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Sammanfattning/Abstract Syftet med studien var att undersöka om det finns långvariga effekter av 
intensivundervisning i matematik när det gäller elevernas kunskaper, deras tilltro till sin egen förmåga 
samt deras inställning till ämnet matematik. Bakgrunden är att matematik är det ämne som flest elever 
har betyget F i när de lämnar grundskolan. I denna studie ingår fyra elever, två från åk 2 och två från åk 
9, från två olika skolor, vilka alla hade identifierats i behov av explicit insats i matematik. Inledningsvis 
gjordes noggranna kartläggningar för att synliggöra vilka kunskaper och feluppfattningar eleverna hade 
samt vad feluppfattningarna grundade sig i. Därefter planerades och genomfördes intensivundervisningen 
under 10 veckor med 3-4 tillfällen per vecka.  Fokus för intensivundervisningen var taluppfattning för 
eleverna i årskurs 2 och tal i bråkform för eleverna i årskurs 9, samt att eleverna skulle uppleva att 
matematik är ett hanterbart och meningsfullt ämne. Datainsamlingen utgick ifrån intensivundervisningen 
med kunskapstester inledningsvis, direkt efter interventionen samt fem månader efter interventionen 
därtill semistrukturerade kvalitativa intervjuer innan intensivundervisningen och fem månader efter 
avslutad intervention. Studiens teoretiska ramverk är KASAM där tre centrala begrepp begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet är i fokus. Resultatet visade att intensivundervisning i matematik gav 
positiva effekter på elevernas kunskaper (begriplighet), tilltro till den egna förmågan (hanterbarhet) samt 
deras inställning till matematik (meningsfullhet), vilka även bestod fem månader efter avslutad 
intensivundervisning.  Det framkom också att genom intensivundervisningen och de positiva effekter den 
hade, fick eleverna också en större tilltro till sin egen förmåga när det gäller matematiken men även 
skolarbete generellt, och upplevde skolan mer hanterbar och meningsfull. Därmed anser vi att 
intensivundervisning är en fruktbar intervention för elever i matematiksvårigheter. 
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Abstract This study was to determine whether there are long-lasting effects of an intensive 
intervention in mathematics with regards to the students' knowledge, confidence in their ability, 
and attitude towards the subject of mathematics. For background, mathematics is the subject 
where most students obtain the grade F in, when they are leaving primary school. Four students 
were observed for this study, two from year 2 and two from year 9, each grade from one of two 
different schools, and all of whom were identified as needing explicit intervention in mathematics.  
Initially, detailed tests were administered to assess their knowledge and any misconceptions the 
students may have had and the reasons behind these perceptions. Once a baseline was 
established, an intensive intervention program was set.   This entailed meeting 3 to 4 times a 
week for a period of 10 weeks with the goal being to get all of the students to feel that 
mathematics is both manageable and meaningful. For the grade 2 students the focus was number 
sense; for the grade 9 students the focus was fractions.  There was a formal data collection 
before, then directly following this intervention and five months after the intervention occurred, the 
first and third were accompanied by semi-structured interviews with the students.  This approach 
was modeled after the framework of was Sense of Coherence (SOC) by Aaron Antonovsky.  The 
test results and interviews were analyzed with regards to comprehensibility, manageability and 
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1. Inledning 

 

Läsåret 2016/2017 lämnade 11,3% av eleverna grundskolan med slutbetyget F i matematik och 

1,3% lämnade skolan med streck i matematikbetyget eftersom bedömningsunderlag saknades 

(Skolverket 2017). Matematik är det ämne som flest elever lämnar grundskolan med betyget F i, 

tillsammans med engelska. I matematik är det även flest elever som sänker sitt betyg i årskurs 9 

jämfört med sitt betyg i årskurs 6. Att inte ge rätt stöd för elever i svårigheter pekas ut som en av 

orsakerna (a.a). Ett av syftena med att införa betyg i årskurs 6 var att tidigare upptäcka och göra 

insatser för elever i behov av stöd. Trots detta var det enbart ca 25% av eleverna som hade betyget 

F i ett ämne i årskurs 6 som fick särskilt stöd under högstadiet av de elever som gick ut årskurs 9 

år 2017 (Skolverket, 2018:1035). Av samma elever var det knappt 50% som hade betyget F i flera 

ämnen i årskurs 6 som fick särskilt stöd under högstadiet. I läroplanen står det ”Undervisningen 

ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Skolverket, 2011 s.8). Vidare står det i 

skollagen att skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande, den ska ta hänsyn till elevers 

olika behov och vid funktionsnedsättning ska stöd ges som så långt som möjligt motverkar 

funktionsnedsättningens konsekvenser (SFS, 2010:800). 

 

För att följa både skollagen och läroplanen krävs att skolan blir bättre på att anpassa undervisningen 

och ge särskilt stöd. Här har speciallärarna ett viktigt uppdrag. Enligt examensordningen (SFS 

2011:186) för speciallärare ska specialläraren medverka i arbetet med att undanröja hinder och 

svårigheter i lärmiljön, genomföra pedagogiska utredningar och handleda kollegor. Vidare ska 

specialläraren även kunna leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta 

behoven hos alla barn och elever (a.a). Det finns mängder av olika anpassningar och särskilt stöd 

som kan ges till elever, ett alternativ är intensivundervisning i matematik. I arbetet med 

anpassningar och särskilt stöd är speciallärare med inriktning matematikutveckling en naturlig 

resurs med sina fördjupade kunskaper om elevers lärande och fördjupade kunskaper om elevers 

matematikutveckling (a.a). Intensivundervisning har lyfts som en insats som skulle kunna vara 

behjälplig för elever i matematiksvårigheter. Intensivundervisning kan se olika ut, allt från totalt 

10 timmars undervisning (Dcfs, 2008) till fyra 20-minuterspass per vecka under 23 veckor (Bryant, 

Bryant, Gersten, Scammacca, Funk, Winter, Shih & Pool, 2008b). Ett vanligt förekommande 

upplägg är en intervention där eleven får en-till-en-undervisning 3-5 gånger per vecka i 10-15 

veckor, utöver klassundervisningen, inom ett specifikt område i matematik där eleven har 

feluppfattningar eller kunskapsluckor (Pilebro, Skogberg & Sterner, 2010). Tidigare genomförda 

studier (Lundqvist, Nilsson, Schentz, & Sterner, 2011; Sjöberg, Albertsson & Lindholm, 2016) 

visar att intensivundervisning i matematik har positiv effekt om resultatet mäts i anslutning till 
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avslutad insats.  Effekter som har lyfts fram utöver förbättrade matematikkunskaper, när det gäller 

taluppfattning, är att eleverna som medverkar har fått en positivare inställning till ämnet matematik 

samt en högre tilltro till den egna förmågan. Även internationellt har det noterats positiva effekter 

av intensivundervisning, (exempelvis Bryant et al., 2008b).  Positiva effekter som framkommer 

gällande intensivundervisningen rör elevers allmänna taluppfattning (Bryant, Bryant, Porterfield, 

Dennis, Focomata, Valentine, Brewer  & Bells, 2016; Bryant et al., 2008b), procedurförmåga 

(Bryant, Bryant, Gersten, Scammacca & Chavez, 2008a) samt koncentrationsförmåga (Flores & 

Hinton, 2019). Positiva effekter har även framkommit gällande elevers begreppsförmåga (Fuchs, 

Fuchs och Comptons (2012). I ljuset av dessa resultat menar Fuchs & Vaughn 

(2012)  att införandet av Responsiveness To Intervention (RTI), vilket är en internationell 

benämning på intensivundervisning (vidare kommer begreppet intensivundervisning användas i 

denna uppsats) har varit en stor faktor i olika utbildningsreformer i USA. Däremot har vi haft svårt 

att hitta forskning som belyser långvariga effekter av intensivundervisning. 

 

Vi båda, Helen och Jill, har använt oss av intensivundervisning i matematik i våra yrkesroller. Båda 

har vi uppfattningen att det är en metod som ger resultat för elever i behov av särskilt stöd, dock är 

det en metod som kräver tid och resurser från verksamheten och det krävs tid och stort engagemang 

från eleven. Om vi och eleverna ska lägga ner den tid och det engagemang som det krävs så vill vi 

vara medvetna över vilka effekter det kan få för eleven, inte bara där och då, utan långvariga 

effekter. Vi vill undersöka om intensivundervisningen är värd den tid och kraft som det tar. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien var att undersöka om det finns långvariga effekter av intensivundervisning i 

matematik när det gäller elevernas kunskaper, deras tilltro till sin egen förmåga samt deras 

inställning till ämnet matematik. 

 

Utifrån syftet söker vi svar på följande frågor: 

● Vilka effekter har intensivundervisning i matematik efter 5 månader när det gäller elevens 

matematiska kunskaper i taluppfattning (åk 2) och tal i bråkform (åk 9)? 

● Vilka effekter har intensivundervisningen haft gällande elevernas inställning till ämnet 

matematik samt tilltron till den egna förmågan i ämnet efter fem månader? 
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Det teoretiska ramverk vi utgått från för att besvara våra frågeställningar är Kasam av Antonovsky 

(2005), där tre centrala begrepp, begriplighet (kunskaper), hanterbarhet (tilltro till den egna 

förmågan) och meningsfullhet (inställning till ämnet matematik) är i fokus. 

 

1.2 Begreppsdefinition 

Intensivundervisning i matematik har uppmärksammats mycket under senare år. NCM, med Görel 

Sterner som projektledare (Sjöberg et al., 2016), har i samverkan med grundskollärare utarbetat en 

modell för intensivundervisning i matematik som komplement till klassundervisning och 

stödundervisning i särskild undervisningsgrupp (a.a). I vår studie har vi till större del följt Sterners 

modell (Pilebro et al., 2010). 

Modellen innebär bl.a: 

● Undervisningen ges av en behörig matematiklärare alt. en speciallärare i matematik utöver 

ordinarie undervisningstid under 10 veckor, 3-4 tillfällen à 40 minuter per vecka. Eleven 

undervisas enskilt eller i mindre grupp. 

● Undervisningen är planerad utifrån elevens behov med ett specifikt kunskapsmål i sikte. 

Målet sätts tillsammans med ordinarie lärare utifrån resultatet av en kartläggning av elevens 

styrkor och utvecklingsbehov. 

● Undervisningen ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet. Syftet är att befästa och 

ge förståelse för begrepp och kunskaper som eleven tidigare inte tillgodogjort sig. För detta 

används kognitivt utmanande uppgifter och laborativt material som grund för samtal och 

resonemang. 

● För att intensivundervisningen ska ge största möjliga utveckling är det av vikt att det finns 

ett nära samarbete mellan ordinarie lärare och den lärare som genomför 

intensivundervisningen, samt att vårdnadshavare är aktivt intresserade och delaktiga i 

elevens kunskap- och förmågeutveckling. 

 

2. Litteraturgenomgång 

Litteraturgenomgången i denna uppsats behandlar orsaker till matematiksvårigheter och de 

kognitiva, didaktiska och sociologiska förklaringar som kan finnas till att elever hamnar i 

svårigheter. Speciallärarens roll i ämnet matematik kommer att lyftas fram samt den varierande 
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syn som finns på intensivundervisning och dess struktur. Litteraturgenomgången avslutas med att 

skapa insyn i en del av den forskning som gjorts kring intensivundervisning i matematik. 

Resultat från Medelsta-projektet (Engström, 2015), ett projekt på tre studier som sträcker sig över 

25 år (1977, 1986 och 2002), visar att ju högre upp i årskurserna eleverna kommer, så behärskar 

de en lägre andel av det nya stoffet i läroplanen och att spridningen mellan eleverna i en årskurs 

ökar för varje år i grundskolan (a.a). Vidare visar projektet att de 15 procent av eleverna som 

presterar lägst i matematik är på en årskurs 4-nivå när de går i årskurs 9 och har för länge sedan 

slagits ut från skolans matematikundervisning, till följd av de matematiksvårigheter de är i (a.a). 

Dessa svårigheter kan ha sin orsak i fyra olika förklaringar, eller kombinationer av dessa 

förklaringar (Lunde, 2011).  

