lundberg och Sterner anser också att elever som 
undervisas i en till en undervisning av lärare får möjlighet till effektiv TOT. Det är 
viktigt att sådan undervisning uppmärksammar vad eleven behöver träna på för att ge 
kvalitéer i elevens lärande. När eleven får enskild undervisning med läraren s.k. en till 
en undervisning kan effektiv TOT uppnås. Denna undervisning sker i regel utanför 
klassrummet vid ett par tillfällen i veckan. Flera internationella studier visar på att 



                                                                             13 

interventioner med en till en undervisning under en begränsad period är effektiv 
(Torgesen et al., 2001; DCSF, 2008). Det finns också forskare som menar att 
interventioner i matematik fungerar även i mindre grupper, beroende på hur stora 
matematiksvårigheter eleverna har. Vid stora svårigheter kan det vara effektivast med 
en till en undervisning (Dowker, 2009; Fuchs D, Fuchs L & Vaughn, 2014). 
 
 TOT-principens idé är den som ligger till grund för olika interventioner med 
intensivundervisning. Denna undervisning sker vid ett par tillfällen i veckan under en 
begränsad tidsperiod. 
 

2.2.1 Intensivundervisningens principer 

I Sverige används intensivundervisning som en metod för att ge elever hjälp med att 
komma till rätta med svårigheter, kunskapsluckor och missuppfattningar i matematik. 
Den är också tänkt att utveckla elevers resonemangsförmåga med hjälp av mer 
komplexa uppgifter (Sterner, 2012). I metoden ingår en strukturerad, tydlig och 
lärarledd undervisning. Intensivmatematik grundar sig på forskning och erfarenheter 
från bland annat England där Dowker (2001), genomförde ett projekt om tal och räkning 
för elever i årskurs ett och två. I projektet fick eleverna individuell undervisning med 
klasslärare 30 minuter i veckan i 30 veckor. Även McIntosh (2008) och Lunde (2011) 
menar att intensiva, välplanerade och strukturerade insatser är viktiga för de som är i 
matematiksvårigheter. Intensivundervisningens teorier bygger på enskild träning för 
eleven tillsammans med läraren 3-4 ggr/ veckan i 10-12 veckor, på detta sätt erhåller 
eleven ett effektivt TOT.  Intensivundervisningen sker inte på matematiklektionerna 
utan oftast utanför ordinarie skoltid. Det är också av stor vikt att eleven är motiverad till 
att delta i intensivundervisningen, eftersom den fordrar arbete av eleven. En annan 
betydande aspekt för att intensivundervisningen ska bli effektiv, är att den har ett nära 
samarbete med den ordinarie undervisningen i matematik när det gäller planering och 
genomförande. Engagemang och stöttning av föräldrar är också framgångsfaktorer då 
det i många av de svenska projekten ingått läxor under perioden med 
intensivundervisning. 
 
Intensivundervisningen i matematik består av fyra faser och det är viktigt att alla 
används i undervisningen för att eleverna ska få en god förståelse för matematik 
(McIntosh, 2009;Sterner, 2012).  De olika faserna är: den laborativa muntliga fasen, där 
eleven prövar och undersöker matematikuppgifter med hjälp av konkret material och 
spel. Tanken med sådan undervisning innebär att den bidrar till att göra matematiska 
begrepp begripliga. Arbetet med det laborativa materialet innebär också kinetisk och 
taktil inlärning som kan underlätta eventuella problem med arbetsminnet. När eleven 
med egna ord kan berätta om de aktuella begreppen är det dags att arbeta med den 
representativa fasen. pedagogen ska i undervisningen använda sig av alla faserna  
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I den representativa fasen ska eleven skapa inre bilder genom att gå från det konkreta 
till det abstrakta med det menas att eleven ritar, berättar och tränar den muntliga 
förmågan. Denna strategi att rita är en bra problemlösningsmetod som kan generaliseras 
och användas i flera situationer, till exempel om eleven fastnar på den abstrakta nivån 
kan strategin med att rita användas. 
I den abstrakta fasen tränas eleven i att se samband och relationer samt att använda 
matematikens symbolspråk. Eleverna löser problem och utför räkneoperationer i 
huvudet i denna fas.  
Lärarens roll i den fjärde fasen är att hjälpa eleven befästa, återkoppla idéer och 
färdigheter. I denna fas ska också samband med andra begrepp och idéer lyftas fram. 
Detta utgör en grund för det fortsatta lärandet och befäster det som behandlats i tidigare 
faser. Färdighetsträningen kan därefter starta (Sterner, 2012).   
 

2.2.2 Nationell forskning 

I Sverige har flera projekt med intensivundervisning i matematik genomförts och dessa 
visar på goda resultat gällande både ökade kunskaper i matematik och en ökad positiv 
inställning till ämnet. Flera av de svenska projekten är genomförda på elever i skolans 
yngre åldrar men det finns också en del som genomförts på högstadieelever. 
 
I Sundbyberg fick sju elever förutom ordinarie matematik lektioner, 
intensivundervisning 4 gånger i veckan under en 10 veckors period på vårterminen i 
årskurs 9. Undervisningen genomfördes av kvalificerade matematiklärare och den 
planerades i nära samarbete med den ordinarie matematik undervisningen. I början av 
projektet undervisades eleverna i en till en undervisning, men då flera av eleverna var i 
behov av stöd i ämnet fick därför ytterligare två elever möjlighet att delta i 
undervisningen vid två tillfällen i veckan under de sista 4 veckorna av intensivperioden. 
Intensivundervisningen grundade sig på de begrepp som inte varit befästa vid nationella 
provet hos eleverna. De områden som eleverna fick träning i var algebra, ekvationer och 
rymdgeometri. Det var sju elever som deltog i studien och av dessa klarade sex stycken 
betyget godkänd i sitt slutbetyg i matematik. Elevernas ordinarie lärare var de som 
gjorde bedömningarna och satte betygen. Rapporten visade att elevernas motivation och 
tilltro till sin förmåga i matematik hade stärkts efter att ha deltagit i 
intensivundervisningen (Pilebro, Skogberg, & Sterner, 2010). 
I Gävle kommun deltog elever i årskurserna tre och nio i intensivundervisning under 
läsåret 2011-2012. Undervisningen skedde under fyra stycken trettio minuters lektioner 
i tio veckor, med ett tätt samarbete mellan läraren som höll i intensivundervisningen och 
klassläraren. Undervisningen baserades på forskning, styrdokument och beprövad 
erfarenhet. Eleverna fick en till en undervisning under denna period, samt att arbetet 
skedde i samarbete med hemmen. Resultatet efter intensivperioden visade på ökade 
kunskaper i matematik för eleverna samt att deras inställning till ämnet blivit mer 
positiv (Jeppson, Kiiskinen & Käck, 2013). 
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I ett annat utvecklingsarbete som skedde i Skövde testades intensivundervisning i 
årskurs två under en period på 10-11 veckor. De lärare som ledde 
intensivundervisningen var behöriga att undervisa i matematik. En kartläggning gjordes 
av elevernas kunnande med hjälp av McIntosh taluppfattningstest, denna kartläggning 
identifierade fem elever som fick intensivundervisning trettio minuter per dag, fyra 
dagar i veckan utöver ordinarie matematikundervisning (Lundqvist, Nilsson, Schentz & 
Sterner, 2011). Även här genomfördes intensivundervisningen i ett nära samarbete 
mellan den ordinarie läraren och läraren som genomförde intensivundervisningen. En 
viktig del i intensivundervisningen var elevernas engagemang och arbetsinsatser under 
perioden. Projektet innehöll också ett nära samarbete med hemmen, eftersom eleverna 
och deras föräldrar gjorde hemarbete vid fyra tillfällen i veckan. Resultatet för de fem 
elever som deltog i undervisningen förbättrades med 30 %. 
Ytterligare ett projekt genomfördes under vårterminen 2013 i Helsingborg, Landskrona 
och region Skåne där tjugonio elever med svenska som andraspråk deltog. 
Eleverna hade tagits ut efter att de påvisat låga testresultat i matematik. 
Intensivundervisningen skedde under 30 minuter, fyra gånger i veckan under 12 veckor 
och var förlagd efter skolans slut. Lärarna som ledde intensivundervisningen kallades 
för personliga tränare och de fick handledning av specialpedagoger.  
Resultaten visade på att elevernas matematikkunskaper ökade samt att deras inställning 
till ämnet förändrades positivt efter perioden. Under hösten 2013 följdes studien upp 
och ytterligare test gjordes, som visade att både matematikkunskaperna och 
inställningen till ämnet sjunkit för de elever som deltagit i intensivundervisningen. 
Slutsatserna var att de långsiktiga resultaten för eleverna kunde ha påverkats av brister i 
de personliga tränarnas kunskaper i matematikdidaktik, och brister i samverkan mellan 
den ordinarie undervisningen och intensivundervisningen (Hansson, 2015). 
 

2.2.3 Internationell forskning om intensivundervisning 

Internationell forskning visar också att intensiv en till en undervisning under en 
begränsad period varit effektiv. Intensivundervisningen används även i andra ämnen 
som till exempel engelska. 
 
 I USA deltog sextio elever med lässvårigheter i ett projekt med intensivundervisning i 
8 veckor. Eleverna fick under perioden extra undervisning två gånger per dag. 
Resultatet visade att 40 % av eleverna inte längre var i behov av stödundervisning i 
läsning efter denna period (Torgersen et al, 2001). 
 
I USA används ett program som kallas RTI, Response of Intervention.  Den går ut på att 
tidigt identifiera och ge stöd till elever som riskerar att hamna i inlärningssvårigheter 
(Fletcher, Lyon, Fuchs, Fuchs & Barnes, 2006). Majoriteten av den forskning som är 
gjord om RTI handlar om läsning men det finns också en del studier om matematik. 
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Metoden bygger på att först identifiera de elever som är i behov av stöd, detta sker 
genom att elever gör olika slags tester för att se vilka som är i farozonen. De elever som 
behöver extra stöd får undervisning utifrån tre nivåer, med vilket innebär att intensiteten 
i inlärningen ökar och inlärningstakten påskyndas för varje nivå.  
 