 

2.1 Matematiksvårigheter 

Forskningen är samstämmig (se bl.a. Sjöberg, 2006) om att det ofta är flera olika faktorer som 

spelar in när en elev hamnar i matematiksvårigheter (a.a). Lunde (2011) menar att elever med låg 

socioekonomisk bakgrund, bristande språkkunskaper samt elever i fysiska och psykiska problem 

löper högre risk att hamna i matematiksvårigheter. Dessa elever är i riskzonen och skolan bör vara 

medveten om detta (a.a). Björnström (2011) pratar om samsjuklighet, att elever i 

matematiksvårigheter ofta även befinner sig i andra svårigheter eller har en eller flera 

medicinska/neurologiska diagnoser, t.ex. ADHD. Även Zentall (2007) lyfter att detta är vanligt, 

och menar att elever som är i matematiksvårigheter i högre grad, än elever som inte befinner sig i 

matematiksvårigheter, har språk-, läs- och skrivsvårigheter, ADHD eller svårigheter i andra 

kognitiva funktioner (a.a). 

 

Forskare (se t.ex. Zentall, 2007; Björnström, 2011) är samstämmiga kring orsakerna till att 

matematiksvårigheter uppstår. I detta arbete kommer vi i huvudsak utgå ifrån Lundes (2011) 

begrepp och förklaringar. Lunde (2011) har delat in forskningen kring hur matematiksvårigheter 

uppkommer i fyra olika inriktningar 

● Medicinska- eller neurologiska förklaringar 

● Kognitiva förklaringar 

● Sociologiska förklaringar 

● Didaktiska förklaringar 
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2.1.1 Medicinska eller neurologiska förklaringar 

 

När det gäller de medicinska/neurologiska förklaringarna konstaterar Lunde (2011) att vi behöver 

veta mer, att forskningen behöver fortskrida eftersom matematiksvårigheter är en sammansatt 

svårighet som inte finner sina förklaringar endast i samspelet mellan neurala funktioner. Lunde 

(2011) menar att genom samverkan mellan biologi och erfarenhet utvecklas förmågor när det gäller 

tal och matematisk förståelse. Enligt hjärnforskningen tycks det finnas särskilda strukturer i 

hjärnan för kvantitet. Dessa strukturer behöver fungera i växelverkan med kompletterande neurala 

strukturer som skapas genom erfarenheter. Olika taloperationer inkluderar olika delar av hjärnan 

och fordrar koordinering med andra strukturer, man kan säga att talförståelse är en sammansättning 

av antalsuppfattning, visuell uppfattning och språklig representation (a.a). Enligt Sterner (2012) 

kan läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi vara en orsak till att elever hamnar i 

matematiksvårigheter genom att de eleverna ofta har låg, eller saknar, uppgiftsorientering (a.a). 

Med uppgiftsorientering menas att eleven bland annat är engagerad, koncentrerad, nyfiken, aktiv 

och drivs av en inre motivation och vilja (a.a). Lundberg och Sterner (2009) menar att elever med 

matematiksvårigheter som grundar sig i medicinska eller neurologiska förklaringar kan vara hjälpta 

av att få möjlighet till mer effektiv tid att arbeta med matematik (a.a). Att i kommunikation och 

interaktion med läraren bygga förståelse är också viktigt för dessa elever (Holgersson & Wästerlid, 

2018). 

 

2.1.2 Kognitiva förklaringar 

Lunde (2011) anser att de kognitiva förklaringarna till matematiksvårigheter kan vara bristande 

motivation/ansträngning, koncentrationssvårigheter, prestationsångest, attityder till matematik 

samt kognitiva funktioner som perception, minne och tankestrategier. Enligt Chinn (2011) är 

språkfärdighet och begreppsförståelse viktiga komponenter i matematikinlärningen. Han 

framhåller att kommunikation i matematik kan vara svårare än man tror eftersom vissa ord som vi 

använder inom matematiken är ord som kan ha en alternativ betydelse, vilken eleverna redan 

känner till, som till exempel ordet operation. Eleverna associerar naturligt ordet till sjukhus och 

inte till räkneoperationer (a.a). Lunde (2011) menar att elever först måste knäcka koden för att 

behärska matematiken. Koden de måste knäcka består av tre delar; språket, den sociala situationen 

och den kulturella bakgrunden (a.a). Dowker (2005) konstaterar att aritmetisk förmåga inte är en 

enhetlig förmåga utan för att behärska aritmetiken behöver man behärska många olika saker såsom 

att kunna minnas, kunna procedurerna, kunna förstå fakta, lära utantill och framför allt att ha 

förståelse för begreppen (a.a). Enligt Anghileri (2008) uppstår svårigheter för att strategier är 
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associerade med olika nivåer av begreppsligt tänkande vilket försvårar elevers utvecklande av det 

additiva tänkandet och därmed hämmar elevens matematikutveckling. På 1990-talet fann man att 

konstruktionen av vårt talsystem främjar förståelsen för aritmetik och att det mest okomplicerade 

är aritmetiken med heltalen samt räknesätten addition och subtraktion (a.a). I kontrast lyfter 

Kilpatrick, Swafford och Findell (2001) fram att matematiken blir abstrakt även vid addition och 

subtraktion med heltal och betonar därför vikten av att konkretisera matematiken. 

Det finns en tydlig samstämmighet hos forskarna (se bl.a. Sjöberg, 2006) när det gäller vikten av 

gott minne för att klara skolmatematiken. Forskning visar på att nedsatt minnesfunktion kan vara 

en orsak till att elever hamnar i matematiksvårigheter (a.a). Enligt Kyttälä, Kanerva, Munter och 

Björn (2019) har elever med låga prestationer i matematik ofta ett arbetsminne som delvis är 

reducerat. De klarar en del uppgifter relaterade till arbetsminne bra och en del mindre bra. 

Svårigheterna kan bero på den fonologiska eller den visuospatiala delen av arbetsminnet, men kan 

också förekomma i båda. Hur arbetsminnet hos elever som är i matematiksvårigheter skiljer sig 

från elever som presterar som förväntat hör främst ihop med språkliga färdigheter. Det innebär att 

problemet har en kumulativ karaktär; om eleven är i både matematik- och språksvårigheter så har 

eleven också ofta stora svagheter i arbetsminnet (a.a). Holgersson och Wästerlid (2018) menar att 

arbeta från det konkreta mot det abstrakta underlättar för eleverna att utveckla sitt tänkande och 

att förstå. Även att sätta ord på det de gör tillsammans med en lärare som lyssnar aktivt är en 

grund för att erövra matematikens olika symboliska uttryckssätt (a.a). 

 

2.1.3 Sociologiska förklaringar 

 

Lunde (2011) anser att i de sociologiska förklaringarna läggs vikten vid de kulturella förhållanden 

som eleven befinner sig i. Det kan handla om hemmiljö, socioekonomisk status och 

utbildningstradition till exempel (a.a). Enligt Sjöberg (2006) är elevernas syn på matematikämnet, 

elevernas inställning till skolan och elevernas motivation faktorer som påverkar 

matematikinlärningen. Låg motivation hos eleverna, vilket oftast ger låg arbetsinsats, i 

kombination med strukturella problem som schemabrytande aktiviteter och liknande utgör viktiga 

förklaringar till de problem som elever i matematiksvårigheter har (a.a). Lunde (2011) menar att 

om en elev dessutom växer upp i en understimulerad och oengagerad miljö är risken överhängande 

att de saknar behövliga förutsättningar för lärande. Den kontext dessa elever befinner sig i är 

orsaken till att dessa förutsättningar saknas, är allt för små̊ eller annorlunda än det som 
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undervisningen ponerar. Motivation och inställning till skolarbete är exempel på faktorer som 

påverkas av vilken kontext eleven befinner sig i. Dessa sociologiska faktorer visar sig tydligare 

hos invandrade elever eller tvåspråkiga elever, vilket bekräftas i internationella studier (Apter, 

1983; Zevenbergen, 2000) som visar att dessa elever presterar sämre i matematik (Lunde, 

2011).  Forskning inom fältet visar att när elever från knappa sociala förhållanden får möjlighet att 

tillgodogöra sig matematisk kunskap och matematisk förståelse förändras deras funktionsnivå i 

betydande grad (Lunde, 2011). 

 

2.1.4 Didaktiska förklaringar 

Lunde (2011) anser att de didaktiska förklaringarna handlar om att vi inser att elever är olika och 

att vi ska anpassa undervisningen utifrån dessa olikheter. Det innebär att vi måste kartlägga dessa 

diskrepanser och differentiera undervisningen utifrån kartläggningarna. Eftersom om vi inte 

tillämpar rätt didaktiskt arbetssätt riskerar vi att generera problem som bara tilltar med åren (a.a). 

Både Lunde (2011) och Chinn (2011) skriver fram vikten av att lärare måste vara uppmärksamma 

så att elever inte får feluppfattningar som till exempel att om man multiplicerar blir svaret större, 

om man dividerar blir svaret mindre, eller att man subtraherar det minsta talet från det största. 

Sådana feluppfattningar kan vara förödande och kan leda till en stagnation eller till och med en 

tillbakagång i den matematiska utvecklingen. Om inte sådana feluppfattningar upptäcks kommer 

inga som helst hjälpinsatser att ha effekt. Därför bör skolan i högre grad analysera elevernas fel 

och fokusera på att det kan vara bra att göra fel eftersom det är av misstagen man lär sig (a.a). 

Vidare menar Lunde att ett sådant förhållningssätt kan vara ett bra sätt att minska elevers rädsla 

för att misslyckas med matematikuppgifterna (Lunde, 2011). Sjöberg (2006) skriver i sin 

avhandling om en fem år lång studie av elever i matematiksvårigheter. Han belyser vikten av 

undervisningstid och hur eleverna använder tiden på matematiklektionerna samt undervisningens 

struktur (a.a). Adler (2010) menar att det är vanligt att elever i matematiksvårigheter får fel hjälp, 

alltför ensidig hjälp och hjälp på alldeles för låg nivå under alltför för lång tid. Han menar att det 

är bättre att elever i svårigheter får enskild undervisning en stund varje dag än att dessa elever har 

all sin undervisning i en heterogen grupp (a.a). 

Sterner (2017) anser att en svårighet med att identifiera elever i matematiksvårigheter är att hitta 

en metod som utesluter bristfällig undervisning som tänkbar förklaring. Vid identifiering av elever 

som är i matematiksvårigheter har specialläraren en viktig roll (SFS 2011:186). 
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2.2 Speciallärare i matematik 

Lunde (2011) lyfter att specialpedagogiken med tiden mer och mer har betonat att skolan ska 

anpassa sig till eleven och inte tvärtom, att elever i svårigheter ska inkluderas. För att detta ska 

vara möjligt måste vi kartlägga olikheterna och differentiera undervisningen utifrån dessa 

olikheter. Om vi inte använder rätt didaktiskt arbetssätt riskerar vi att skapa problem som förvärras 

med tiden (a.a). Det ingår i speciallärarens uppdrag att genomföra, följa upp och utvärdera 

pedagogiska utredningar och kartläggningar (SFS 2011:186). Holgersson och Wästerlid (2018) 

menar att specialläraren ska kartlägga och tillsammans med klassläraren utforma insatser och 

åtgärder för eleven. 

 

Bruce (2018) anser att det måste finnas flera förutsättningar för att en elev ska lära sig och för att 

de ska nå målen, inte enbart elevens lärandeförutsättningar utan även lärarens pedagogiska 

förutsättningar är avgörande. Specialläraren bör därför arbeta förebyggande för att undanröja 

hinder i lärmiljön för eleverna vilket enligt Bruce (2018) bland annat innebär att delge 

matematiklärare kunskap om matematikundervisningens komplexitet. Dowker (2005) anser att det 

är viktigt att matematiklärare är medvetna om att den aritmetiska förmågan är komplex och 

planerar sin undervisning noggrant utifrån den vetskapen. Samt att de utformar sin undervisning 

så att eleverna är aktiva, så att eleverna använder flera olika representationer när de löser uppgifter 

och så att utforskande samtal är rådande (a.a). Holgersson och Wästerlid (2018) menar att 

specialläraren är en resurs på organisationsnivå då denne besitter en specifik kunskap om hur 

matematikundervisningen bör bedrivas (a.a). Dock ska specialläraren inte enbart arbeta mot 

kollegorna utan även mot eleverna (SFS 2011:186). Bruce (2018) menar att de höjda kraven på att 

alla elever ska nå målen i kombination med de olika förutsättningar eleverna kan ha utifrån sin 

språkliga förmåga gör att det behövs elevnära insatser (a.a). Sterner, Helenius och Wallby (2014) 

lyfter att genom att se och beskriva samband, att ställa frågor och dra slutsatser samt att konstruera 

och kritisera resonemang lär sig elever matematik. Språket har en viktig funktion för att elever ska 

få förståelse för att matematiska begrepp kan representeras på olika sätt och att dessa 

representationer kan skilja sig mycket åt och ha olika funktioner (a.a). Representationer kan delas 

in i fem kategorier: fysisk, bildlig eller grafisk, verbal, numerisk och symbolisk. För att få en 

djupare förståelse av matematiska begrepp måste eleverna förstå olika representationer och även 

kunna göra översättningar mellan dem. Där är det talade språket en viktig del, i undervisningen 

använder vi ofta det talade språket för att stegvis bygga upp representationer från konkret till mer 

abstrakt. Språket används även för att utforska, kontrastera och se samband mellan olika 

representationer. Elever som har tillgång till flera olika representationer för att beskriva samma 
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matematiska begrepp har en rikare och mer användbar begreppskunskap (a.a). Att kunna växla 

mellan olika representationer är också något som många menar starkt bidrar till 

problemlösningsförmågan (bl.a. Dowker, 2005; Sterner et al., 2014).  Här kan, enligt 

examensordningen (SFS 2011:186), speciallärare med inriktning matematikutveckling med sina 

fördjupade kunskaper om elevers lärande i matematik, vara ett stöd. Examensordningen gör 

gällande att speciallärare ska ha färdighet i och förmåga att kritiskt och självständigt analysera och 

medverka i förebyggande arbete och bidra till att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer 

(a.a). Bruce (2018) anser att i professionen speciallärare ingår att arbeta i ordinarie 

klassundervisning och även att arbeta enskilt med elever beroende på de behov som framkommit 

vid en kartläggning av eleven i matematiksvårigheter. Specialläraren har specifik kunskap om hur 

undervisningen för elever i matematiksvårigheter ska bedrivas för att gagna deras, men även övriga 

elevers, matematikutveckling (a.a). 

 

Enligt Lunde (2011) finns det väldigt lite belägg i forskning för att kompensatoriskt utformad 

specialundervisning leder till att eleverna med tiden kan fungera i den vanliga 

klassrumsundervisningen. I stället verkar dessa elever få störst behållning av en undervisning som 

är planerad och genomförs så att de säkert känner att de lyckas med det de gör. En sådan 

undervisning behöver utformas mot bakgrund av en aktiv kartläggning så att eleven förbättrar sin 

färdighet och förståelse för att med mindre justeringar kunna följa den vanliga undervisningen. I 

den specialpedagogiska hjälpen behöver vi granska tre förhållanden; innehållet, när hjälpen sätts 

in och hur man ger hjälpen (a.a). Enligt Holgersson och Wästerlid (2018) har specialläraren goda 

kunskaper kring detta och ska enligt examensordningen (SFS 2011:186) ha en fördjupad förmåga 

kring individanpassat arbetssätt och arbeta för att undanröja hinder i lärmiljön. Enligt Bruce (2018) 

är ett av speciallärarens uppdrag att möjliggöra för alla elever att uppnå utveckling och lärande 

genom att se olika möjligheter till anpassning av undervisningen och lärmiljön. 

 

2.3 Undervisning och lärmiljö för elever i matematiksvårigheter 

Bruce (2018) menar att specialläraren har kompetens att stötta elever i matematiksvårigheter i 

lärandesituationer, både i undervisning och vid bedömning, genom att dela med sig av sina 

kunskaper i att konstruera, formulera, genomföra och bedöma matematikuppgifter.   Denna 

kompetens gynnar alla elever i klassrummet (a.a). Lundberg och Sterner (2009) lyfter vikten av en 

effektiv interaktion med kommunikation och återkoppling för elever i matematiksvårigheter, för 

att uppnå detta är det nödvändigt att skapa en lärmiljö där detta är möjligt. Annars finns det en risk 

för att elever i matematiksvårigheter lär sig undvikande strategier när det gäller matematik, 
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strategier som kan vara svårupptäckta för läraren (a.a). Vidare menar Sterner (2017) att för att 

anpassa undervisningen till elever i matematiksvårigheter och ge dessa elever tillräckligt med tid 

krävs det ibland att skolan skapar en annan social och fysisk miljö för dem (a.a). Enligt Sterner et 

al. (2014) är laborativt material ett exempel på stöd i undervisningen för elever med 

matematiksvårigheter som gynnar alla elever. Rystedt och Trygg (2010) anser att laborativt 

material ger eleverna möjligheter att förstå olika representationsformer, vilket är av stor vikt vid 

inlärning av matematik. Det grundläggande syftet med att använda laborativt material är att ge 

eleverna förståelse för abstrakta begrepp, symboler och processer, samt att hjälpa eleverna att förstå 

samband och förändringar som uttrycks i en formel (a.a). Detta benämns CRA-principen, d.v.s att 

starta i det konkreta och arbeta mot det abstrakta (Sterner et al., 2014). I ett laborativt arbetssätt 

utvecklas språket, elevernas tankesätt synliggörs och skapar möjligheter till att bedöma elevernas 

kunskaper. Om detta ska ske krävs det att läraren har ett tydligt syfte med aktiviteten (a.a). 

Ljungblad (2016) menar att det är viktigt att det skapas en vi-känsla mellan läraren och eleven. Om 

eleven får engagera sig i ett meningsskapande tillsammans med läraren bygger det förtroende, 

självkänsla och självförtroende genom lärarens medvetenhet om sitt eget gensvar till eleven både 

när kommunikationen fungerar enkelt och smidigt och i dilemmasituationer (a.a). Läraren får då 

kunskap om sitt eget handlande, lärandeobjektet, andra människor och samhället från elevens sida 

av relationen (Aspelin, 2010). 

Sterner et al. (2014) framhåller att för alla människor gäller att ”träning ger färdighet”, vilket flera 

studier bekräftar inte minst gäller elevers matematikinlärning. Om elever lägger tid och arbete på 

matematik ökar chansen att nå kunskapskraven (a.a). Enligt Lundberg och Sterner (2009) benämns 

detta TOT-principen, Time on Task. En-till-en-undervisning ger elever i matematiksvårigheter 

möjlighet till effektiv TOT. För att en-till-en-undervisningen ska hålla hög kvalité är det viktigt att 

säkerställa att innehållet i undervisningen är det som eleven är i behov av. TOT-principen är det 

som ligger till grund för intensivundervisningens struktur (a.a) samt att internationell forskning 

(Fuchs et al., 2012) kan visa att trots anpassningar i klassrum och extra anpassningar såsom 

undervisning i särskild undervisningsgrupp så kommer det inte att möta behoven hos ca 5% av 

eleverna. Dessa 5% behöver mer intensiva insatser som genomförs av speciallärare (a.a).  

Anpassning av undervisningen och lärmiljön på ett sätt som skapar lärandeförutsättningar för 

eleven är inkludering enligt Lutz (2013). 
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2.3.1 Inkludering 

 

Begreppet inkludering har de senaste årtiondet blivit ett vanligt begrepp inom specialpedagogiken. 

Inkludering är ett begrepp som används i Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006), 

tidigare talade man om integrering. Integrering, enligt Lutz (2013), är när man försöker anpassa en 

person utifrån miljön medan inkludering är när man försöker anpassa miljön utifrån personen. 

Skolan bör anpassa lärandemiljön så att ett barn i behov av särskilt stöd kan få samma möjligheter 

att lyckas. Ahlbergs (2015) definition av inkludering är ”alla elevers rätt till likvärdig utbildning 

och om att skapa möjligheter för de som riskerar att ställas utanför” (s 27).  Enligt Göransson, 

Lindqvist, Klang, Magnusson och Nilholm (2015) är en vanlig missuppfattning att inkludering 

handlar om fysisk närvaro. Inkludering handlar om att förändra lärandemiljön så att den blir 

tillgänglig för alla, den ska vara så lite utpekande som möjligt för barnet i behov av särskilt stöd 

(a.a). Enligt von Ahlefeld Nisser (2014) så skall skolan främja inkludering och specialläraren har 

ett viktigt uppdrag i detta. Inkludering innebär enligt Nilholm och Göransson (2013) att fem 

kriterier ska uppfyllas. De fem kriterierna är gemenskap på olika nivåer, ett system (inte ett system 

för ”vanliga” elever och ett annat för elever i behov av stöd), en demokratisk gemenskap, 

delaktighet från eleverna samt att olikhet ses som en tillgång. Elever i svårigheter ska inkluderas i 

den vanliga undervisningen och det kräver att undervisningen differentieras utifrån elevernas 

svårigheter och att skolan använder rätt didaktik för att inte skapa större problem för dessa elever 

(a.a). Enligt Lunde (2011) skapar detta svårigheter i hur det ska lösas och hur variationer i 

prestationer i matematik ska tolkas (a.a). Adler (2010) hävdar att det som gynnar dessa elevers 

utveckling, kunskapsinhämtning och känsla av samhörighet och sammanhang är att få känna sig 

inkluderade. Vidare lyfter Adler (2010) fram att elever i matematiksvårigheter riskerar att få fel 

hjälp under alldeles för lång tid vilket inte leder till en känsla av inkludering. Han menar att dessa 

elever istället bör få sin matematikundervisning enskilt en stund varje dag (a.a), vilket i forskning 

inom fältet benämns som intensivundervisning (Lundberg & Sterner, 2009; Fuchs et al., 2012). 

Enligt Sterner (2017) har man inom forskningsfältet, för att öka känslan av inkludering, utvecklat 

och använt sig av en metod av intensivundervisning där eleven deltar i den ordinarie 

undervisningen i kombination med en begränsad period av specialpedagogiskt stöd som är utöver 

ordinarie matematikundervisning (a.a). 

 

2.3.2 Intensivundervisning 

Det finns många olika definitioner och upplägg av intensivundervisning vilket framgår i de olika 

studier och undersökningar som ligger till grund för den här uppsatsens litteraturgenomgång (se 
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exempelvis Fuchs et al., 2012). Det som kan skilja åt är bl.a. längden av perioden av 

intensivundervisningen, antalet träffar per vecka samt tiden för varje träff. I vissa studier krävs det 

inte att det är en behörig matematiklärare som bedriver intensivundervisningen, t.ex. i studien av 

Bryant et al. (2008a) var det doktorander inom sociologi som var de som arbetade med eleverna, 

de fick emellertid en specifik utbildning i intensivundervisning. Det är dock viktigt, när begreppet 

intensivundervisning används, att definiera vilken typ av intensivundervisning som avses. 

Sterners modell (Pilebro et al., 2010) är den modell som vi valt att utgå ifrån i vår studie. Upplägget 

ska vara under minst 10 veckor, 3-4 tillfällen á 40 minuter per vecka. Eleven ska arbeta enskilt 

eller i par med behörig och kulturkompetent matematiklärare dvs. en lärare som har kunskap om 

skolans kontext, kunskap om matematik och elevers matematikutveckling samt kunskap om 

pedagogik och specialpedagogik (Idbohrn, 2012). Vidare ska planeringen utgå från elevens behov 

utifrån ett specifikt kunskapskrav. Undervisningen ska ha ett strukturerat upplägg, laborativt 

material bör användas och samtal och resonemang bör vara kognitivt utmanande för eleven 

(Pilebro et al., 2010). Vikten av att ha en överenskommelse med vårdnadshavare, där dessa 

godkänner att ta ansvar och ge stöd åt sitt barn under perioden för intensivundervisningen, lyfts 

också fram. Skolan har ansvaret att fortlöpande informera vårdnadshavaren kring arbetet. De menar 

även att det tydligt ska framgå att det är ordinarie matematiklärare som sätter betyg och skriver 

omdömen (a.a.). 

I USA används begreppet RTI (Responsiveness to Intervention) eller Intensive Intervention (t.ex 

Bryant et al., 2008a & Powell & Fuchs, 2015) gällande intensivundervisning. Ofta ges insatser, för 

elever i svårigheter, i tre olika nivåer benämnda Tier 1, Tier 2 och Tier 3. Tier 1 innebär 

anpassningar i ordinarie klassrum, Tier 2 innebär oftast undervisning i särskild undervisningsgrupp 

och Tier 3 är en intensifierad insats, en-till-en. Dock kan vissa skillnader förekomma mellan olika 

stater. Insatser på Tier 3-nivå bör ges av speciallärare eller specialpedagog och är helt 

individualiserad utifrån noggranna kartläggningar och innebär ofta den typ av intensivundervisning 

som denna uppsats belyser (Fuchs & Vaughn, 2012; Powell & Fuchs, 2015). I Bryants m.fl. studier 

(Bryant et al., 2008a & Bryant et al., 2008b) är upplägget i Tier 2 enligt det som nämns ovan för 

Tier 3. 