I nivå ett får eleverna undervisning som bygger på vetenskaplig grund i klassrummet. 
Det innebär att när undervisningen planeras för denna nivå undersöks om lärarna 
behöver förändra eller komplettera stoffet i undervisningen, och om det finns andra 
undervisningsmetoder som kan komplettera och främja elevens lärande. Tidsperioden 
för nivå ett är ungefär åtta veckor, därefter mäts elevens framsteg i undervisningen.   
Om eleven visar tillräckliga kunskaper efter denna period kan eleven återgå till 
ordinarie undervisning och är därmed inte i behov av särskilt stöd längre. Är insatserna i 
steg ett inte tillräckliga för att eleven ska utvecklas, får denne intensivundervisning både 
i och utanför klassrummet på nivå två. Denna intensivundervisning är noga samplanerad 
med ordinarie undervisning. Om eleven inte gjort tillräckliga framsteg i undervisningen 
går man vidare till nivå tre som innebär intensivare insatser.  
 
I en studie av Fuchs, L. S., Compton, D. L., Fuchs, D. Paulsen, K., Bryant, J. D., & 
Hamlett, C. L. (2005), undersöktes effekten av förebyggande arbete i matematik i 
årskurs ett. Olika test genomfördes för att identifierade elever som riskerade att utveckla 
matematiksvårigheter. De elever som ansågs vara i riskzonen undervisades i en liten 
grupp, tre gånger i veckan under sexton veckor. Den lilla gruppens undervisning skulle 
vara ett komplement till den ordinarie undervisningen, och fokuserade på att förstå och 
använda tal. Under alla lektioner fick eleverna träna mellan olika representationer från 
konkret till abstrakt och laborativt material användes. Lektionerna var lärarledda men 
eleverna fick också sitta en stund vid datorn varje lektionstillfälle. Studiens resultat 
visar att intensivundervisningen varit effektiv när det gäller elevernas resultat i 
områdena begrepp och problemlösning, men inte lika effektiv vid automatisering av 
talfakta. Ur ett långsiktigt perspektiv bör det inte dras för stora slutsatser över resultatet. 
Visserligen ökade resultatet för de elever som fått intensivundervisning och klyftan 
minskade gentemot övriga klasskamrater. Dock ökade också de övriga klasskamraterna 
sina resultat, vilket innebar att de elever som fått intensivundervisning inte kom ikapp 
dem (Fuchs et al. 2005).  
 
I en annan studie undersöktes effekterna av en undervisningsmetod som handlade om 
hur elever kunde arbeta med problemlösning efter ett speciellt schema som kallades 
SBI, schema-broaden-instruction (Fuchs, L. S., Fuchs, D., Craddock, C., Hollenbeck, K. 
N., Hamlett, C. L., & Schatschneider, C. (2008); Lundberg & Sterner, 2009). I denna 
metod används fyra faser: I den inledande fasen tränades eleverna att lära sig 
problemlösningens struktur och generella problemlösningsstrategier. 
I den andra fasen gick lärare och elever igenom delvis färdiglösta uppgifter, där 
eleverna fullföljde lösningen av problemen i par. I den tredjefasen löste elever 
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textuppgifter i par eller individuellt. I den fjärde fasen tränades eleven i att överföra sina 
kunskaper till att lösa andra problemlösningsuppgifter. Denna metod genomfördes 
under fyra år i årskurs tre. (Fuchs et al, 2008: Lundberg & Sterner, 2009) Vid terminens 
början testades elevernas problemlösningsförmåga för att identifiera de elever som var i 
riskzonen för matematiksvårigheter. Därefter delades de slumpvis in i olika grupper 
som fick testa olika undervisningsmetoder i matematik:  
-Reguljär klassundervisning. 
-Reguljär klassundervisning och specialpedagogisk undervisning enligt SBI i liten 
grupp.  
-Klassundervisning enligt SBI men ingen specialpedagogisk undervisning. 
-Klassundervisning enligt SBI samt specialpedagogisk undervisning enligt SBI, med en 
liten grupp elever på 2-4st.( Lundberg & Sterner, 2009 s. 76)  
De elever som ingick i den lilla gruppen fick specialpedagogisk undervisning två till tre 
gånger i veckan utanför ordinarie matematiklektioner, de gavs också stöd i form av 
laborativt material för att underlätta inlärningen. (Fuchs et al. 2008).  
Undersökningen visade att det gav bäst resultat när eleverna undervisades med SBI i 
såväl den ordinarie klassrumsundervisningen som i den lilla gruppen.  Forskarna drar 
slutsatsen att det är bättre med insatser på två nivåer än bara på en. Intensivundervisning 
i form av förebyggande undervisning är viktig för de elever som befinner sig i riskzonen 
för matematiksvårigheter. Utan denna förebyggandeundervisning ökar kunskapsglappet 
mellan dessa elever och deras klasskamrater (Fuchs et al. 2008). 
 
Intensivundervisning har också testats i England, där startade 2007 ett 
interventionsprogram för att öka elevers kunskap och resultat i engelska och matematik. 
Tanken var också att utveckla pedagogiken hos lärare, och att öka föräldrars 
engagemang och delaktighet i skolan. I programmet användes målinriktad en till en 
undervisning för de elever som låg en fas under förväntade nationella mål eller för de 
som inte var i närheten av att nå nationella målen. Studien visade att en till en 
undervisning hade goda effekter på läsning, skrivning och matematik för 7-11 åringar. I 
åldrarna 11-14 år visade läsning och skrivning på goda resultat men i matematik var 
resultatet inte lika bra. En anledning till att det inte varit lika goda resultat i matematik 
kan bero på att skolorna startade en till en undervisning i läsning och skrivning tidigare 
innan matematikundervisningen inleddes. (DCSF, 2008). Detta kan ha inneburit att när 
testerna gjordes hade eleverna haft matematikundervisning under en kortare period och 
inte hunnit så långt i sitt lärande. Däremot visade projektet på att eleverna 
självförtroende ökade och att de tog ett större ansvar för sina studier (DCSF, 2010). 
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2.3 Sociokulturell teori 

Lev Vygotskij (1896-1934) var grundare för den sociokulturella teorin, han ansåg att 
människor var i ständig utveckling och förändring under sin livstid. Han menade också 
att människor lärde sig via sociala samspel med andra människor. Kommunikation och 
språkanvändning är centrala delar i det sociokulturella perspektivet i egenskap av 
intellektuella redskap eftersom barnet kommunicerar med sin omgivning via lekar och 
interaktion via språket. Det gör barnet för att kunna förstå och lära sig av människorna i 
sin omgivning om hur vardagen fungerar.  När ett barn växer upp utvecklas den i 
samspel med andra människor. Barnet lär sig hur världen fungerar med hjälp av 
människor i sin omgivning (Strandberg, 2006). 
 
Vygotskij använde även begreppet närmaste utvecklings zonen eller zone of proximal 
development. Detta begrepp innebär avståndet mellan vad en individ kan prestera ensam 
utan stöd och vad en individ kan prestera tillsammans med mer kunniga kamrater. I 
olika situationer i skolan ställs barnet inför problem som kan lösas med hjälp av stöd 
från kamrater och lärare (Strandberg, 2006). I en sociokulturell teori är detta stöd från 
omgivningen en modell för hur kunskaps- och färdighets träning fungerar. Människor 
utsätts för resonemang och handlingar genom sociala övningar som samtal och 
diskussioner. Så småningom lär sig människor att genomskåda dem och blir förtrogna 
med dem, vilket innebär att de tar till sig teorierna som sina egna. Därefter har personen 
fått kunskapen och kan genomföra det den lärt sig för från början till slut (Säljö, 2000). 
När barn och ungdomar påverkar sina lärsituationer tar de många utvecklingskliv, 
utveckling och lärande är inte bunden till olika stadier utan till utvecklingszoner där de 
tränar det de ännu inte kan (Strandberg, 2006). 
 
 Säljö (2000) menar att människor använder sig av olika artefakter, med det menas 
redskap som kan underlätta vardagen. Sådana redskap kan vara miniräknare eller 
intellektuella redskap som språket. I all matematikundervisningen men särskilt i 
intensivundervisningen är språket ett viktigt intellektuellt redskap, dels för att eleverna 
tar till sig information av läraren som innebär att denne kan överföra nya matematiska 
begrepp till eleverna, som eleverna sedan imiterar och så småningom tar till sig som 
sina egna begrepp. Eleverna tar också till sig kunskaper med hjälp av samtal och 
diskussioner med andra elever. Detta passar bra i denna intensivundervisningsgrupp där 
de tre eleverna ska lära sig nya moment genom att gemensamt lösa matematiska 
problem med hjälp av samtal och på så vis öka sina kunskaper i ämnet.  
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3 Metod 
Syftet med fallstudien var att genomföra intensivundervisning med en liten grupp 
bestående av tre elever i årskurs 7. Undervisningen skedde tre gånger i veckan under en 
sex veckors period. Tanken var att undersöka om elevernas resultat och deras inställning 
i matematik förändrades efter genomförd undervisning. Lektionerna skedde inom den 
ordinarie skoldagens tidsram och eleverna hade inga hemuppgifter. Studien kombinerar 
både fallstudie och aktionsforskning då studien syftar till att dels studera effekterna av 
intensivundervisning samt även hur en matematikinsats som intensivundervisning är 
möjlig att utforma och i det här fallet genomförd av författaren själv.  
 

3.1 Fallstudie 

Den vetenskapliga metod som användes var fallstudien. Jag planerade upplägget av 
intensivundervisningen och genomförandet av den. De insamlingsmetoder som 
användes för utvärdering av studien var iakttagelser under lektioner med informanterna. 
Tester användes för att utröna hur deras kunskapsresultat förändrats efter en period av 
intensivundervisning samt intervjuer gjordes för att få veta deras upplevelser av den. 
Fallstudie används ofta i samhällsforskning när mindre undersökningar genomförs och 
när forskaren vill gå på djupet och upptäcka saker som inte blir synliga om en mer ytlig 
undersökning genomförs. Fördelen med fallstudien är att forskaren kan kombinera olika 
forskningsmetoder som observationer, intervjuer och insamling av dokument 
(Denscombe, 2009).  När fallstudien används i pedagogiska områden är det oftast för att 
få en bild och förståelse av specifika frågor och problem (Merriam, 2009). Fallstudier 
kan vara rent beskrivande men oftast är de en kombination av beskrivning och tolkning 
eller av beskrivning och värdering (Merriam, 2009). 
 
I denna studie låg fokus på hur det går att organisera en period av intensivundervisning 
med en liten grupp informanter i matematiksvårigheter. Fokuset handlade också om hur 
denna undervisning kunde förändra elevernas kunskap och inställning i matematik. 
Tanken var också att arbetet i liten grupp skulle kunna förstärka inlärningen med hjälp 
av kamratlärande. Det var i denna studie en fördel att använda sig av fallstudien 
eftersom det behövdes olika forskningsmetoder för att få svar på dessa frågor.  

 

3.2 Aktionsforskning 

I skolan genomförs olika undervisningsförsök som ofta handlar om att få till en 
förändring av något slag.  Sådana undervisningsförsök påminner om aktionsforskning 
på så vis att forskaren vill förändra något och deltar själv i förändringsprocessen, och att 
de personer som blir utforskade också deltar. Det som skiljer undervisningsförsöket från 
aktionsforskningen är att eleverna inte är delaktiga fullt ut i försökets uppläggning och 
genomförande (Johansson & Svedner, 2010). Den vanligaste typen av förändring vid 
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aktionsforskning brukar vara den professionella självutvecklingen. Detta innebär att 
personen vill förbättra sina metoder för att praktiken ska bli bättre. 
 
I denna studie handlade aktionsforskningen om lärarens roll i intensivundervisningen 
det vill säga den professionella självutvecklingen, och för att kunde förbättra metoderna. 
En orsak till det var att studien skulle bli så bra som möjligt för elevernas 
kunskapsutveckling, och inställning i ämnet. Samtidigt ville jag att upplägget med 
intensivundervisningen skulle fungera bra för att kunna användas för framtida insatser i 
intensivundervisning.  

 

3.3 Urval 

Kriterier för urvalet av informanter bestod i att de inte skulle ha nått kunskapskraven på 
nationella provet i matematik i årskurs sex, och att de inte nått betyget E i ämnet. Det 
fanns två kriterier för urval av skola dels att skolan hade årskurs sju elever eftersom 
fallstudien skulle ske i denna årskurs samt att skolan fanns i närheten av min boendeort. 
I maj 2015 kontaktades en rektor på en skola i norra Sverige, för att undersöka 
möjligheten av att få genomföra en period med intensivundervisning med en liten grupp 
elever i årskurs sju under kommande hösttermin. Rektorn gav muntlig tillåtelse att 
genomföra studien, i samband med samtalet med rektorn fick jag ett namn på en 
matematiklärare som skulle undervisa i blivande årskurs sju. Läraren kontaktades och 
hen som också rättat nationella proven tog ut tre elever som stämde överens med de 
kriterier som var uppsatta det vill säga att de inte klarat kunskapskraven på nationella 
provet, och att de inte nått betyget E i matematik i årskurs sex.  
 
Kontakt med föräldrar och elever togs av den undervisande läraren i matematik, som 
också är handledare i klassen som informanterna tillhör. Därefter skickades ett 
missivbrev ut till föräldrarna (se bilaga 1) där studiens syfte och innehåll informerades. 
Efter att informanterna och deras vårdnadshavare godkänt att delta i studien 
genomfördes ett test av elevernas talförståelse både för de utvalda informanterna, samt 
den klass de tillhörde. Testet (se bilaga 2) är konstruerat av Alistair McIntosh (2008) 
och innehåller uppgifter om taluppfattning. När eleverna gjort testet genomfördes en 
rättning och analys av resultatet, som visade att en av informanterna låg långt efter de 
andra två sett till antalet poäng på testet. Informanterna hade däremot presterat 
likvärdigt när det gällde den del på testet som handlade om huvudräkning, därför kom 
denna studie att ämnesmässigt handla om att stärka informanternas kunskap i 
huvudräkning i alla de fyra räknesätten. För att kunna skilja informanterna åt i denna 
studie kommer de att benämnas som informanterna X, Y och Z. 
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3.4 Avgränsning 

När undervisande matematiklärare gjorde urvalet av informanter i klassen var det en 
tillfällighet att de tre informanterna i studien var pojkar. Informanterna hade valts efter 
kriterierna att de inte klarade kunskapskraven i nationella proven och att de inte nådde 
minst betyget E i matematik i årskurs 6.   
 

3.5 Datainsamlingsmetoder 

Den datainsamlingsmetod som valdes till denna studie var en kvalitativ undersökning i 
form av en fallstudie med tre elever för att ta reda på om deras kunskap i matematik 
samt deras inställning i ämnet förändrades efter genomgången studie. 
Intensivundervisning skedde tre gånger i veckan under en sex veckors period. 
Studien handlade om hur en intensivundervisningsinsats kunde organiseras och 
genomföras. Innan studien planerades läste jag forskningslitteratur om 
intensivundervisningens teorier och hur de fyra faser som ingår i undervisningsformen 
kunde användas. Dessutom hade jag läst om hur den formativa bedömningen som är en 
del i denna undervisning skulle kunna användas. Jag hade också satt sig in i den 
sociokulturella teorin för att kunna använda kamratlärandet under lektionspassen. 
Utvärderingen av planeringen och genomförandet av undervisningen skedde efter varje 
lektionspass. Detta skedde genom att jag under och efter lektionerna gjorde 
anteckningar och reflekterade över vad informanterna gjorde och sade. Dessa 
reflektioner låg som grund för den fortsatta lektionsplaneringen samt att informanterna 
gjorde så kallade exitpass i slutet av lektioner där deras kunskapsutveckling följdes upp. 
 
Det test som användes var McIntosh taluppfattningstest för årskurs sex. Testet användes 
för att ta reda på hur de tre informanternas kunskaper förändrades under en period av 
intensivundervisning. Testerna utfördes före och efter intensivundervisningsperiodens 
genomförande och de skedde i de lokaler som undervisningen genomförts. I studien 
användes informanternas klasskamrater som referensgrupp i de två första testerna och 
de genomfördes samma dag och leddes av mig som lärare.  Fem veckor efter avslutad 
intensivundervisning gjorde informanterna ytterligare ett test, tanken var att ta reda på 
om undervisningen gett bestående kunskapseffekter hos dem. Samtliga deltagande 
elever både informanterna och deras klasskamrater fick veta sina resultat i testen när 
studien avslutades.  
 
Intervjuer med informanterna gjordes innan studien genomfördes samt efter den var 
avslutad, tanken var att undersöka om deras inställning till matematik förändrats under 
perioden. En intervju genomfördes med ämnesläraren i den ordinarie 
matematikundervisningen för att utröna om studien gett effekter i den ordinarie 
undervisningen. 
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I denna studie användes olika metoder för att pröva olika perspektiv och för att få en 
bättre förståelse av det som undersöktes, detta kallas för triangulering (Denscombe, 
2009). 
 

3.5.1 McIntosh test 

McIntosh (2008) har skrivit en handbok om undervisning i tal och räkning ur ett 
taluppfattningsperspektiv. Enligt honom har alla elever styrkor och svagheter i 
matematik. Han menar också att vissa elever kan utveckla missuppfattningar i ämnet 
som följer dem hela deras skoltid Handboken är tänkt att vara till hjälp för lärare i 
grundskolan i deras arbete med att kartlägga elevers svårigheter och missuppfattningar. 
Boken kan även användas som stöd för lärare att planera sin undervisning så att dessa 
missuppfattningar inte uppstår. Boken innehåller dels översiktstester för grundskolans 
alla årskurser men också förslag på hur lärare kan arbeta med att förebygga och ställa 
till rätta missuppfattningar och svårigheter som uppstått hos eleven.  

3.5.2 Intervju 

Innan första intervjun inleds är det viktigt att veta vad som är syftet med studien och att 
skaffa sig kunskap om ämnet som ska undersökas. Kunskaper om olika intervju och 
analystekniker är också viktigt att lära sig för att kunna välja ett som är lämpligt för 
sammanhanget (Kvale & Brinkmann, 2009). I den kvalitativa intervjun finns olika 
intervjuformer att välja på den som använts i detta arbete är den semistrukturerade, med 
det menas att intervjuaren haft en intervjuguide med färdiga frågor som ska besvaras. 
När semistrukturerade intervjuer används är det viktigt att låta den intervjuade utveckla 
sina idéer och tankar om de frågor som den ska besvara. Intervjusvaren är öppna och 
betoningen ligger på personen som blir intervjuad (Denscombe, 2009).  
 
Intervju ett gjordes vid första lektionstillfället för studien och dessa skedde i de lokaler 
som användes för intensivundervisningen. Tanken var att komma bort från ordinarie 
klassrum för att få lugn och ro vid intervjusituationen. Eleverna blev intervjuade en och 
en i ett mindre rum medan de övriga två spelade yatzy i ett angränsande större rum. 
Informanterna blev informerade om att de när som helst kunde avbryta intervjun enligt 
vetenskapsrådets etiska principer (2011). De blev intervjuade efter en intervjuguide med 
fasta frågor (se bilaga 3). Eleverna hade möjlighet att ge öppna svar och deras svar 
följdes upp av följdfrågor. Tyvärr fungerade inte bandupptagningen vid det första 
intervjutillfället utan svaren fick skrivas för hand.  
 
Andra intervjutillfället skedde direkt efter att perioden med intensivundervisningen 
avslutats. Intervjuerna gick till på samma vis med den skillnaden att de kunde bandas 
med hjälp av mobiltelefon. Vid detta tillfälle blev informanterna också informerade om 
att intervjuerna som spelats in skulle raderas efter att de transkriberats.  
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Intervjun med ämnesläraren skedde i dennes arbetsrum där läraren intervjuades efter en 
intervjuguide (se bilaga 4). Frågorna var fasta men med möjlighet att ge öppna svar, och 
svaren följdes upp av följdfrågor. Innan intervjun inleddes blev läraren informerad om 
att intervjun när som helst kunde avbrytas och att bandet skulle raderas när intervjun 
transkriberats. 
 

3.6 Intensivundervisningens genomförande  

Syftet med intensivundervisningen var att träna strategier och samband för att lösa olika 
huvudräkningsuppgifter i de fyra räknesätten, eftersom det var det område som de tre 
informanterna behövde träna på. McIntosh (2009) anser att det är viktigt med strategier 
för huvudräkning men han anser också att tabellkunskaper behövs för att kunna lösa 
olika huvudräkningsuppgifter.  
 