 

Intensivundervisning kan vara en tänkbar intervention för elever som är i matematiksvårigheter på 

grund av olika orsaker såsom, medicinska/neurologiska (Engström, 2015), kognitiva orsaker 

(Holgersson & Wästerlid, 2018), svårigheter på grund av elevens socioekonomiska status (Dcsf, 

2008) samt didaktiska orsaker (Sterner, 2017). 
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2.3.3 Tidigare forskning kring intensivundervisning 

 

Nedan följer en kort presentation av de studier som ligger till grund för delrubrikerna kartläggning, 

läraren i intensivundervisning, antal tillfällen per vecka och antal veckor, lektionsstruktur, 

kontinuerlig utvärdering, resultat och sammanfattning. 

 

Bryants m.fl. studier (Bryant et al., 2008a; Bryant et al., 2008b; Bryant et al., 2016) bygger på tre 

undersökningar, som genomfördes läsåren 2005-2006, 2006-2007 samt 2015-2016.  I den första 

studien (Bryant., 2008a) deltog 126 elever i årskurs 1 varav 26 elever i intensivundervisning och 

resterande var kontrollgrupp samt 140 elever i årskurs 2 varav 25 elever deltog i 

intensivundervisning, även här utgjorde resterande elever en kontrollgrupp. I studien 2006-2007 

(Bryant et al., 2008b) deltog 161 elever i årskurs 1 varav 42 deltog i intensivundervisning, 

resterande elever var kontrollgrupp. I studiens intensivundervisning 2015-2016 (Bryant et al., 

2016) ingick 12 elever i årskurs 2 från tre olika skolor med liknande demografi. 

 

Fuchs m.fl. artiklar belyser intensivundervisningen utifrån olika perspektiv. Fuchs och Vaughn 

(2012) artikel är en sammanställning av kunskapsresultaten för elever som fått 

intensivundervisning i fyra olika studier. Fuchs et al. (2012) menar att intensivundervisning är ett 

sätt att utnyttja resurserna i skolan effektivt samtidigt som det maximerar möjligheterna för elever 

i matematiksvårigheter att lyckas. De belyser vikten av screening av alla elever, noggrann 

kartläggning för de som underpresterar på screeningen och att interventionen motsvarar elevens 

behov (a.a), medan Powell och Fuchs (2015) redogör för de aspekter lärare i intensivundervisning 

behöver ta hänsyn till när man planerar, implementerar och utvärderar intensivundervisning. 

 

I England, 2008, lade Department of Children, Schools and Families fram en rapport (Dcsf, 2008) 

där de presenterade flera olika insatser. Där lyfts bland annat positiva resultat av en intervention 

med en-till-en-undervisning om 10 timmar som låg utanför ordinarie lektionstid. Interventionen 

hade fokus på elever i åldern 6-12 år från socioekonomiskt utsatta områden. I rapporten redovisas 

inte hur många elever som deltar i en-till-en-undervisningen. Resultatet visade att interventionen 

gav eleverna den stimulans som behövdes för att de skulle kunna ta till sig den ordinarie 

undervisningen under och efter interventionen (a.a). Likaså presenterar Sterner (2017) positiva 

resultat av intensivundervisning samtidigt som innehållet i den modell som Sterner utarbetat och 

utvecklat utifrån Dcfs rapport (2008) beskrivs. 
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Det som är gemensamt i tidigare forskning är att intensivundervisningen inte ersätter den ordinarie 

matematikundervisningen, med undantag för interventionsprojekten i Sverige på 1960- och 1970-

talet (Engström, 2016). Studierna hade samtliga taluppfattning i fokus för de 

intensivundervisningar som genomfördes. 

 

Fuchs et al. (2012) menar att intensivundervisning för elever i matematiksvårigheter är mer sällsynt 

än särskilda anpassningar, trots all evidens för intensivundervisningens positiva resultat, och ställer 

frågan om det signalerar att skolor har gett upp sin undervisning för de elever som behöver det 

mest. De menar också att inkluderingspolitiken underminerar möjligheten för dessa elever att få 

den hjälp de behöver (a.a). I deras forskning, såväl som i många andra vi tagit del av (t.ex. Bryant 

et al., 2008a) finns gemensamma delar som lyfts som väsentliga för intensivundervisning. Det är 

att en noggrann kartläggning av elevens styrkor och utvecklingsbehov görs innan insatsen startar, 

att insatsen är fokuserad på ett visst område/moment, att den ges av lärare som har 

tilläggsutbildning, att den följer en bestämd struktur och att den utvärderas och revideras 

kontinuerligt (Fuchs et al., 2012). Att kartläggningen är av stor vikt för att veta att det är rätt 

matematiska område som är i fokus är den forskning, vi tagit del av, överens om (se t.ex. Bryant 

et al, 2008a). 

I Sverige har det gjorts olika projekt med intensivundervisning, det namn som ofta kommer upp 

när det gäller intensivundervisning i Sverige är Görel Sterner. Sterner har varit delaktig i ett projekt 

i två skolor i Skövde kommun (Lundqvist et al., 2011) med fem elever i årskurs 2 där resultatet 

visade på ökade matematikkunskaper inom talförståelse, som var undervisningens fokus, samt en 

ökad motivation och inställning till ämnet. Sterner var även delaktig i ett projekt i Sundbyberg 

(Pilebro et al., 2010) med sju elever i årskurs 9. Även detta projekt visade goda resultat genom 

ökade matematikkunskaper, sex av de sju eleverna fick ett godkänt betyg, samt en positiv 

förändring i inställningen till ämnet. Ett pilotprojekt med PT (personlig tränare) i matematik 

genomfördes i Helsingborg och Landskrona 2013. I projektet ingick 29 elever i årskurserna 1-4. 

Resultatet visade på ökade matematikkunskaper (Hansson, 2015). Sjöberg et al. (2016) bedrev ett 

projekt tillsammans med Umeå Universitet, med 56 elever i grundskolan i blandade åldrar, där 

upplägget var snarlikt det som Sterner förespråkar. Även i denna studie var det goda resultat, 

eleverna som deltog ökade sina matematikkunskaper genom att de fått intensivundervisningen 

utifrån den enskilde elevens kunskapsluckor. Dessutom fick de en förbättrad inställning till ämnet 
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2.3.3.1 Kartläggning 

 

Forskning (Bryant, et al., 2016) visar att elever som tidigt uppvisar låga prestationer i matematik, 

5-10% av alla elever, kroniskt kommer att vara i matematiksvårigheter vilket talar för att tidiga och 

explicita insatser är nödvändiga (a.a). Bryant et al. (2016) menar att det därför är viktigt att screena 

alla elever tidigt och sedan göra en noggrann individuell kartläggning av de elever som 

underpresterar på screeningen. Fuchs och Vaughn (2012) lyfter på liknande sätt fram vikten av 

noggrann kartläggning av de elever som förefaller vara i riskzonen för långvariga eller kroniska 

matematiksvårigheter för att kunna identifiera vilka elever som 

 

● behöver och kommer att kunna dra nytta av mindre intensiva insatser på kortare sikt 

● inte kommer att svara på ovanstående utan istället omedelbart behöver intensivare insatser 

under längre tid (a.a). 

 

I både internationell och nationell forskning (se t.ex. Fuchs, 2015; Hansson, 2015) lyfts vikten av 

kartläggning innan en intervention i form av intensivundervisning sätts in. Syftet är att identifiera 

svårigheter och kunskapsluckor för att planera intensivundervisningen utifrån elevens behov (a.a).  

 

Bryant et al. (2008a) menar att det inte är enbart kartläggningen som är av vikt utan lyfter även den 

viktiga roll som personen som genomför kartläggningen och intensivundervisningen har. 

 

2.3.3.2 Läraren i intensivundervisning 

 

Forskningen vi tagit del av (t.ex. Sterner, 2016) är samstämmig när det gäller att 

intensivundervisningen planeras och genomförs av utbildade matematiklärare med god 

kulturkompetens. Idbohrn (2012) menar, som tidigare nämnts, att kulturkompetens innebär att ha 

kunskap om hur det fungerar i skolan, kunskap om ämnet samt kunskap om pedagogik och 

specialpedagogik. (a.a). I en del studier (Fuchs et al., 2012; Powell & Fuchs, 2015; Engström, 

2016) är det speciallärare i matematik som kartlägger, planerar och genomför 

intensivundervisningen i andra studier (Bryant et al., 2016; Sterner, 2016; Pilebro et al., 2010; 

Sjöberg et al., 2016; Hansson, 2015) är det matematiklärare som fått vidareutbildning eller 

handledning i att planera och genomföra intensivundervisning (a.a).  Detta skiljer sig dock i två av 

Bryants studier (Bryant et al., 2008a; Bryant et al., 2008b) där det utöver speciallärare i matematik 

var doktorander från psykologi- och sociologiutbildningar som höll i 
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intensivundervisningen.  Fuchs et al. (2012) är de som lyfter fram läraren som genomför 

kartläggning och intensivundervisning mest, de betonar att specialläraren måste ha kunskap om, 

och kan välja rätt, kartläggningsmaterial samt kunskap om hur man administrerar det och drar 

slutsatser utifrån kartläggningen. Detta eftersom tolkningen av kartläggningen sedan ligger som 

grund för beslut och innehåll i insatsen (a.a). Specialläraren måste också vara väl insatt i gällande 

betygskriterier och kursplanens innehåll, vad man arbetar med i den aktuella årskursen, men även 

innehållet i alla årskurser, eftersom elever som är aktuella för en intervention i form av 

intensivundervisning ofta har kunskapsluckor. De menar även att det ska vara en speciallärare med 

inriktning mot matematikutveckling som planerar och genomför intensivundervisningen (a.a). De 

framhåller likaledes att kvalitén och resultatet av en sådan insats blir bättre när specialläraren 

planerar undervisningen utifrån den specifika elevens behov, söker evidensbaserad information om 

metoder och material än att använda ett färdigt läromedel (a.a).  

 

Enligt Bryant et al. (2008b) är det inte enbart undervisande lärare som spelar en stor roll utan även 

längden av intensivundervisningen har en avgörande roll på dess effekter. 

 

2.3.3.3 Antal tillfällen per vecka och antal veckor 

 

Det redovisas, i de olika studierna vi tagit del av, olika antal veckor och olika antal tillfällen per 

vecka som intensivundervisningen varat. Den kortaste interventionen är 10 timmars 

intensivundervisning (Dcsf, 2008), men i den studien redogörs inte för hur många tillfällen i veckan 

eller hur långa intensivundervisningslektionerna var. Den längsta interventionen är 23 veckor där 

intensivundervisningen gavs vid fyra tillfällen i veckan och varje tillfälle var 20 minuter (Bryant 

et al., 2008b). Bryant et al. (2008b) lyfter fram vikten av längden på intensivundervisningen, i den 

studien utökades den, jämfört med studien innan (Bryant et al., 2008a). Längden på perioden, antal 

pass i veckan samt längden på lektioner ökades, vilket gav en ökad effekt på elevernas 

matematikkunskaper.  

 

I flera av studierna (se bl.a. Flores & Hinton, 2019) lyfts även lektionens struktur som en avgörande 

faktor. 
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2.3.3.4 Lektionsstruktur 

 

Department of Children, Schools and Families (Dcsf) rapport (2008) visade att 10-timmars en-till-

en-intervention, där lektionerna följde Concrete-Representative-Abstract-principen (CRA-

principen) och hade modellering som grund, gav goda resultat för elever i behov av särskilt stöd. 

Utifrån dessa erfarenheter från England (Dcsf, 2008) samt senare forskning och egen erfarenhet 

utvecklade Sterner den modell av intensivundervisning, också den med modellering som grund, 

som lanserats i Sverige av NCM (Personlig kommunikation, 7 okt 2019 och 18 okt 2019). 

 

I den modellen arbetar eleven i fyra faser; 

● den konkreta fasen (med hjälp av laborativt material och genom muntliga förklaringar 

introducerar läraren ett matematiskt begrepp eller idé) 

● den representativa fasen (eleven arbetar med olika representationer av matematiska begrepp 

när hen löser uppgifter tillsammans med matematiska resonemang med läraren) 

● den abstrakta fasen (eleven löser problem och utför operationer med huvudräkning och 

genom att använda matematiskt symbolspråk) 

● återkopplingsfasen (läraren hjälper eleven att befästa och återkoppla idéer och färdigheter 

samt att lyfta fram samband med andra begrepp och idéer) 

(Sterner, 2017). 