Huvudräkning används av vuxna till 80 % av de beräkningar som görs i det dagliga livet 
och de omfattar mer än generaliserade tabell kunskaper, därför kan det vara bra att sätta 
upp följande mål för räkning med hela tal enligt McIntosh (2009): 
•Addition och subtraktion: tvåsiffriga och ibland tresiffriga tal 
•Multiplikation: tvåsiffriga tal gånger ensiffriga tal. 
•Division: två-eller tresiffriga tal delade med ensiffriga tal. 
Intensivundervisningen baserades på formativ bedömning med vilket menas att jag efter 
varje lektion bedömde hur långt informanterna kommit i sitt lärande. Detta gjordes för 
att kunna planera för nästa moment. I formativ bedömning är kamratlärande en av 
nyckelstrategierna för lärandet och det användes i denna studie på så sätt att eleverna 
förväntades diskutera, prata och tipsa varandra om hur de kunde använda olika räkne- 
strategier. Detta arbetssätt stämmer också in på den sociokulturella lär teorin som ligger 
till grund för denna studie. 
 
Min uppgift bestod i att först gå igenom informanternas test för att avgränsa vilket 
gemensamt matematiskt område som undervisningen skulle innehålla. Därefter 
planerades första lektionen och lämpligt material gjordes i ordning. Lektionspassen är 
planerade utifrån Pilebros et al. (2010) olika faser för intensivundervisningen, vilket är 
laborativ, representativ och abstrakt fas samt färdighetsträning. (Se bilaga 5). Jag ledde 
lektionerna genom att strukturera tiden, innehållet och tipsa gruppen om olika strategier 
när det behövdes. Efter varje lektion utvärderades informanternas kunskaper efter vad 
de presenterat muntligt under lektionerna. Kunskaperna utvärderades också via s.k. 
exitpass, vilket innebar att de fick ett antal uppgifter som de besvarade enskilt på ett 
papper och lämnades till mig vid lektionens slut. Utvärderingen låg därefter till grund 
för planering av de följande lektionerna.  
Valet som jag gjorde var att alla informanter skulle kunna det område som de arbetade 
med innan ett nytt introducerades. I planeringen för undervisningen var det viktigt att 
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gruppen arbetade med samma moment eftersom de skulle lära sig av varandra. Detta 
innebar att tid fick ägnas åt att arbeta med moment som någon i gruppen redan kunde i 
väntan på att alla skulle lära sig.  
 
Det material som användes under undervisningen var aktiviteter från McIntosh bok 
(2009).  Det laborativa material som användes var pengar, tärningar, plastbrickor, 
multiplikationsmemory och multiplikationsbingo. Eftersom kommunen hade köpstopp 
fick en del material tillverkas av mig själv. 
 
Tidsperioden för intensivundervisningen varade i sex veckor, de första tre veckorna 
användes till träning av addition och subtraktion och de sista till multiplikation och lite 
kort om sambandet med division.  
 
Lektionspassen för undervisningen pågick i 30 minuter. De inleddes med en kort 
introduktion om passets innehåll. Informanterna fick sedan arbeta enskilt i 5-10 minuter 
med en individuell uppgift som de skulle försöka lösa. Därefter fick varje informant 
muntligt presentera sin uppgift och hur den kunde lösas. De övriga i gruppen gav då 
förslag på alternativa lösningar för hur uppgiften kunde lösas. Lektionerna avslutades 
med reflektioner om passets innehåll tillsammans med eleverna.  

3.7 Databearbetning 

Studien handlade om hur en intensivundervisningsinsats kunde organiseras och 
genomföras. Jag hade studerat teorierna för denna undervisningsform innan den 
inleddes och planerades. Den första lektionen var planerad, därefter förbereddes 
lektionerna efter hur långt eleverna kommit kunskapsmässigt vid varje lektion. Detta 
skedde genom att jag gjorde anteckningar under och efter lektionerna för att bestämma 
hur nästa lektion skulle genomföras. Analysen av undervisningen har inneburit att 
lektionsinnehållet ibland erfordrat förändringar samt att tidsplaneringen behövt 
revideras. Detta beroende på att vissa matematiska områden tagit längre tid än beräknat 
att genomföra. Syftet var att utveckla mitt specialpedagogiska arbete i matematik samt 
att utveckla kunskapen om intensivundervisningen som metod. Denna del av studien 
handlade om den professionella självutvecklingen hos läraren som är en del av 
aktionsforskningen (Johansson & Svedner, 2010). 
 
Innan undervisningen inleddes gjordes ett taluppfattningstest för att undersöka 
informanternas och deras klasskamraters kunskaper i grundläggande taluppfattning. 
Därefter analyserades informanternas tester med hjälp av schemat som medföljer i 
McIntosh testet. Schemat gav en möjlighet att synliggöra deras styrkor och svagheter i 
området taluppfattning. Detta var nödvändigt för att kunna avgränsa och bestämma 
vilket område som skulle användas vid intensivundervisningen. Detta område var 
huvudräkning i de fyra räknesätten. 
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Intensivundervisningsperioden planlades i två delar, de första tre veckorna skulle 
användas till addition och subtraktion och de sista tre veckorna till multiplikation och 
division. Första lektionstillfället för informanterna var planerad, därefter förbereddes 
innehållet i de övriga lektionerna efter hur långt informanterna inhämtat sina kunskaper 
efter varje lektion. Min bedömning av informanternas kunskaper grundades på deras 
resonemang under lektionerna. Ibland användes också så kallade exitpass, vilket innebar 
att informanterna skrev ned sina svar på ett papper som lämnades till mig i slutet av 
lektionen för bedömning. Kunskaperna hos informanterna avgjorde innehållet för nästa 
lektion.  
 
Analysen av test två genomfördes på samma sätt där syftet var att undersöka hur 
utvecklingen i taluppfattningen blivit för informanterna och deras klasskamrater efter 
avslutad period av intensivundervisning. Ett tredje test genomfördes med informanterna 
fem veckor efter avslutad intensivundervisning för att utröna om informanternas 
kunskaper i huvudräkning blivit bestående. 
 
Den första intervjun med informanterna gjordes utan bandinspelning på grund av att 
bandspelaren strejkade och därefter renskrevs deras svar för att få en bild över vad de 
sagt. Därefter gjordes en meningskategorisering som enligt Kvale och Brinkmann 
(2009) är en metod som ger en bra överblick över materialet. Denna analysform innebär 
att den renskrivna texten undersöks i kategorier. Den andra intervjun med informanterna 
samt intervjun med den undervisande läraren spelades in på band och transkriberades 
för att därefter genomgå meningskategorisering. 
 

3.8 Validitet och reliabilitet 

Vid kvalitativ forskning kan det vara bra att använda följande punkter för att säkerställa 
exaktheten och träffsäkerheten i de data som samlats in. Triangulering är en av dessa 
punkter vilket innebär att forskaren använder sig av olika datakällor, metoder och 
forskare i sin studie. Den andra punkten är att använda respondentvalidering, det 
betyder att forskaren återkommer till deltagarna för att kontrollera data. Kvalitativa 
forskare är ofta ute långa perioder på fältet, och kan på detta sätt få en bra grund för de 
slutsatser som dras (Denscombe, 2009). I studien har olika metoder som tester, 
intervjuer samt intensivundervisning används under en period av sex veckor, det gör att 
validiteten för studien är hög.  
 
Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning ett resultat kan upprepas, vilken 
tillförlitlighet den har. I kvalitativ forskning kan forskarens jag ha en tendens att vara 
nära knutet till forskningsinstrumentet till exempel genom att vara observatör eller 
intervjuare. Om andra forskare skulle göra om undersökningen, skulle det ge samma 
resultat? Frågan kan vara svår att svara på men det finns ett sätt att visa tillförlitligheten, 
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och det är att noga redogöra i metod delen hur forskaren gått tillväga. Det gör forskaren 
genom att redogöra för hur metoder, procedurer, analyser samt beslutsfattande gått till 
väga (Denscombe, 2009). Metod delen i studien innehåller en beskrivning om hur den 
genomförts och det påvisar därför tillförlitligheten för studien. 
 

3.9 Etiska överväganden 

Inför studien har de deltagande eleverna och deras föräldrar tillfrågats och informerats 
om studiens innehåll och process. De har också informerats om frivilligheten i att delta 
enligt Vetenskapsrådets riktlinjer (2011).  
 
Dessa riktlinjer är forskningsetiska principer och det grundläggande 
individskyddskravet som konkretiseras genom fyra huvudkrav på forskning. Dessa krav 
är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjade kravet. 
 
Ett missivbrev skickades till elev och föräldrar för att uppfylla dessa krav. Brevet 
beskrev studiens syfte och att föräldrarna kunde ge sitt samtycke till att deras barn 
deltog i studien. I brevet informerades också om att barnet kunde avbryta studien när 
som helst samt att materialet skulle avidentifieras. Eleverna och deras föräldrar blev 
också informerade om att arbetet skulle publiceras men att materialet skulle användas 
enbart till forskning. 
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4 Resultat 
 

Resultatet presenteras utifrån studiens frågeställningar vilket innebär att först redovisas 
upplägget av intensivundervisningen i grupp. Därefter följer elevernas resultat av 
genomförd intensivundervisning samt deras upplevelser av den. I avsnittet finns också 
en intervju med den undervisande läraren i matematik för att undersöka om eleverna 
visar förändringar i ämnet efter avslutad studie. I slutet av kapitlet finns en 
sammanfattning av resultatet. 

4.1 Upplägg av intensivundervisning i grupp  

Denna studie har handlat om intensivundervisning i en liten grupp bestående av tre 
elever. Tanken har varit att gruppen delar kunskaper med varandra och på så vis lär sig 
enligt sociokulturell teori. Kamratlärande har skett genom formativ bedömning där 
nyckelstrategi fyra använts, vilket innebär att eleverna har aktiverats som 
läranderesurser till varandra. Detta har skett genom att de under lektionerna muntligt 
tipsat och delgett varandra olika räkne strategier. Jag som ansvarat för undervisningen i 
studien har undersökt hur långt eleverna kommit i sitt lärande vid varje lektionsslut med 
hjälp av så kallade exitpass. Det innebar att de fick skriva ned svar på några frågor som 
jag ställt, för att kunna planera inför nästa lektionstillfälle. Då studien byggt på 
sociokulturell teori och formativ bedömning har gruppens gemensamma aktiviteter för 
att nå kunskap varit i centrum. Detta har inneburit att samtliga elever i gruppen skulle ha 
förstått de olika matematiska momenten innan nästa inleddes. På grund av detta har 
planeringen av innehållet i studien fått revideras något eftersom det tagit längre tid än 
beräknat. 
 
Under perioden med intensivundervisningen har samtliga lektioner kunnat genomföras 
på de tider som var tänkt. Informant X har deltagit alla lektionspass. Informant Y och Z 
har missat två pass vardera. 
 
I planerandet ingick också att hitta laborativt material som skulle användas i 
undervisningen. På den skola som studien skedde fanns en liten mängd laborativt 
material och för att kunna genomföra intensivundervisningen var inköp av sådant 
material nödvändigt. Tyvärr införde kommunen köpstopp under hösten så planerna gick 
om intet, istället användes pengar, tärningar och lektionsmaterial från McIntosh bok 
(2009). 
 
De första tre veckorna användes till att träna huvudräkning i addition och subtraktion, 
eleverna tränade olika huvudräkningsstrategier enligt intensivundervisningens olika 
faser. De sista tre veckorna användes till att träna huvudräkningsstrategier i 
multiplikation och i viss mån division (Se bilaga 5). I planeringen som gjordes för 
intensivundervisningen skulle också multiplikation med tvåsiffriga tal genomförts men 
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så långt kom inte eleverna. De strategier som skulle användas i multiplikation tog längre 
tid att lära sig och därför hann de med ensiffriga tal till 7:ans tabell. Detta innebar att 
eleverna inte hann träna strategier i division utan det blev mest att se samband som till 
exempel 66= 36, vad blir då 36/6=6? 
 

4.2 Elevernas resultat efter intensivundervisningen 

Nedan i figur två presenteras informanternas testresultat för de tre test de gjorde samt 
klassens medelpoäng för de två tester de gjorde. Maxpoängen på McIntosh testet var 
trettiosju poäng.  
 

 
Figur 1 

Figuren visar att informanternas resultat ökat i test två medan den minskat något i test 
tre. Figuren visar också att klassens medelpoäng ökat från 25, 94 i test 1 till 26,6 i test 2.  

4.3 Upplevelsen av intensivundervisningen i grupp 

Här presenteras resultatet av elevernas intervjuer före och efter intensivundervisningen.  
Syftet med intervjuerna var att undersöka om deras inställning till matematikämnet 
förändrats från intensivundervisningens början till att den var avslutad. Intervjuguidens 
frågor ställdes till dem vid båda intervjutillfällena med tillägg av två frågor vid den 
avlutande intervjun. Tanken med att delvis ställa samma frågor vid båda intervjuerna 
var för att undersöka om de ändrat inställning till ämnet efter intensivundervisningens 
genomförande. Intervjuerna med eleverna är kortfattade eftersom de var fåordiga i sina 
svar trots följdfrågor. I avsnittet följer också en intervju med ämnesläraren i matematik 
som har den ordinarie undervisningen för eleverna. 
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4.3.1 Elevintervjuer 

Här presenteras intervjuer med de elever som deltagit i studien. 
 
Elev X 
Innan studien startade, upplevde elev X att matematik innebar jobbiga tal som måste 
räknas under lektionerna. Dessa tal räknade han i matematikboken och det var tråkigt.  
Han tyckte också att det var svårt att koncentrera sig under lektionerna eftersom det var 
svårt att få lugn och ro där.  
 

 ”Det är svårt att räkna när det är livligt i klassrummet  
 och det är ganska svårt att jobba om det är livligt”. 

 
Han kände att han lyckades i ämnet när han fick rätt svar på räkneuppgifterna. Även om 
han menade att matematik var tråkigt, ville han kunna ämnet för att få ett arbete som 
vuxen. Efter att studien avslutats tyckte elev X att matematik var lite roligare eftersom 
han i intensivundervisningen arbetat på ett annat sätt jämfört med ordinarie 
undervisning. Han upplevde också att han lyckades lösa fler räkneuppgifter på ett 
korrekt sätt. Det bästa med undervisningen i den lilla gruppen var att han fick arbetsro 
där. Dessutom fick han snabbare hjälp om han körde fast med räkneuppgifter. Ofta var 
det kamraterna i gruppen som hjälpte honom att övervinna svårigheterna och det tyckte 
han var bra.  
 
Elev Y 
Innan intensivundervisningen startade upplevde elev Y att matematik i skolan bestod av 
siffror och dessa siffror fanns i matematikboken. Lektionerna bestod av räkning i boken 
och det var tråkigt. Han ansåg att han lyckades i ämnet när han fick bra resultat på 
proven. Låga resultat på proven kändes däremot som ett misslyckande. Även om 
matematik var tråkigt tyckte han att det var viktigt att kunna behärska ämnet när han 
blev vuxen eftersom han tänkte köpa bil. Detta bilinköp krävde enligt honom räkne- 
färdigheter för att veta om han hade tillräckligt med pengar till köpet. Efter genomförd 
studie klarade han att lösa fler räkneuppgifter på ett korrekt sätt än  
tidigare.  
 

 ”Nu jag har rätt på uppgifterna och det har jag oftare nu”.  
 

Det bästa med intensivundervisningen var att det var en lugn atmosfär där. Dessutom 
fick han hjälp av kamraterna i gruppen.  
 

 ”Bra, det är lugnt och skönt och det går att få hjälp av varandra”. 
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Elev Z 
Eleven upplevde innan intensivundervisningen startade att matematik på lektionerna var 
räkning i boken, ibland hände det att de fick räkneuppgifter på papper som de skulle 
lösa. Han tyckte att det var svårt att koncentrera sig under lektionerna, det hände att 
klasskamrater sprang omkring och störde och det gjorde att han inte kunde räkna 
uppgifter då. De tillfällen han kände att han lyckades i ämnet var när det var lugn och ro 
på lektionerna eftersom han kunde koncentrera sig då. Matematik var viktigt för honom 
att behärska i vuxenlivet eftersom han ville arbeta med skogsmaskiner.  
 

”Det jag tänker på är att man måste kunna matte för att jobba med något. Du måste kunna 
matte för att få ett bra jobb som om man vill köra skördare eller skogsmaskin. Du måste 
kunna räkna för att veta vad det är för träd och sådär för att veta hur mycket kubik det 
blir”. 

 
När studien var avslutad upplevde han att det gick lättare att lösa räkneuppgifter på de 
ordinarie lektionerna. Framförallt lyckades han bättre med multiplikation.  Det bästa 
med intensivundervisningen var att arbetsmiljön gav lugn och ro. Detta innebar att han 
kunde koncentrera sig bättre. En annan fördel var också att det var lättare att få hjälp om 
han hade svårt att lösa vissa räkneuppgifter. 

4.3.2 Intervju med undervisande lärare i matematik 

Nedan presenteras resultatet av intervjun med undervisande lärare i matematik.  
 
Ämnesläraren har haft två av eleverna i undervisning sedan de startade årskurs sex, elev 
Z började i klassen nu på höstterminen i årskurs sju. Hen tycker sig ha en god 
uppfattning över eleverna X och Y:s kunskaper i matematik däremot tycker hen att det 
är svårt att få grepp över elev Z:s kunskaper i ämnet eftersom han under den tid som 
läraren haft honom i undervisning visat på ojämna kunskaper i de områden de gått 
igenom. 
 
Läraren upplever att eleverna varit positiva till att ha intensivundervisningen, men på de 
ordinarie lektionerna har de varit som vanligt och försökt kämpa på med räkningen. 
Under perioden med intensivundervisning har det inte märkts under lektionerna att de 
skulle ha förstått mer av det de räknat eller att de varit mer positiv till ämnet. 
 
Kunskapsmässigt är det svårt att avgöra om eleverna behärskar ämnet på ett bättre sätt 
efter avslutad studie anser läraren. Däremot gjorde elev X ett riktigt bra resultat på 
provet som innehöll bråkräkning medan eleverna Y och Z presterade på ungefär samma 
nivå som tidigare.  
Läraren upplever att eleverna är gladare under lektionerna och att de kämpar på med 
räkningen under lektionerna. ”Ja de är mer taggade nu”.  
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4.4 Sammanfattning av resultatet 

Alla lektioner i studien gick att genomföra utan att någon behövdes ställas in. 
Planeringen som gjordes innan studien startade fungerade inte som den var tänkt då de 
moment som var tänkta att genomföras inte hanns med. Detta berodde på att de olika 
strategierna som eleverna skulle träna på i framförallt multiplikation och division tog 
längre tid att genomföra. Eftersom studien byggde på sociokulturell teori och formativ 
bedömning var det viktigt att informanterna förstod de olika strategierna innan gruppen 
gick vidare med nästa moment. Annat laborativt material än vad som var planerat fick 
användas i studien därför att kommunen införde köpstopp. 
 
Resultatet visar att elevernas poäng på McIntosh testet ökat från första testet innan 
intensivundervisningen startade till andra testet som gjordes direkt efter 
intensivundervisningens avslutande. Samtidigt ökade klasskamraternas medelpoäng från 
första till andra testet. Fem veckor efter avslutad intensivundervisningsperiod gjordes 
ytterligare ett test som visade att resultatet sjunkit något för eleverna. 
 
När det gäller inställningen till matematik har den blivit positivare hos eleverna efter 
genomförd intensivundervisning. De anser att det går lite lättare att lösa 
räkneuppgifterna under de ordinarie matematiklektionerna. De upplever att 
intensivundervisningen varit rolig, och att det varit bra att ha stöd och hjälp av varandra 
i sitt lärande. Eleverna lyfter också fram att de hade en lugn lärmiljö under de lektioner 
som ingick i intensivundervisningen, vilket innebar att de kunde koncentrera sig på de 
räkneuppgifter som de skulle arbeta med. 
 
Den undervisande läraren i matematik upplever att eleverna efter avslutad studie visar 
på liknande kunskaper som tidigare utom elev X som klarade senaste matematikprovet 
om bråkräkning på ett bra sätt vilket innebar att han klarade provbetyget E. När det 
gäller inställningen till matematik anser läraren att de är mer positiva till ämnet nu. 
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5 Diskussion 
Avsnittet inleds med en diskussion om upplägget av intensivundervisningen i grupp. 
Därefter följer en diskussion om vad intensivundervisningen inneburit både 
kunskapsmässigt samt upplevelsemässigt för de tre elever som deltog i 
intensivundervisningen. Diskussionsavsnittet avslutas med en metoddiskussion samt 
tankar om fortsatt forskning.  