 

Likt Sterner menar Powell & Fuchs (2015) att tydlig lektionsstruktur och modellering är grunden 

för intensivundervisning samt att modellering INTE innebär att läraren talar om hur man gör, utan 

att det sker i interaktion och kommunikation mellan lärare och elev bland annat genom CRA-

principen (a.a). Även Bryant mfl (2008a) har modellering som grund, men är inte tydliga med om 

modellering innebär att läraren visar hur, eller inte gör det. Inte heller redogör de för 

lektionsstrukturen utan påtalar endast att det är viktigt att lektionerna i intensivundervisning följer 

en tydlig struktur (a.a). Enligt rapporten från Dcsf (2008) är gruppstorleken är en avgörande faktor 

och det är av vikt för lektionens struktur och innehåll, en-till-en är att föredra (a.a) medan Bryant 

et al. (2016) menar att intensivundervisning med grupper upp till tre elever fortfarande kan ha en 

god struktur samt ett individualiserat innehåll upprätthållas (a.a). 

 

Det finns både likheter och skillnader när det gäller lektionsstruktur i intensivundervisning, i de av 

oss genomgångna studierna, men en gemensam och mycket viktig faktor är kontinuerlig 

utvärdering (se bl.a. Bryant et al, 2008). 
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2.3.3.5 Kontinuerlig utvärdering 

 

Att fortlöpande utvärdera för att revidera och planera intensivundervisningen är ytterligare en 

gemensam faktor (Sterner, personlig kommunikation, 7 okt 2019 och 18 okt 2019; Powell & Fuchs, 

2015; Bryant et al., 2008). Denna utvärdering bör också ske i nära samarbete med ordinarie 

matematiklärare. Enligt flera studier (se till exempel Pilebro et al., 2010) är detta upplägg, med 

kartläggning, en kulturkompetent lärare, en intensiv period, tydlig lektionsstruktur och kontinuerlig 

utvärdering, en av orsakerna till de goda resultat som intensivundervisningen ger. 

 

2.3.3.6 Resultat av tidigare forskning 

 

Gemensamt för all forskning som är utgångspunkt för denna studie (se t.ex. Bryant, 2008a, Powell 

& Fuchs, 2015) är att det har genomförts för- och eftertester för att kunna mäta om det finns några 

positiva effekter. Resultaten i forskningen visar att intensivundervisningen ger positiva resultat när 

det gäller matematikkunskaper (se t.ex. Bryant, 2008b; Fuchs & Vaughn, 2012). Som ett exempel 

lyfter Bryant et al. (2016) fram att 75 % av deltagande elever i den studien erhöll så goda kunskaper 

att de ej längre var i behov av intensivundervisning. Bryant et al. (2008b) fann evidens för att 

eleverna som deltog i intensivundervisningen hade signifikant högre höjning av sitt resultat vid 

eftertesterna jämfört med förtesterna än eleverna i kontrollgruppen vilket visar på en god effekt 

(a.a). 

 

I några av studierna (se t.ex. Sjöberg et al., 2016; Lundqvist et al., 2011) finns det även evidens för 

andra positiva effekter såsom en högre tilltro till den egna förmågan och en mer positiv inställning 

till ämnet matematik. 

 

Fuchs & Vaughn (2012) anser att den största vinsten med intensivundervisning kan vara att skolor 

insett vikten av att tidigt screena eleverna för att identifiera de som riskerar läs/skriv- och 

matematiksvårigheter. De framhåller att det finns evidens för att intensivundervisning ger positiva 

resultat, gällande elevers utveckling av kunskaper och förmågor.  

 

I forskningen som ligger till grund för denna studie är samstämmigheten stor kring vilka faktorer 

som anses vara viktiga för vad en gynnsam intensivundervisning är (se t.ex. Bryant, 2008b; Fuchs 

& Vaughn, 2012; Pilebro et al., 2010). De framgångsfaktorer som lyfts är grundlig kartläggning, 

tidig insats, utbildad matematiklärare som genomför kartläggningen och interventionen, 
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gruppstorlek, längd på perioden och lektionerna, att interventionen förläggs utöver ordinarie 

lektionstid och att innehållet i är individualiserat. 

 

 2.4 Sammanfattning 

 

Forskningen som lyfts fram är samstämmig när det gäller att intensivundervisningen ger positiva 

resultat angående elevernas kunskaper, deras inställning till ämnet samt deras tilltro till sin egen 

förmåga (se t.ex. Bryant, 2008b; Fuchs & Vaughn, 2012). Fuchs et al. (2012) vill framhålla att 

intensivundervisning ger goda resultat för eleverna, dock tar det både tid och resurser i anspråk. 

För att intensivundervisning ska bli framgångsrik konstateras det att den måste innehålla en rad 

faktorer såsom: grundlig kartläggning, tidiga insatser, utbildad och kulturkompetent 

matematiklärare som genomför kartläggning och intensivundervisning. Även gruppstorlek, längd 

på intensivundervisningen och att den förläggs utanför ordinarie skoltid samt att dess innehåll är 

individualiserad lyfts som viktiga faktorer. Enligt Pilebro, Skogberg och Sterner (2010) riktar sig 

intensivundervisning mot alla elever i matematiksvårigheter och upplägget anpassas utifrån varje 

elevs behov (a.a). 

 

3. Teoretisk ansats 

Vår teoretiska ansats är KASAM, som står för Känslan Av Sammanhang som är en salutogenetisk 

modell framtagen av Antonovsky (2005) med fokus på vilka faktorer som främjar hälsa. Enligt en 

studie genomförd av Maragalit (1998) finns det samband mellan inlärningssvårigheter och känslan 

av sammanhang, KASAM, nämligen att barn som befinner sig i riskzonen för att utveckla 

svårigheter upplever en lägre känsla av KASAM. KASAM utgår från tre begrepp, begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Människan utsätts ständigt för påfrestningar och krav i livet, och 

Antonovsky (2005) menar att vilken motståndskraft vi har för att bemöta dessa påfrestningar och 

krav beror på vårt KASAM, vilket betyder i vilken utsträckning vi upplever vår situation som 

begriplig, hanterbar och meningsfull. De påfrestningar vi utsätts för är inte enbart krav och problem 

utan kan även vara avsaknad av lämpliga strategier eller inflytande (a.a). 

Antonovskys definition av begreppen: 

Begriplighet - handlar om hur vi kan möta oförutsägbara händelser på ett förnuftsmässigt gripbart 

sätt, att ha förmågan att förstå och kunna förklara oförutsägbara händelser. En hög känsla av 
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begriplighet gör att vi kan förstå utfallet av situationen. Enligt Antonovsky (2005) skapar struktur 

och ordning en förutsägbarhet vilket ger ökad förståelse för uppgiften, som i sin tur leder till att 

eleven vet hur en uppgift eller ett problem ska angripas. Nilsson (2002) sammanfattar begriplighet 

med ett kortfattat, ”jag vet”. I denna studie utgår begriplighet utifrån elevernas kunskaper i 

matematik gällande taluppfattning. 

Hanterbarhet - handlar om hur vi kan hantera de krav vi ställs inför och hur vi använder våra 

resurser i detta. Med resurser menas den egna förmågan och stöd från andra i vår närhet. En hög 

känsla av hanterbarhet innebär att vi inte känner oss som ett offer för orättvisor eller 

omständigheter. Enligt Antonovsky (2005) innebär hanterbarhet att eleven kan använda olika 

strategier för att lösa problem och uppgifter i undervisningen, eleven ser inte bara sig själv som en 

resurs utan även lärare och klasskamrater ses som en resurs. Eleven har tilltro och strategier till att 

ta sig an uppgiften. Nilsson (2002) sammanfattar hanterbarhet med ett kortfattat, ”jag kan”. I denna 

studie utgår hanterbarhet från elevernas tilltro till sin egen förmåga i matematik. När de känner att 

matematiken är hanterbar ökar tilliten till det egna kunnandet. 

 

Meningsfullhet - handlar om hur vi känner att det är värt att engagera oss och vara delaktiga i de 

krav och problem vi ställs inför. En hög känsla av meningsfullhet skapar motivation (Antonovsky, 

2005). Vidare menar Antonovsky (2005) att delaktighet i ett socialt sammanhang tillsammans med 

motivation och engagemang leder till meningsfullhet samt att när eleven förstår syftet med 

uppgiften så uppstår meningsfullhet för eleven. När eleven känner meningsfullhet känner eleven 

att det är värt att investera tid och engagemang i undervisningen (a.a). Nilsson (2002) sammanfattar 

meningsfullhet med ett kortfattat, ”jag vill”. I denna studie utgår meningsfullhet från elevernas 

inställning till ämnet matematik. När de känner att matematiken är begriplig och hanterbar blir 

ämnet meningsfullt (Antonovsky, 2005) och de upplever matematik som ett betydelsefullt ämne i 

skolan. 

 

4. Metod 

 

Syftet med studien var att undersöka om det finns långvariga effekter av intensivundervisning i 

matematik när det gäller elevernas kunskaper, deras tilltro till sin egen förmåga samt deras 

inställning till ämnet matematik. Vid insamling av empirin har vi använt oss av både kvantitativa 

och kvalitativa metoder för att få svar på vår frågeställning, ”Vilka effekter har 

intensivundervisning i matematik efter 5 månader när det gäller elevens matematiska kunskaper, 
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elevens inställning till ämnet matematik samt tilltron till den egna förmågan i ämnet?” Att använda 

sig av flera metoder, det vill säga kvalitativt och kvantativt, kallas för mixed methods (Jacobsson 

& Skansholm, 2019), delvis var vår design kvalitativ då vi har intervjuat ett mindre antal källor 

men undersökningen var även mätbar eftersom vi har samlat in kvantitativ data genom 

kunskapstesterna. 

 

4.1 Intervjuer 

 

För att besvara den del av forskningsfrågan som belyser eventuella effekter när det gäller elevens 

inställning till ämnet matematik samt tilltron till den egna förmågan i ämnet har vi genomfört 

semistrukturerade kvalitativa forskningsintervjuer före intensivundervisningen och efter 5 

månader (Bryman, 2008). Bryman menar att intervjuer är en kvalitativ metod och den är flexibel 

genom att den ger intervjuaren en möjlighet att få fram respondenternas egna uppfattningar och 

synsätt samt att följdfrågor kan ställas. Intervjun var semistrukturerad, vi utgick från en frågegudie 

men var inte bundna till den utan kunde ändra och omformulera vid behov, vilket gav både 

respondenter och intervjuare stor flexibilitet och möjligheter till följdfrågor och förtydliganden 

(a.a). Jacobsson och Skansholm (2019) anser att kvalitativa studier med en intensiv design har 

ambitionen att få en mer djupgående insikt om en företeelse och att empirin samlas in från ett 

mindre antal källor än när man använder en extensiv design (a.a). Den kvalitativa delen i denna 

studie är hermeneutisk (Gustavsson, 2004). Den hermeneutiska metoden innebär att forskaren inte 

behöver bevisa eller generalisera sina tolkningar genom att ha representativa eller stora mängder 

empiri. Tanken är istället att tillföra tolkningen nya kvalitativa poänger (a.a).  

 

Samtliga intervjuer och även de kompletterande samtalen transkriberades med vissa förtydliganden 

från dialektalt talspråk till skriftspråk för läsbarhetens skull (Jacobsson & Skansholm, 2019). 

 

4.2 Kunskapstester 

 

Underlaget för den kvantitativa delen av undersökningen är de för- och eftertester eleverna har 

genomfört. Kunskapstesterna (se tabell 1) har genomförts vid tre tillfällen, i samband med 

kartläggningen, i direkt anslutning till avslutad insats och till sist fem månader efter avslutad insats 

där ett sommarlov var inkluderat. Vi ville mäta hur mycket elevernas kunskaper har utvecklats 

under intensivundervisningen samt hur mycket av de kunskaperna de hade kvar efter fem månader. 
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Denna undersökningsmetod visar att den delen i studien är kvantitativ (Jacobsson & Skansholm, 

2019). 