5.1 Upplägg av intensivundervisning i grupp  

Denna studie syftade bland annat till att undersöka hur en intensivundervisning kunde 
läggas upp och planeras i en mindre grupp. Jag hade innan undervisningen startade läst 
in mig på denna teori för att kunna planera genomförandet av studien. Mitt mål var att 
eleverna skulle utvecklas kunskapsmässigt samt att deras upplevelse av studien skulle 
ge en positiv inställning till matematik. Detta skulle ske med hjälp av att använda den 
sociokulturella lär teorin samt formativ bedömning i utformandet och genomförandet av 
undervisningen. Nationell liksom internationell forskning om intensivundervisning 
fokuserar till största delen på en till en undervisning. (Fuchs et al, 2005: Fuchs et al, 
2006;Dowker, 2009; Pilebro et al, 2010; Lundkvist et al, 2011; Sterner, 2012;Jeppson et 
al, 2013; Hansson, 2015). Däremot finns det en studie i USA där eleverna arbetat i liten 
grupp och ibland fått samarbeta två och två vid vissa tillfällen (Fuchs et al, 2008; 
Lundberg & Sterner, 2009). I avsaknad av forskning om intensivundervisning i grupp 
har det inneburit att planering, genomförande och utvärdering av lektionerna tagit 
mycket tid att genomföra för mig som lärare, eftersom undervisningen noga planerades 
med avvägningen individ kontra grupp. I studien fick också eleverna 
intensivundervisning utanför ordinarie matematiklektioner för att få extra 
träningstillfällen i ämnet i enlighet med aktuell nationell forskning (Pilebro et al, 2010; 
Lundkvist et al, 2011; Sterner, 2012;Jeppson et al, 2013; Hansson, 2015). I detta fall 
genomfördes intensivundervisningen tre gånger per vecka under en sex veckors period. 
Tidigare forskning har visat att de fyra faser som används i intensivundervisning ger 
god matematisk förståelse för elever med matematiksvårigheter, därför valde jag att 
använda mig av dessa faser i min studie (McIntosh, 2008; Sterner, 2012). Efter 
genomförd studie är det möjligt att fundera på om lär teorierna tolkats in på ett korrekt 
sätt samt om dessa i sin tur kan ha filtrerats utefter egna målfokuseringar. 
Skolinspektionen (2009) skriver att lärare ofta modifierar undervisningen efter sina egna 
målfokuseringar. Om någon annan lärare genomfört studien kanske genomförandet sett 
annorlunda ut beroende på dennes tolkningar av vad intensivundervisning innehåller.  
I en del svenska projekt med intensivundervisning påpekas hur viktigt det är att ha nära 
samarbete med hemmen när det gäller information och planering av undervisningen. I 
projekten har också föräldrarna varit läxhjälp till sina barn.(Pilebro et al, 2010; 
Lundkvist et al, 2011). Detta samarbete med hemmen är viktigt, då föräldrarna kan 
hjälpa till att förstärka inlärningen hos sina barn genom att hjälpa dem med läxor. När 
föräldrarna dessutom har information om studiens upplägg kan de motivera sina barn 
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till att göra ett bra jobb under intensivundervisningen.  I den studie jag genomfört har 
det inte varit möjligt att samarbeta med föräldrarna i samma utsträckning som Pilebro et 
al, 2010 och Lundkvist et al, 2011 gjort. Detta beroende på att tiden med att planera och 
genomföra studien varit begränsad för att hinna göra det. Föräldrarna till de tre eleverna 
fick ett missivbrev skickat till sig se bilaga 1, där de fick information om 
intensivundervisningens innehåll.  Föräldrarna skulle också godkänna att deras barn fick 
delta i intensivundervisningen. I brevet ombads också föräldrarna att prata med sina 
barn för att därefter återkoppla till mig om barnen ville delta i studien. Samtliga 
föräldrar hörde av sig via mail och tackade ja. Eftersom intensivundervisningen 
genomförts under ordinarie skoldag samt inte innehållit läxor, har det inte krävts 
föräldrarnas engagemang på samma sätt för att få lyckade studieresultat för eleverna. 
 
Att genomföra de olika momenten i intensivundervisning tog längre tid än vad som 
planerats för. Orsakerna till detta kan bland annat vara att dessa elever hade obefintliga 
tabellkunskaper i multiplikation och det innebar att mer tid fick läggas på strategiträning 
för dessa tabeller. Björnström (2012) menar att elever med matematiksvårigheter 
behöver längre tid för att lära sig nya moment och det var precis vad eleverna i 
intensivgruppen behövde. Ytterligare en orsak till att undervisningen tagit längre tid än 
beräknat var att samtliga elever skulle ha lärt sig det moment som undervisningen 
handlade om innan nästa inleddes. Utifrån den sociokulturella teorin var detta av stor 
vikt därför att elevernas gemensamma samtal betraktades ha stor betydelse för deras 
enskilda lärande. Takten på undervisningen fick därför dras ned för att samtliga elever 
skulle ha hunnit avklara momentet innan. Denna planeringsmiss beror till största del på 
att jag inte använt mig av intensivundervisning tidigare och därför inte var van att arbeta 
med denna typ av pedagogik. Med ett större tidsutrymme till att fördjupa mina 
kunskaper om denna undervisningsform och därmed en mera noggrann planering, hade 
eleverna kanske kommit längre i sin kunskapsutveckling. Planering och genomförande 
av undervisningen i skolan är lärarens uppgift men forskning visar att för lyckade 
studieresultat krävs att undervisningen är strukturerad och att läraren är kunnig i det 
ämne den ska undervisa i (Skolverket 2009a; 2009b; Butterworth & Yeo, 2010). En av 
de tre eleverna hade betydligt större kunskapsluckor än de övriga, vilket kan vara en 
annan orsak till att de olika delarna i intensivundervisningen tog längre tid än vad som 
var planerat. Denna elev har varit stressad över sina låga kunskaper och har inte velat 
visa upp dem för de andra eleverna i gruppen. Han har ibland under lektionerna spelat 
clown och inte velat vara med och diskutera matematikuppgifterna, vilket kan ha gjort 
att han presterat sämre under lektionerna. Detta stämmer överens med forskningen som 
pekar på att elever i matematiksvårigheter visar stress och får dåligt självförtroende i 
ämnet (Sjöberg, 2006: Dowker, 2009). Gruppundervisningen har därför balanserat på 
vad som varit möjligt att genomföra för denna elev kontra de andra eleverna. Min tanke 
har varit att alla eleverna skulle känna att de fick lyckas i ämnet och det har gjort att 
intensivundervisningen inte hunnit så långt som var tänkt. Om intensivundervisning i 



                                                                             34 

grupp ska fungera bra när det gäller samarbete är det viktigt sätta ihop elever som är 
mer jämbördiga kunskapsmässigt. 
 
När studien skulle starta införde den kommunala skolan köpstopp. Det innebar att det 
laborativa material som skulle köpas in fick skrinläggas. Jag fick använda annat 
material som pengar, tärningar och lektionsmaterial från McIntosh bok (2008). Frånvaro 
av relevant laborativt material kan ha påverkat informanternas kunskaps resultat  
negativt , då den laborativa fasen är en viktig fas i upplägget för intensivundervisningen. 
Laborativt material möjliggör till ytterligare stöd i lärandet, då den ger taktilt och 
kinetiskt lärande som i sin tur kan stärka arbetsminnet (Sterner, 2012).  
 
I studien har intensivundervisningen inte samplanerats med ordinarie undervisning i 
matematik av olika skäl. Det är möjligt att studiens resultat hade kunnat bli bättre om 
den samplanerats. Forskning visar att elever som får undervisning på två nivåer, dels i 
ordinarie undervisning och i intensivundervisning får bättre kunskapsresultat (Fuchs et 
al. 2008;Pilebro et al. 2010; Lundkvist et al 2011; Jeppson et al 2013; Hansson, 2015). 
 

5.2 Elevernas resultat efter intensivundervisningen 

Resultatet visar på att eleverna i studien ökat sina kunskaper i matematik under perioden 
med intensivundervisning.  Det överensstämmer med de studier som gjorts tidigare i 
Sverige och utomlands.(Fuchs et al, 2005; Fuchs et al, 2008, Fuchs et al, 2014, Dowker, 
2009;Pilebro et al. 2010; Lundkvist et al 2011; Jeppsson et al. 2013; Hansson, 2015).  
Dessa nationella och internationella studier visade att elevernas kunskaper ökade i 
matematik efter att de genomfört en period med intensivundervisning. Samtidigt som 
eleverna i studien ökat sina kunskaper under studien har också deras klasskamrater gått 
framåt kunskapsmässigt. Liknande resultat visar Fuchs et al. (2005) upp i sin studie, det 
vill säga att matematikkunskaperna ökade hos de elever som deltog i 
intensivundervisningen. Samtidigt ökade klasskamraterna sina kunskaper vilket gjorde 
att de elever som deltagit i intensivundervisningen inte kom ikapp kunskapsmässigt.  I 
den svenska undervisningsformen ingår fyra olika faser som eleverna ska genomföra. I 
dessa faser ges eleverna möjlighet att träna och lära sig matematik på olika sätt men den 
ger också tid för träning av matematik. McIntosh (2009) och Sterner (2012) menar att 
alla faserna ska användas i undervisningen för att elever ska utveckla sina 
matematikkunskaper. I studien som genomförts har eleverna använt sig av alla faserna 
och det kan vara en anledning till att deras kunskaper ökat. Många forskare pratar om 
TOT det vill säga time on task, med vilket menas att tid måste användas till att träna 
matematik om en elev ska kunna behärska ämnet (Dowker, 2005;Sjöberg, 
2006;Lundberg & Sterner, 2009).  Effektiv TOT uppnås i intensivundervisningen då 
eleverna får träna matematik vid flera tillfällen under en viss tidsperiod. Kunskapen 
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kommer inte av sig själv utan elever behöver träna för att lära sig. Förr pratade lärare 
om att mängdträning var viktig i matematik och det ligger en del i det talesättet.  
 
Det förbättrade studieresultatet kan ha berott på att formativ bedömning har använts i 
form av kamratlärande där eleverna varit varandras resurser för lärande, eleverna varit 
varandras resurser för lärande, samt att lektionerna planerats efter hur långt eleverna 
kommit kunskapsmässigt. Hattie (2012) menar att formativ bedömning är den främsta 
framgångsfaktorn för elevers studieresultat. En del av framgångsfaktorn är att möta 
elevers kunskap där de befinner sig och att eleverna ska äga sitt eget lärande.  
 