 

Tabell 1. Sammanställning över kartläggningsverktyg. 

 avstämning 1 

inför int.und. 

avstämning 2 

direkt efter int.und. 

avstämning 3 

efter 5 mån 

 

åk 2 

● Intervju 

● Magne test 2 

● McIntosh test 2 

● Skolverkets 

        bedömningsstöd åk 2 vt 

● Diamant AG1 

● Magne tst 4 

● Skolverkets 

        bedömningsstöd åk 2, vt 

● Diamant AG1, AG2 

● Skolverkets 

        bedömningsstöd åk 2, vt 

● Muntlig test kring 

        talraden 

 

 åk 9 ● McIntosh 7 

● kompletterande 

        samtal kring bråk 

● McIntosh 7 (enbart de 

delar som hanterar bråk) 

 

● McIntosh 7, 8 & 9 

(enbart de delar som 

hanterar bråk) 

● Praktisk/muntlig test 

 

4.3 Urval 

 

Urvalet i denna studie var ett strategiskt urval utifrån tillgänglighet då eleverna fanns på de skolor 

vi arbetar, men var utan ambition att ta fram ett resultat som är generaliserbart. Från början var det 

fem elever som deltog i studien, men under arbetets gång ändrades fokus för forskningsfrågan 

gällande elevernas matematiska kunskaper till att explicit handla om taluppfattning. Den femte 

elevens intensivundervisning hade fokus på problemlösning och valdes bort i och med att det inte 

gick att följa och analysera på samma sätt som de övriga elevernas resultat. Det var därför totalt 

fyra elever som deltog i studien på grund av strategiskt urval (Jacobsson & Skansholm, 2019). Det 

var två elever i årskurs 2 och två elever i årskurs 9 som fick intensivundervisning under vårterminen 

2019. Syftet med urvalet med elever från både lågstadiet och högstadiet var att synliggöra 

eventuella skillnader av effekterna av intensivundervisning, gällande kunskaper och inställning till 

matematikämnet samt tilltro till den egna förmågan när det gällde matematik, mellan olika åldrar. 

Samtliga, utom en elev i årskurs 9, har tidigare haft stöd och anpassningar och i vissa fall även haft 

åtgärdande insatser. Utifrån de tester och intervjuer som utfördes vid första kartläggningen som 

analyserades av speciallärare beslutade ordinarie matematiklärare och speciallärare i matematik 
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gemensamt att erbjuda eleverna intensivundervisning som en åtgärdande insats. Eleverna och deras 

vårdnadshavare informerades vid ett personligt möte om vad intensivundervisning innebär. 

Eleverna i årskurs 9 och deras vårdnadshavare fick även en svarsblankett där de skriftligt kunde 

tacka ja eller nej till erbjudandet. I samband med kontrollen av effekterna 5 månader efter avslutad 

insats skickades ett missivbrev ut till elever och vårdnadshavare. 

Studien har sin utgångspunkt i två skolor, en F-6 skola i södra Sverige och en 7-9 skola i 

Mellansverige. Vår ambition var att se effekterna av intensivundervisningen så lång tid som möjligt 

efter avslutad insats. Vi valde därför att genomföra interventionen på vårterminen 2019 och sedan 

genomföra sista avstämningen på höstterminen 2019, eleverna hade således ett sommarlov mellan 

avslutad insats och sista avstämning. På grund av tidsaspekten för detta arbete var det inte möjligt 

att senarelägga sista avstämningen med mer än fem månader. 

 

4.3.1 Deltagande elever 

 

Urvalet av eleverna som deltog i studien gjordes utifrån en gemensam diskussion med berörda 

speciallärare och matematiklärare, även eleverna själva och vårdnadshavare var delaktiga i 

diskussionen.  Matematikläraren för eleverna i årskurs 2 (Anna och Bea) hade lyft en oro för dessa 

två elevers matematikkunskaper. Specialläraren i matematik hade arbetat i perioder med Anna 

sedan hösten i årskurs 1 samt med Bea sedan hösten i årskurs 2. Förklaringen till dessa två elevers 

svårigheter i matematik ansågs, av specialläraren, vara inom det kognitiva området. 

Förhoppningarna var att befästa grunderna i taluppfattning så att eleverna ska gavs möjlighet att 

nå målen i årskurs 3. Lars åk 9 ansågs i grunden inte ha några kognitiva svårigheter men utifrån 

hans sociala situation hade han väldigt bristfällig skolgång. Elevhälsan, där specialläraren i 

matematik ingår ansåg, tillsammans med mentor, efter att kartläggningen var gjord att Lars skulle 

ges möjlighet att nå ett godkänt betyg i slutet av årskurs 9 genom en insats i form av 

intensivundervisning i matematik. Karin åk 9 hade haft stöd i matematik i olika former sedan 

mellanstadiet utan att nå godkänt betyg i matematik. Genom tidigare gjord utredning var det känt 

att hon hade brister i arbetsminnet. Även hon hade en mindre gynnsam social situation, men hon 

hade viljan och ambitionen att ”göra allt” för att åtminstone ha bättre förutsättningar inför 

matematiken på gymnasiet. Nedan ges en kort bakgrund av de deltagande eleverna. 
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4.3.1.1 Anna åk 2 

 

Eleven gick under vårterminen 2019 i en årskurs 2 med 23 elever, varav åtta elever hade ett annat 

modersmål och en av dessa var nyanlända. I klassen fanns det alltid en lärare och en resursperson 

då det fanns flera elever som av olika anledningar var i behov av stöd. I klassrummet rådde för det 

mesta ett gott arbetsklimat. Anna, har ett annat modersmål som delvis talas i hemmet. Hemmiljön 

har tidigare varit otrygg med b.la. skyddat boende under en tid tillsammans med mamma och 

syskon. Det senaste året upplevdes hemförhållanden vara tryggare. Eleven trivdes i skolan och 

upplevdes vara glad och positiv. Under årskurs 1 noterade läraren och specialläraren att eleven inte 

följde åldersadekvat utveckling i matematiken. Eleven har haft det kämpigt med att läsa och skriva 

men nådde målen i övriga ämnen. Eleven hade tidigare fått anpassningar och stöd i 

matematikundervisningen av både matematikläraren och specialläraren. 

 

4.3.1.2 Bea åk 2 

 

Eleven gick under vårterminen 2019 i samma klass som elev Anna (se 4.3.1.1). Bea kom till klassen 

vid läsårsstart i årskurs 2. Eleven trivdes i skolan och upplevdes vara glad och positiv. Läraren 

hade under läsåret i årskurs 2 observerat att eleven hade det kämpigt med matematiken inom vissa 

områden. Läraren hade inte noterat några svårigheter i övriga ämnen. Eleven upplevdes ha låg 

tilltro till sina matematiska kunskaper.  Överlämnande skola upplevde inte att eleven hade några 

svårigheter i matematik och hade således inte gjort någon kartläggning. 

 

4.3.1.3 Lars åk 9 

 

Lars gick i årskurs 9 i en klass med 26 elever vårterminen 2019. I klassen fanns ett gäng killar på 

3-5 personer med sociala bekymmer. En del lärare hade svårt att skapa studiero och trygghet i 

klassen medan andra lärare inte hade något större problem med det. Lars kom till orten, skolan och 

klassen när årskurs 9 startade då pappan blev vårdnadshavare istället för mamman. Han blev genast 

en i detta killgäng. Efter att Lars gått på skolan ett par månader fick han undervisning i särskild 

undervisningsgrupp i matematik vilken han sällan deltog i till en början men var mycket nöjd med 

från och med höstlovet i årskurs 9. Från årskurs 5 och fram till november i årskurs 9 skolkade han 

mycket från alla lektioner men vid höstlovet i årskurs 9 började han fundera över framtiden och 

sitt gymnasieval. Han fick då stort stöd av sin pappa och av kurator, SYV och specialpedagog på 
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skolan. Vid tiden för intensivundervisningen kämpade Lars för att få ett godkänt betyg i matematik 

för att kunna söka det gymnasieprogram han önskade. 

 

4.3.1.4 Karin åk 9 

Karin gick i årskurs 9 i en klass på 24 elever. Klassen var en klass med motiverade elever och med 

väldigt god klassammanhållning. Karin var väldigt delaktig i klassens gemensamma projekt som 

till exempel olika typer av försäljning för att samla ihop pengar till en klassresa i slutet av årskurs 

9 och hon var också klassens elevrådsrepresentant. Hennes sociala bakgrund var lite brokig med 

en farmor som stod för trygghet och stabilitet. Karin bodde mycket hos sin farmor som fanns på 

samma ort. Karin tyckte under hela sin skolgång att matematik var svårt och under 

mellanstadietiden konstaterades att hennes arbetsminne var nedsatt. Hon fick då stöd i matematik 

hos speciallärare vars utbildning var läs- och skrivutveckling. Sedan vårterminen i årskurs 7 hade 

hon sin matematikundervisning i särskild undervisningsgrupp men nådde ändå inte ett godkänt 

betyg i matematik. 

 

4.4 Datainsamling 

Arbetet inleddes med att eleverna testades (med de tester som redovisas i tabell 1) och intervjuades 

(avstämning 1). Intervjufrågorna (bilaga 1 & 2) fokuserade på elevernas relationer till undervisning 

och matematik och sammanställdes utifrån Lindenskov, Tonnesen och Weng (2016) 

intervjuguider. Resultaten analyserades och utifrån detta bestämdes, i samråd med ordinarie lärare, 

vilket matematiskt område som skulle vara i fokus under intensivundervisningen för varje elev. 

Specialläraren gjorde en inledande planering som, allt eftersom, ändrades och utvecklades utifrån 

elevernas prestationer under intensivundervisningen. Efter tio veckors intensivundervisning 

genomfördes avstämning 2, genom tester som redovisas i tabell 1, med syftet att undersöka vilken 

kunskapsutveckling eleverna haft. Fem månader efter avslutad intensivundervisning genomfördes 

avstämning 3, med hjälp av tester (se tabell 1) och muntliga/praktiska uppgifter med syftet att 

undersöka vilken kunskap som var bestående. Även intervjuer (bilaga 4) där fokus var elevens 

upplevelse av intensivundervisningen, dennes inställning till matematik och tilltro till sin egen 

förmåga i ämnet men också inställningen till skolarbete generellt användes. 
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4.4.1 Intervjufrågor innan intensivundervisning 

 

Intervjun utgick ifrån frågeställningar utifrån en intervjuguide som sammanställts utifrån 

Lindenskov et al. (2016) intervjuguider, där fokus är på elevens relationer till undervisning och 

matematik (intervjufrågor: bilaga 1 & 2). Lindenskov et al. (2016) menar att elevens tidigare 

upplevelser och olika tänkbara bakgrundsfaktorer till att de hamnat i matematiksvårigheter av 

något slag inte får förbises eller skyllas på. De menar att just det är en viktig information för 

lärarens arbete med att anpassa undervisningen eller för specialläraren för att planera en explicit 

insats och för att kunna möta eleverna och deras mångfald (a.a). Det ställdes 14 frågor till eleverna 

i årskurs 2 medan eleverna i årskurs 9 fick 16 frågor (bilaga 1 & 2). Frågorna handlade om 

elevernas upplevelser av den matematikundervisning de dittills haft, och en del av frågorna utgick 

ifrån elevernas känsla av begriplighet och hanterbarhet när det gäller matematik.  

Vid genomförandet av intervjun vid avstämning 1 hade vi tankar på att använda oss av KASAM-

teorin, men ännu var inget beslut taget, därav följde inte frågorna vid detta tillfälle till fullo teorin.  

 

4.4.2 Intervjufrågor fem månader efter avslutad intervention 

 

För att få insikt om elevernas inställning till ämnet matematik samt tilltron till den egna förmågan 

efter interventionen genomfördes en intervju fem månader efter avslutad intensivundervisning. Vid 

denna intervju var fokus på elevernas upplevelse av intensivundervisningen och dess effekter. 

Detta till skillnad från intervjun innan interventionen där fokus var på deras upplevelse av 

matematikundervisning generellt under deras skolår. Även denna intervju var semistrukturerad för 

att skapa möjlighet till flexibilitet och ge eleverna möjlighet att lyfta fram sina tankar och åsikter 

(Bryman, 2008). Vi utgick från frågeställningar (se bilaga 4) med utgångspunkt i teorin KASAM 

(Antonovsky, 2005) och dess tre begrepp begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Syftet 

med frågorna var skapa möjlighet att analysera empirin utifrån Kasam av Antonovsky (2005).  

 

4.4.3 Kartläggningsverktyg 

Bedömningsstöd i taluppfattning (Skolverket, 2016) är ett kartläggningsverktyg som hjälper 

läraren att tidigt identifiera elever som är i behov av stöd och anpassningar. Bedömningsstödet är 

för årskurs 1-3. Verktyget prövar främst taluppfattning då denna kunskap är grundläggande för den 
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fortsatta matematikinlärningen. Syftet är att verktyget ska skapa möjligheter för läraren att följa 

elevens matematiska utveckling inom taluppfattning (Skolverket, 2016). 