En annan möjlig orsak till elevernas förbättrade resultat kan bero på att 
intensivundervisningen genomfördes i liten grupp, där tanken var att eleverna skulle 
kunna lära av varandra. Stödet som eleverna fått av varandra i den lilla gruppen kan ha 
stärkt dem och bidragit till ökade kunskaper i matematik. Teorin i denna studie är den 
sociokulturella teorin, som bygger på att med hjälp av stöd från omgivningen kan 
människor lösa problem som kan vara svåra att lösa ensamma. Då människor samspelar 
kan de överföra kunskap till varandra (Säljö, 2000;Strandberg, 2006). Eleverna har i 
denna studie använt denna metod och det kan vara en anledning till deras 
kunskapsökning i matematik. Boaler (2011) och Möllerhed (2001) menar att elever som 
samtalar matematik med varandra också måste sätta ord på sina tankar och det kan öka 
elevernas kunskaper i ämnet.  
 
De ökade kunskapsresultat som eleverna visade direkt efter avslutad undervisning kan 
ha att göra med att eleverna fått en god relation med den undervisande läraren, som 
visat empati och engagemang i undervisningssituationen och elevernas lärande. 
Forskning anser att lärarens förmåga att skapa relationer men även visa empati är en 
framgångsfaktor i matematikundervisningen. Detta leder till en tro på sin förmåga och 
ökar därför studieresultat (Lundberg & Sterner, 2009; Butterworth & Yeo, 2010;Hattie, 
2012).  
 
Fem veckor efter genomförd intensivundervisning påvisades lägre kunskaper i 
matematik för eleverna i studien. En möjlig orsak är att den behöver samplaneras med 
den ordinarie matematikundervisningen för att få bestående resultat. I denna studie har 
det av organisatoriska skäl inte varit genomförbart och det kan vara en orsak till att 
kunskaperna sjunkit efter att den avslutats. Om de moment som eleverna tränat på i 
intensivundervisningen inte används, är det lätt att de faller i glömska, vilket kan ske 
om det inte används i den ordinarie undervisningen.  Hansson (2015) påpekar i sin 
rapport att elever som deltagit i intensivundervisning tappar en del av den 
matematikkunskap de lärt sig när en tid förflutit efter avslutad studie. Enligt Hansson 
skulle detta kunna bero på brister i samverkan mellan den ordinarie undervisningen och 
intensivundervisningen. Det stämmer överens med denna studie då eleverna arbetat med 
huvudräkningsstrategier i intensivundervisningen, medan den ordinarie undervisningen 
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handlat om bråkräkning och decimaltal. Fuchs et al. (2008) anser också att eleverna får 
lyckade resultat när både ordinarie klassundervisning samt intensivundervisningen 
samverkar.  

5.3 Upplevelsen av intensivundervisningen i grupp 

 
När intervjuerna genomfördes var eleverna väldigt kortfattade i sina svar trots 
följdfrågor. Detta kan ha berott på att de har tappat tron på sin förmåga i matematik 
eftersom de har svårigheter i ämnet, vilket medförde att de inte ville prata om sina 
tillkortakommanden. Forskning beskriver att elever som har svårigheter i matematik 
ofta tappar självförtroendet i ämnet och upplever ett misslyckande (Engström, 2004). 
Trots de kortfattade intervjusvaren tolkade jag att eleverna upplevde att det var roligt 
med intensivundervisning i liten grupp och att det varit roligt att lära av sina kamrater. 
De gav också uttryck i intervjuerna att det varit bra att kunna hjälpas åt med att kunna 
lösa uppgifter som varit för svåra att lösa enskilt. Elevernas samtal har varit en grund i 
studien och bygger på den sociokulturella teorin.  I den sociokulturella teorin ses 
tänkandet som en gemensam aktivitet där människor genom att samtala och utbyta 
erfarenheter kommer fram till en gemensam förståelse över det de håller på med (Säljö, 
2000). Intrycket som jag som lärare fått under lektionspassen är att de kunnat hjälpas åt 
och förklarat för varandra när de löst olika uppgifter. Vid flera tillfällen har eleverna 
önskat fortsätta lektionerna när de egentligen skulle gå på rast. De uppgifter eleverna 
löst gemensamt har varit anpassade efter deras kunskapsnivå och de har upplevt att de 
klarar av dem, vilket kan ha ökat elevernas tro på sig förmåga i ämnet.  Detta stämmer 
bra med Williams (2013) forskning som visar att uppgifter som är anpassade efter 
elevernas nivå ökar deras motivation. Eleverna X och Y har i intervjuer uttryckt att de 
haft svårt att kunna koncentrera sig under ordinarie matematiklektioner medan de under 
intensivlektionerna upplevt lugn och ro och därför kunnat tillgodogöra sig 
undervisningen på ett bra sätt. Det kan vara en anledning till att de ökat sina 
matematikkunskaper. Björnström (2012) menar att elever kan hamna i 
matematiksvårigheter på grund av stökiga lektionsmiljöer, men under 
intensivundervisningen har eleverna haft lugn och ro och det kan ha gjort att de har 
kunnat tillgodogöra sig undervisningen och fått en positivare syn till ämnet. 
I intervjuerna kommer det också fram att eleverna tycker att ämnet är viktigt att kunna 
inför framtiden för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Eleven Z har en klar bild 
av att matematik behövs för att han ska kunna arbeta med skogsmaskiner som vuxen. 
Forskning visar att goda skolkunskaper från grundskolan i bland annat i matematik 
krävs för att etablera sig på arbetsmarknaden (Socialstyrelsen, 2010: Hansson, 2015) 
  
Under intensivundervisningen har också elevernas inställning till ämnet blivit mer 
positiv, undervisande ämneslärare upplever att de är mer motiverade nu efter att studien 
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genomförts. En orsak till att eleverna tycker att ämnet är roligare kan ha att göra med att 
studien innehållit formativ bedömning med kamratlärande, detta gör att de 
lär sig äga sitt eget lärande. Hattie (2012) anser att formativ bedömning är en 
framgångsfaktor till lyckade studieresultat som i sin tur ger en mer positiv inställning 
till matematik. Andra forskare som Pilebro, Skogberg, & Sterner (2010)  och Hansson 
(2015) anser också i sina rapporter att elever som fått intensivundervisning och ökat 
sina kunskaper i matematik även tycker att ämnet är roligare. En annan orsak till att 
deras inställning till ämnet blivit positivare kan vara att under denna studie har de fått se 
en annan sida av matematikämnet än att matematik är synonymt med räkning i 
matematikboken (Skolverket 2003, 2012).  

5.4 Metoddiskussion 

Studien bygger på en fallstudie och styrkan i en sådan undersökning är att olika metoder 
kan användas för att ge ett svar på forskningsfrågorna. Denscombe (2009) menar att när 
olika metoder, datakällor och forskare används i forskningsstudier kan en triangulering 
ske. Det innebär att forskaren vill finna exakthet och träffsäkerhet i de data som samlas 
in. I studien har intensivundervisning med eleverna använts. Intervjuer har genomförts 
med eleverna och deras ordinarie undervisande matematiklärare. Dessutom har eleverna 
utfört tester före och efter intensivundervisningen för att undersöka hur deras matematik 
kunskaper utvecklats. De olika forskningsmetoderna har gjort att jag fått svar på mina 
forskningsfrågor om vilken effekt en period av intensivundervisning medfört 
kunskapsmässigt för eleverna samt deras upplevelse av den. Resultatet visar att 
intensivundervisningen varit lyckad för eleverna både kunskapsmässigt och deras 
upplevelse av interventionen. Vilket inneburit att de fått en positivare inställning till 
ämnet.  
I studien ingick aktionsforskning, en inriktning i aktionsforskningen är att förändra den 
professionella självutvecklingen. Här har aktionsforskningen handlat om hur jag som 
lärare planerade undervisningen och lektionerna för att det skulle vara till gagn för 
elevernas matematikkunskaper men även hur undervisningen kunde utvecklas. I studien 
har denna forskningsmetod haft begränsningar då det varit svårt att utvärdera min egen 
insats på ett objektivt sätt under lektionspassen eftersom jag i deltagit som lärare. 
Anteckningar under och efter lektioner om min egen insats har gjorts men jag kan ha 
missat en del i min egen aktion då fokus gått till att stödja eleverna under lektionerna. 
Objektiviteten kunde ha blivit bättre om det funnits möjlighet till att en pedagog 
observerat de lektioner jag genomförde eller om lektionerna hade spelats in på video.  
Underlaget i denna studie är för litet för att kunna dra generella slutsatser om 
intensivundervisning i en liten grupp är en bra metod för att hjälpa elever i 
matematiksvårigheter. Avsikten var att undersöka hur intensivundervisning i grupp 
kunde organiseras och genomföras för dessa elever men också att undersöka effekten av 
elevernas kunskaper och upplevelser efter studien. Resultatet visar att det gett effekt för 
de som deltog i studien.  
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5.5 Reflektioner 

Slutsatsen av denna studie visar att elevernas kunskaper ökar efter en period av 
intensivundervisning. Deras inställning till matematik är mer positiv efter genomförd 
studie. Resultaten tyder på att det fungerar bra med intensivundervisning i en liten 
grupp. Denna form av undervisning med mindre grupper kan organisatoriskt vara en 
fördel eftersom det går att nå fler elever som behöver hjälp i sitt matematiklärande. Om 
intensivundervisning ska användas ute i skolorna är det också viktigt att planera dessa 
insatser i tjänstefördelningen innan läsåret startar samt att den som leder 
intensivundervisningen har relevant ämneskunskap. Samplanering med ordinarie 
undervisning i matematik är också viktigt för ett lyckat resultat. Det är svårt att riktigt 
avgöra vilka delar i studien som gett ökade kunskaper i matematik hos informanterna 
och förändrat deras inställning i ämnet. Det troliga är att intensivundervisningen i denna 
studie innehållit olika sorters metoder som enligt forskningen är framgångsfaktorer i 
matematikundervisningen. 