 

Olof Magnes matematikdiagnoser (Engström & Magne, 2006) är normerade enligt stanineskalan. 

Enligt materialets egen instruktion så är diagnoserna snedfördelade, att medelvärdet har skjutits 

uppåt, vilket gör att det blir en god spridning för de lägre prestationerna. Detta ger en högre 

tillförlitlighet vid bedömningen av elever med hinder för inlärningen. Verktyget prövar främst 

taluppfattning men även geometri och problemlösning. Syftet med verktyget är att vägleda lärare i 

bedömningen av elevers prestationer i matematik (Engström & Magne, 2006). 

 

Diamant är ett bedömningsstöd från Skolverket. Syftet är att det ska användas för kartläggning av 

elevers matematikkunskaper och användas formativt genom att skapa ett underlag för en 

strukturerad och individanpassad undervisning (Skolverket, 2013). I kartläggningen har enbart 

diagnoser från området aritmetik använts med syftet att bedöma elevernas kunskaper i 

huvudräkning. 

 

Muntligt test för årskurs 2. I arbetet med eleverna i årskurs 2 visade det sig att de inte hade befäst 

hur talen benämns och skrivs. Detta var något som tränades under intensivundervisningen men det 

testades inte i de diagnoser som användes. Vi ville genom detta muntliga test kontrollera att 

eleverna befäst detta. 

 

Översiktstest av (McIntosh, 2008) ur Förstå och använda tal - en handbok, utgår från 

taluppfattningsperspektivet. Syftet är att hjälpa lärare i grundskolan att diagnostisera eventuella 

svårigheter och feluppfattningar eleverna kan ha. Materialet används inte enbart för att utröna 

elevernas utveckling och kunskap utan är även ett verktyg för att utvärdera undervisningen 

(McIntosh, 2008). 

 

Kompletterande samtal användes också som en del av kartläggningen för eleverna i årskurs 9 

(bilaga 3). Syftet med det kompletterande samtalet var att få en fördjupad bild av deras 

utvecklingsbehov och uppdaga eventuella styrkor gällande tal i bråkform. Vid samtalet fick 

eleverna möjlighet att resonera kring del av antal, addition och subtraktion av bråk samt storlek av 

bråk. 
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4.4.4 Kartläggning inför intensivundervisningen 

Kartläggningarna genomfördes av blivande speciallärare i matematik, tillika författare av denna 

uppsats. 

 

4.4.4.1 Kartläggning av elever åk 2  

 

Valet föll på att använda flera diagnoser (se tabell 1) för att kunna jämföra varje elevs resultat 

mellan de olika diagnoserna. Visar diagnoserna på samma resultat eller finns det olikheter i 

resultaten? Samtliga diagnoser för eleverna i årskurs 2 har fokus på tal och talförståelse.  

 

4.4.4.2 Kartläggning av elever åk 9 

 

Eleverna genomförde McIntosh test 7. Kartläggningen utökades sedan med kompletterande samtal 

som fokuserade på förståelse för tal i bråkform (bilaga 3). Eftersom testet tydligt visade att båda 

eleverna hade kunskapsluckor när det gäller tal i bråk-, decimal- och procentform valde vi att 

fokusera på just tal i bråkform i de kompletterande samtalen eftersom de är grunden för bland annat 

proportionellt tänkande, algebra och sannolikhet (Clarke, Mitchell & Roche, 2010). Genom de 

kompletterande samtalen erhölls en tydligare bild av elevernas kunskaper och förmågor gällande 

bråk. 

 

4.4.5  Studiens intensivundervisning 

Efter kartläggning av elevernas utvecklingsbehov och styrkor, som flera forskare poängterar är 

grunden för en fruktbar intervention (t.ex. Bryant et al., 2008a; Bryant, et al., 2016; Fuchs et al., 

2012) började vi med intensivundervisning för de utvalda eleverna vecka 9 (elever i åk 9) och 

vecka 10 (elever i åk 2). I årskurs 2 var inriktningen talförståelse och huvudräkning, eleverna 

önskade även att träna på uppställning vid addition och subtraktion. I årskurs 9 var fokus på tal i 

bråkform då det visade sig att båda eleverna hade explicita kunskapsluckor gällande tal i bråkform. 

Intensivundervisningen gavs tre dagar per vecka, 40-45 min/tillfälle för samtliga elever i studien. 

På grund av schematekniska omständigheter var det inte möjligt att ge interventionen fem dagar 

per vecka. 
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Initialt lades en planering för varje enskild elev som sedan reviderades och omstrukturerades under 

arbetets gång beroende på elevens framsteg.  Varje lektion dokumenterades genom 

fältanteckningar som gjordes i direkt anslutning till lektionen då det inte var möjligt att anteckna 

under pågående lektion. Under hela interventionen arbetade eleverna parallellt med olika 

representationer (Dowker, 2005). Arbetet följde CRA-principen genom att konkret material 

användes såväl som bilder, att rita egna bilder, att använda siffror och symboler (se avsnitt 2.3). 

Interventionen utgjordes av de fyra faser som Lundberg och Sterner (2006) förespråkar, d.v.s den 

laborativa fasen, den representativa fasen, den abstrakta fasen samt en fas för att befästa, återkoppla 

och att skapa samband som grund för fortsatt lärande. 

Under varje lektion, i varje situation och stund, var det viktigt att skapa en vi-känsla mellan 

specialläraren som gav interventionen och eleven (Ljungblad, 2016). Genom gemensamt 

meningsskapande gavs eleverna möjlighet till stärkt förtroende, självkänsla och självförtroende. 

Samtliga elever hade näst intill 100 % närvaro på intensivundervisningen, förutom när skolorna 

hade schemabrytande aktiviteter. 

 

4.4.6 Avstämning i direkt anslutning till avslutade insatser 

Intensivundervisningen för varje elev avslutades med en kunskapskontroll. Eleverna i årskurs 

2 fick vid sista dagen av intensivundervisningen genomföra tre olika diagnoser (se tabell 1) Även 

ett muntligt test genomfördes där eleverna fick visa sina kunskaper om talraden, namnge tal och 

skriva tal. Eleverna fick även utföra en additions- och en subtraktionsalgoritm på tavlan, båda med 

tiotalsövergång. Eleverna observerades när de gjorde testerna och anteckningar skrevs ner och 

sammanställning av resultatet från testerna gjordes. 

För eleverna i årskurs 9 var det de delar av McIntosh test 7, men endast de uppgifter som behandlar 

tal i bråkform utifrån att det var förståelse för tal i bråkform som intensivundervisningen handlade 

om.  

 

4.4.7 Avstämning fem månader efter avslutad insats 

Efter fem månader gjordes den sista kunskapskontrollen. Eleverna i årskurs 2 fick vid denna 

avstämning genomföra tre olika diagnoser (se tabell 1). Även ett samtal genomfördes där eleverna 

fick visa sina kunskaper om talraden, namnge tal och skriva tal. Eleverna fick också utföra en 
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additions- och en subtraktionsalgoritm på tavlan, båda med tiotalsövergång. Eleverna observerades 

när de gjorde testerna och anteckningar skrevs ner och en sammanställning av resultatet från 

testerna gjordes. Det hölls även en intervju med eleverna där frågornas fokus var kring hur de 

upplevt intensivundervisningen och deras inställning till ämnet matematik (bilaga 4). Anna ville 

inte att intervjun skulle bandas, så vid samtalet gjordes anteckningar som renskrevs i efterhand. 

Vid intervjun med Bea bandades samtalet och transkriberades efteråt. 

Eleverna i årskurs 9 kom tillbaka till sin gamla skola vid varsitt tillfälle och gjorde McIntosh test 

7, 8 och 9, men endast de delar som behandlade tal i bråkform. Därefter fick de även svara muntligt 

på några frågor. Ytterligare ett par veckor senare genomfördes en intervju med Karin 

rörande hennes upplevelse av intensivundervisningen och vad den givit. Intervjun spelades in på 

appen Dictaphone i Ipad och transkriberades. Det var inte möjligt att få till ytterligare en träff med 

Lars och han tyckte det kändes obekvämt att bli intervjuad och inspelad via telefon så han fick 

istället intervjufrågorna skickade till sig via mejl vilka han svarade på samma dag han fick dem. 

 

4.5 Databearbetning 

 

De data som samlats in kring elevernas matematikkunskaper genom kunskapstester har 

sammanställts i tabeller där lösningsfrekvensen redovisas i procent och jämförs mellan de tre 

avstämningarna. Detta kallas av Jacobsson och Skansholm (2019) en deskriptiv presentation och 

används vanligtvis vid kvantitativ resultatredovisning. För att identifiera elevernas kunskaper så 

användes Bedömningsstödet (Skolverket, 2016) för eleverna i årskurs 2, där 

bedömningsunderlaget användes för att analysera elevernas svar.  McIntosh (2008) har använts 

som kartläggningsverktyg för eleverna i årskurs 9 men även som analysverktyg. Kapitel 4 har 

använts för analysera och tolka elevernas kunskapsresultat. Utifrån de data som samlats in, genom 

intervjuer, kring elevernas inställning till ämnet matematik samt elevernas tilltro till den egna 

förmågan gjordes en meningskategorisering. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) ger 

meningskategorisering en god överblick över ett kvalitativt material och är en analysform som 

innebär att undersöka utifrån olika kategorier. I denna studie har anteckningar och transkriberingar 

från intervjuerna vid avstämning 1 och 3 bearbetats och kategoriserats genom färgkodning. På detta 

sätt har vi kunnat lyfta fram antalet gånger eleven har talat positivt kring sin inställning i matematik 

respektive sin tilltro till den egna förmågan. Enligt Jacobsson och Skansholm (2019) kallas denna 

bearbetning för kodning och de menar att detta brukar vara första steget till vad de kallar en 

kvantitativ innehållsanalys. Kunskapstesterna har analyserats både kvantitativt och kvalitativt med 
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hjälp av KASAMs begrepp begriplighet och intervjuerna har analyserats kvalitativt med hjälp av 

KASAMS begrepp hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 2005).  Innehållet gällande 

elevernas tilltro till den egna förmågan har analyserats utifrån KASAMs begrepp hanterbarhet 

(Antonovsky, 2015). Innehållet gällande elevernas inställning till matematik har analyserats utifrån 

KASAMs meningsfullhet (Antonovsky, 2015). Hela studiens resultat, både den kvalitativa delen 

och den kvantitativa delen har analyserats genom triangulering. 

 

4.7 Validitet och reliabilitet  

Validitet handlar om att säkerställa exaktheten och träffsäkerheten i de data som samlats in 

(Denscombe, 2009). Enligt Jacobsson och Skansholm (2019) kan triangulering vara ett sätt att 

säkerhetsställa resultatet vid kvalitativ forskning, triangulering innebär att forskaren använder sig 

av flera olika datakällor och metoder (a.a), vilket har gjorts i denna studie. I studien har olika 

metoder, tester och intervjuer använts vilket gör att validiteten för studien är hög. Reliabilitet 

handlar om i vilken utsträckning ett resultat kan upprepas, vilken tillförlitlighet den har 

(Denscombe, 2009). Genom att studien har relativt hög transparens som möjligt i genomförandet 

av metoder, procedurer och analyser så har god reliabilitet försökt uppnås. Genom att metoddelen 

i uppsatsen innehåller en beskrivning om hur studien genomförts och analyserats skapas 

tillförlitligheten för studien. 

 

4.8 Etiska överväganden 

Inför studien har de deltagande eleverna och deras vårdnadshavare tillfrågats och informerats om 

studiens innehåll och process. De har också informerats om frivilligheten i att delta enligt 

Vetenskapsrådets riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2011). Dessa riktlinjer är forskningsetiska principer 

och det grundläggande individskyddskravet som konkretiseras genom fyra huvudkrav på 

forskning. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. 

Ett missivbrev (bilaga 5) skickades till elev och föräldrar för att uppfylla dessa krav. Brevet beskrev 

studiens syfte och att vårdnadshavarna kunde välja att ge sitt samtycke, eller inte, till att deras barn 

deltog i studien. Vi skrev även att vi följer riktlinjerna utifrån GDPR. I missivbrevet skrev vi fram 

att vårt arbete följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär att de som deltar i 

studien har haft möjlighet välja att inte delta, eller när som helst avbryta sin medverkan utan att det 
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skulle ha inneburit några negativa konsekvenser för dem. Eleverna i studien är också, i enlighet 

med dessa forskningsetiska principer, avidentifierade och allt material såsom fältanteckningar, 

fotografier och ljudinspelningar kommer att förstöras när studien är publicerad. 