5.6 Fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att forska vidare om intensivundervisning i en lite större grupp 
på mellan 6-8 personer under en tidsperiod. Undervisningens innehåll skulle handla om 
kamratlärande i första hand och skulle samplaneras med den ordinarie 
matematikundervisningen. Detta för att undersöka om de positiva resultat som eleverna 
visat i denna studie skulle fungera på en större grupp elever.  
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Bilaga 1 
Missivbrev till vårdnadshavare 
 
Intensivundervisning i matematik 
 
Under hösten läser jag sista terminen på speciallärarprogrammet med inriktning 
matematikfördjupning. I utbildningen ingår det att skriva ett forskningsarbete, jag har 
valt att i mitt arbete testa en undervisningsmetod för elever som behöver extra stöd i 
matematik. Undervisningen bygger på beprövad erfarenhet och forskning i Sverige och 
utomlands. Under sex veckor (v 38-43) kommer eleverna att arbeta i en liten grupp vid 
tre tillfällen i veckan, lektionerna ligger utanför ordinarie matematiklektioner.  Detta för 
att de ska få extra mycket matematikundervisning. Innan intensivundervisningen startar 
kommer jag träffa eleverna för att göra ett test för att se vad det är för område i 
matematik som de behöver träna mer på. Intervjuer kommer också att ske för att följa 
upp hur eleverna upplever matematikämnet. Efter avslutad intensivundervisning 
kommer jag att göra två uppföljningstest för att se om elevernas kunskaper ökat efter 
intensivundervisningen samt att det sker en ytterligare intervju för att se om deras 
inställning till matematik förändrats under denna period.  
 
Intensivundervisningen bygger på fyra faser: Den laborativa, den representativa, den 
abstrakta samt fasen att befästa, återkoppla och skapa samband som grund för fortsatt 
lärande. I undervisningen kommer vi att använda oss av konkret material som spel, 
tärningar, aktivitetstavlor samt tallinjen för att bygga upp elevernas kunskaper i ämnet. 
Erfarenheter av intensivundervisningen har visat att det ger resultat i 
matematikkunskaperna för eleverna som deltagit. 
Arbetet med intensivundervisningen kommer att användas i min forskningsrapport, de 
intervjuer samt de resultat som eleverna uppvisar på de olika testen kommer att 
avidentifieras och enbart användas i min forskning. Eleverna kan när som helst avbryta 
studien de deltar i.  
Jag vill gärna ha en återkoppling av er vårdnadshavare då ert barn är en tänkbar 
kandidat till intensivundervisningen.  Prata med ert barn och återkom till mig om ni 
godkänner att de får vara med i studien. Kontakta mig på telefon: XXX-XXXXXXX 
eller via mail. 
annika.jansson@skola.xxxx.se 
Med Vänlig Hälsning 
Annika Jansson 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2 
McIntosh test 
 

 



 

 
 



 

 
 



 

 



 

 
 



 

 
 
 
 



 

Bilaga 3 
Intervjuguide till eleverna. 
 
Intervjufrågor till både före och efter intensivundervisningen 
 
Berätta vad du tänker då du hör ordet matematik! 
Hur tycker du att det är att ha matematik i skolan?  
Vad brukar ni göra på era matematiklektioner? 
När känner du att du lyckas med matematiken? När du inte lyckas? 
Varför behöver man kunna räkna? 
 
Tilläggsfrågor till efter intensivundervisningen: 
 
Berätta vad du tyckte om att ha intensivundervisning!  
Hur har det varit att ha intensivundervisning tillsammans i grupp? 
Har ni några tips eller förslag på vad jag som skulle kunna göra bättre/förändra! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 4 
 

Intervjuguide till pedagog 
 
Hur länge har du haft eleverna i undervisningen? 
Har du god kännedom om de tre elevernas kunskap i matematik? 
Har du sett någon förändring när det gäller inställning och kunskap hos de tre eleverna 
under perioden med intensivundervisning? 
Märker du några effekter i klassrummet hos eleverna som du kan härleda till 
intensivundervisningen, nu när den är avslutad, och i så fall vad? 
Har intensivundervisningen bidragit till att eleverna förändrat sin inställning till ämnet? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Bilaga 5 
Lektionsplanering för intensivundervisningen 
 
Vecka 38-40 Addition och subtraktion: 
 
Lektion 1: Första lektionen användes till enskilda intervjuer med eleverna.  
 
Lektion 2: Laborativ fas: Addition med tiokamrater och tiotalsövergångar med hjälp av tomma tallinjen 
(McIntosh s148, 2009). Informanterna fick varsin uppgift att lösa med hjälp av laborativt material som 
pengar. De ritade in sina beräkningar på tomma tallinjen. Därefter presenterade varje informant hur den 
löst sin tilldelade uppgift. Tillsammans försökte informanterna hitta alternativa lösningar på uppgifterna. 
De gjorde egna räkne berättelser som de gemensamt löste med hjälp av laborativt material i form av 
pengar. Berättelserna presenterades på whiteboarden. 
 
Lektion 3: Representativ fas: Informanterna räknade gemensamt tiotalsövergångar med hjälp av pengar 
därefter skrev de ned uträkningarna och svaren på papper. De avslutade lektionen med att spela tärning. 
De turades om att slå två tärningar som de adderade summorna på. Uträkningarna gjordes gemensamt. 
Tärningarna var omgjorda av mig, där jag hade klistrat tiotal på tärningens sidor. Kort reflektion av 
lektionen. Eleverna fick svara på frågor med hjälp av exitpass. 
 
Lektion 4: Abstrakta fasen: Informanterna fick uppgifter som de gemensamt löste med hjälp av 
huvudräkning. Tanketavlan användes för att gemensamt överföra idéer mellan olika representationer 
(McIntosh s 144, 2009).  Färdighetsträningen kunde därefter börja. De fick olika uppgifter som de 
gemensamt löste med hjälp av huvudräkning.  Inledning med addition med hundratal gjordes med hjälp 
av pengar. Informanterna fick med hjälp av pengar räkna ut olika additionsuppgifter.  
 
Lektion 5: Laborativ fas: Addition av hundratal med hjälp av positionsbrädet (McIntosh s 150, 2009). 
Positionsbrädet kan användas med tal upp till 999. Informanterna fick olika tal som de skulle addera, 
brickor lades ut på brädet som stöd för uträkningarna. De fick muntligt berätta för varandra hur de tänkte.  
 
Lektion 6: Representativ fas: Informanterna fick additionsuppgifter innehållande hundratal som de först 
lade ut med hjälp av laborativt material i form av pengar. Därefter skrev de ned uträkningarna på ett 
papper. Lektionen avslutades med att informanterna gjorde räkne berättelser av uppgifterna de löst 
tidigare under lektionen. Dessa samtalades, ritades och skrevs på whiteboarden. Eleverna fick svara på 
frågor med hjälp av exitpass. 
 
Lektion 7: Abstrakt fas: Informanterna fick uppgifter av mig som de löste genom muntlig huvudräkning. 
Därefter inleddes den laborativa fasen av subtraktion med tiokamrater, tiotal och hundratal med hjälp av 
positionsbrädet (McIntosh, s 150, 2009). De fick olika uppgifter som de löste gemensamt med hjälp av 
brädet. 
 
Lektion 8: Representativ fas: Informanterna fick subtraktionsuppgifter av mig som de gjorde räkne 
berättelser av på whiteboarden. De fick ytterligare subtraktionsuppgifter som de löste med stöd av 
laborativt material i form av pengar och plastbrickor. De skrev ned sina uträkningar på papper. Eleverna 
fick svara på frågor med hjälp av exitpass. 
 
Lektion 9: Abstrakt fas där jag muntligt sade olika räkneuppgifter som eleverna löste med hjälp av 
huvudräkning.  Tillsammans användes tanketavlan för att träna olika representationsformer.  
 
 



 

Vecka 41-43 Multiplikation och division: 
 
Lektion 10-11: Laborativ fas: Inledning med multiplikationstabeller 3-5. Informanterna fick olika 
multiplikationsuppgifter i dessa tabeller. Med hjälp av plastbrickor löste de uppgifterna på så vis att de 
hade dessa som stöd för uträkningarna. Informanterna delgav varandra strategier genom att använda 
övningen, hur tänkte du? Detta innebar att de berättade för varandra hur de tänkte när de löste uppgifterna 
som de tidigare arbetat med. Strategierna skrevs upp på whiteboarden. Denna övning finns beskrivet i 
McIntosh bok (2008, s.149). I slutet av lektion 11 introducerades sambandet mellan division och 
multiplikation. Jag introducerade sambandet mellan dessa räknesätt och lektionen avslutades med att 
några uppgifter i division med hjälp av plastbrickor. 
 
Lektion 12: Representativ fas: Jag gav eleverna multiplikationsuppgifter för tabeller 3-5. De använde 
plastbrickor som stöd för uträkningarna, därefter skrev de ned svaren på papper. Lektionen avslutades 
med att de spelade multiplikationsmemory. Spelet användes så att en informant lyfte ett kort och sade 
högt vad som stod skrivet där, gruppen diskuterade därefter vilket kort som innehöll det rätta svaret och 
valde därefter detta. Spelet fortsatte tills alla kort fanns i par. Eleverna fick svara på frågor med hjälp av 
exitpass. 
 
Lektion 13: Abstrakt fas: Lektionen inleddes med att informanterna gemensamt använde tanketavlan för 
att träna olika representationsformer i tabellerna 3-5(McIntosh, 2008, s.144.).  Därefter löste de uppgifter 
med hjälp av huvudräkning som jag muntligt presenterade.  
 
Lektion 14-15: Laborativ muntligfas: Inledning med multiplikationstabellerna 6-7. Informanterna fick 
multiplikationsuppgifter i tabeller 6 och 7.  De löste uppgifterna gemensamt med plastbrickor som 
laborativt stöd. Eleverna delgav varandra strategier med hjälp av övningen hur tänkte du? (McIntosh, 
2008, s.149)  
 
Lektion 16: Representativ fas: Lektionen användes till att de fick uppgifter från tabell 6 och 7 som de 
först löste gemensamt med hjälp av plastbrickor för att därefter skriva ned svaren på papper. Uppgifterna 
som de löste i föregående uppgift användes för att gemensamt göra räkne berättelser. Dessa redovisades 
på whiteboarden och olika strategier diskuterades. Eleverna fick svara på frågor med hjälp av exitpass. 
 
Lektion 17: Abstrakt fas: Lektionen inleddes med hjälp av aktivitetstavlan (McIntosh, 2008, s.144) 
Informanterna löste multiplikationsuppgifter i tabell 6 och 7 där de använde olika representationer. 
Därefter löste informanterna huvudräkningsuppgifter som jag muntligt presenterade.  
 
Lektion 18: Sista passet användes till att spela multiplikationsbingo som genomfördes på traditionellt sätt. 
De fick muntligt säga vad produkten skulle bli innan de markerade på bingobrickan. Lektionen avslutades 
med intervjuer av informanterna, vilket innebar att passet tog längre tid att genomföra. 

  
 
 
 
 
 
 
 