 

5. Resultat och analys 

 

Resultatet redovisas och analyseras utifrån tre rubriker, Vilka effekter har intensivundervisning i 

matematik efter 5 månader när det gäller elevens matematiska kunskaper? och Vilka effekter har 

intensivundervisning i matematik efter 5 månader när det gäller elevens tilltro till den egna 

förmågan i ämnet? samt Vilka effekter har intensivundervisning i matematik efter 5 månader när 

det gäller elevens inställning till ämnet matematik  

 

Under rubriken Vilka effekter har intensivundervisning i matematik efter 5 månader när det gäller 

elevens matematiska kunskaper? kommer resultaten av diagnoser och tester att redovisas. Under 

de två följande rubrikerna kommer intervjuerna med eleverna att redovisas. 

 

5.1. Vilka effekter har intensivundervisning i matematik efter 5 månader när det gäller elevens 

matematiska kunskaper? 

 

Inledningsvis presenteras elevernas resultat kvantitativt i tabellform, gällande antalet poäng och 

lösningsfrekvens (se tabell 2 & 3) och därefter kvalitativt i löpande text.  
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Tabell 2. Sammanställning över elev E åk 2 och elev S åk 2 lösningsfrekvens innan, direkt efter 

och fem månader efter avslutad intervention 

Elev Avstämning 1 Avstämning 2 Avstämning 3 Avstämning 1 Avstämning 2 Avstämning 3 

 Bedömnings- 

stöd åk 2, vt 

 

Bedömnings- 

stöd åk 2, vt 

 

Bedömnings- 

stöd åk 2, vt 

 

Diamant 

AG1           

 

Diamant 

AG1 

AG2 

Diamant 

AG1 

AG2 

Anna 15/23 

65% 

18/23 

78% 

21/23 

91% 

33/36 

92% 

tid: 7:12 

36/36 

100% 

tid: 4:37 

 

22/48 

46% 

tid: 5:10* 

36/36 

100% 

tid: 5:02 

 

40/48 

83% 

tid: 12:20 

Bea 

 

19/23 

83% 

21/23 

91% 

21/23 

91% 

34/36 

94% 

tid: 6:50 

 

36/36 

100% 

tid: 4:05 

 

38/48 

79% 

tid: 8:10 

35/36 

97% 

tid: 3:20 

 

47/48 

98% 

tid: 8:43 

* Elev S åk 2 genomförde enbart 22 uppgifter, bröt testet efter 5:10 p.g.a. av bristande 

koncentration. 

 

5.1.1 Anna åk 2 

Kartläggningen (avstämning 1) visade att Anna hade en viss kunskap om talraden och talmönster 

men att det blev svårare när talraden gick över 20. Anna var inte säker på att skriva och namnge 

tal större än talet 10. Hon var delvis osäker på positionssystemet och framförallt talens värde, t.ex. 

kunde inte eleven storleksordna tal när talen var större än 20 samt blandade ihop talen 13 och 31. 

Vidare hade Anna svårigheter med att befästa huvudräkningen samt systemet för algoritmräkning 

vid addition och subtraktion med tiotalsövergångar, t.ex. använde eleven ofta fingerstöd vid 

huvudräkning och kunde sätta fel siffra som minnessiffra. Vid alla tre avstämningarna har AG1, 

som testar huvudräkning, addition och subtraktion inom talområdet 1-10, genomförts. Vid 

kartläggningen (avstämning 1) genomförde eleven AG1 på tiden 7:02 minuter och fick 33 rätt av 

36 möjliga. Fingerstöd användes i stor utsträckning. 
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Vid andra avstämningen visade eleven goda kunskaper i talföljd och talmönster, inom talområdet 

1-100, då hon kunde storleksordna tal mellan 13 och 47 samt mellan 112 och 231, Anna var även 

säker på att namnge och skriva tal, inom talområdet 1-500. Vid andra tillfället som hon gjorde AG1 

hade hon 36 av 36 på tiden 4:37. Anna var nu säker på algoritmräkning vid addition och subtraktion 

med tiotalsövergångar. 

Vid tredje avstämningen, fem månader efter avslutad intensivundervisning, gjorde Anna AG1 på 

tiden 5:02 och hade alla rätt, fortfarande används ett visst fingerstöd men inte i lika stor 

utsträckning som vid kartläggningen. Anna var säker på talraden och talföljd upp till talet 100 samt 

att namnge och skriva tal, inom talområdet 1-500. Hon var fortfarande säker på algoritmräkning 

vid addition och subtraktion med tiotalsövergångar.  

 

Resultatet för Anna visar att hon har utvecklat sin förmåga att bearbeta uppgifter. Hon visar vid 

avstämning 2 och 3 en säkerhet att hantera algoritmräkning vid addition och subtraktion med 

tiotalsövergångar, vilket visar att hon kan metoden för detta.  

 

5.1.2 Bea åk 2 

 

Kartläggningen (avstämning 1) visade att Bea hade svårigheter med att befästa huvudräkningen 

samt systemet för algoritmräkning vid addition och subtraktion med tiotalsövergångar, hon var i 

behov av fingerstöd för att hantera huvudräkningen samt hade svårigheter att följa strukturen i 

algoritmräkningen. Bea var ganska säker på talraden upp till 100 men var dock inte säker på att 

skriva och namnge tal större än talet 20, t.ex. blandade hon ihop tiotal och ental när tvåsiffriga tal 

skulle skrivas.  Vid alla tre avstämningarna har AG1 genomförts, vid första tillfället (avstämning 

1) genomförde Bea AG1 på tiden 6:50 minuter och fick 34 rätt av 36 möjliga, fingerstöd användes 

vid ungefär hälften av uppgifterna. 

Vid andra avstämningen visade Bea goda kunskaper i talföljd och talmönster, inom talområdet 1-

100, hon var även säker på att namnge och skriva tal, inom talområdet 1-500, hon blandade inte 

ihop talsorterna när flersiffriga tal skulle skrivas. Vid andra tillfället Bea gjorde AG1 hade hon 36 

av 36 på tiden 4:05. Vid avstämningen 2 gjordes även AG2, Bea hade då 38 rätt på 48 uppgifter på 

tiden 8:10.  Hon var nu säker på algoritmräkning vid addition och subtraktion med 

tiotalsövergångar. 
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Vid tredje avstämningen gjorde Bea AG1 på tiden 3:06 och hade 35 rätt av 36 möjliga. Fortfarande 

användes ett visst fingerstöd, vid knappt 35% av uppgifterna. På AG2 hade hon 47 av 48 rätt på 

tiden 8:23, här användes fingerstöd i större utsträckning, vid ca 50% av uppgifterna. Bea var 

fortfarande säker på talrad och talföljd upp till talet 100 samt att namnge och skriva tal, inom 

talområdet 1-500. Hon var fortfarande säker på algoritmräkning vid addition och subtraktion med 

tiotalsövergångar.  

 

Resultatet av testerna visar att Bea har utvecklat sin huvudräkningsförmåga. Vid avstämning 1 

behövde hon 6 minuter och 50 sekunder för att lösa AG1, lösningsfrekvensen var då 94%. Vid 

avstämning 2 löste Bea uppgifterna på 4 minuter och 5 sekunder och hade 100% lösningsfrekvens. 

Vid avstämning 3 gjordes testet på 3 minuter och 20 sekunder och lösningfrekvensen var 97%. Bea 

använde fingerstöd vid huvudräkningen i mycket mindre grad vid avstämningen 2 och 3, vilket 

tyder på en högre säkerhet i huvudräkningen.  

 

Tabell 3. Sammanställning över elev L åk 9 och elev S åk 9 lösningsfrekvens innan, direkt efter 

och fem månader efter avslutad intervention 

Elev Avstämning 1 Avstämning 2 Avstämning 3 

 McIntosh test 7 

(de uppg. som behandlar tal i 

bråkform) 

Avstämning 1 

McIntosh test 7 

(de uppg. som behandlar tal i 

bråkform) 

Avstämning 2 

McIntosh test 7, 8, 9 

(de uppg. som behandlar tal i 

bråkform) 

Avstämning 3 

Lars 0/5 

0% 

4,5/5 

90% 

15/17 

88% 

Test 7: 5/5 

Test 8: 4/6 

Test 9: 6/6 

Karin 0/5 

0% 

4,5/5 

90% 

12/17 

71% 

Test 7: 5/5 

Test 8: 2/6 

Test 9: 5/6 
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5.1.3 Lars åk 9 

 

Initialt var Lars kunskaper angående tal i bråkform väldigt bristfälliga, han löste inte någon av de 

uppgifter som handlade om tal i bråkform på McIntosh test 7 (avstämning 1). Det kompletterande 

samtalet angående tal i bråkform som vi hade efter testet (bilaga 3), i syfte att få syn på hur hans 

tankar kring tal i bråkform var och vilka kunskaper han hade, visade att tal i bråkform var något 

han helt saknade förståelse för. Det framkommer bland annat när han fick följande fråga: 

 

”Jag adderar två bråk och får summan 
1

2
, vilka bråk kan jag ha adderat?” 

Lars tittar på mig en stund och sade sedan ”Jag fattar inte!”. Jag sade ”Jag har lagt ihop två delar 

och får då en halv. Vilka delar kan jag lagt ihop?” Lars sade ”Typ som man delar ett äpple på 

mitten och sen på mitten igen och tar två av bitarna?” Jag bekräftade och frågade vad de två bitarna 

som han tog för att få ett halvt äpple heter. ”Halva halva” svarar Lars. Sen sade han ”Jag fattar fan 

inte bråk och sånt!” 

Vid avstämning 2 som innebar att han gjorde McIntosh test 7 igen, men nu endast de delar som 

behandlade tal i bråkform, hade han nästan alla rätt. På uppgift 13 där uppgiften var ringa att in 

alla sanna påståenden om talet 
2

5
 tänkte han högt och sade ”två femtedelar är mindre än en halv…” 

och ringade sedan in svaret ”Det är större än 
1

3
”, men inte svaret ”Det är lika mycket som 0,4”. 

Vid avstämning 3 gjorde han de uppgifter i McIntosh test 7, 8 och 9 som handlar om bråk. Han 

hade då 15 rätt av 17 möjliga. På uppgift 4 McIntosh 8 ringade han in två av de tre korrekta 

alternativen, men missade 
3

10
.  

 

 

 

och på uppgift 13 (McIntosh test 8) ringade han också in två av tre rätta alternativ: 
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I övrigt löste han alla uppgifter korrekt. 

 

Efter McIntosh-testet fick han även ett par muntliga frågor och några praktiska uppgifter. Han 

svarade utan att tveka på vad  
1

4
 av 100 är och vad  

1

3
  av 12 är, och förklarade att det är så för att 

100 delat på 4 är 25 och 12 delat på 3 är 4. 

 

När han skulle hänga upp talen 0,1  
2

5
   

4

10
  och  

7

10
   på tomma tallinjen fick han fundera en stund 

och resonerade högt innan han placerade  
2

5
  och  

4

10
  ovanpå varandra och inte bredvid varandra. 

 

Att färglägga vissa andelar av ett papper som är indelat i rutor, till exempel färglägga 
1

8
 av ett papper 

som är indelat i 16 rutor gjorde han utan minsta tvekan. 

 

På frågan vad som är störst  
5

6
  eller  

9

10
, och varför svarade han ”tiondelarna är ju mycket mindre 

än sjättedelarna. Då är det ju en mindre lucka som fattas till en hel så  
9

10
  är störst” 

Han fick sedan 2 röda centikuber och obegränsat antal blå och uppmaningen att ta fram så många 

blå centikuber så att de röda utgjorde 
2

10
. Han funderade högt ”de röda ska vara två av 10..... Ja, 

men då är det ju bara att lägga dit 8 blå så blir det 10 totalt och de röda är då 2 av 10”. 

 

Sedan fick han göra samma sak men då skulle de röda utgöra 
1

2
 och sedan 

1

4
. När han skulle lägga 

1

2
 ville han först ta bort en röd, men det fick han inte. Jag bad honom säga 

1

2
 högt och då sade han 

”en halv” så byggde han ihop de två röda till en bit och la dit två blå som han byggt ihop och sade 

”Nu är de röda en av två lika stora!”. 
1

4
  gjorde han på samma sätt - byggde ihop 6 st blå, två och 

två, så att de blev tre enheter och den röda en. 

 

Från avstämning 1 till avstämning 2 visade Lars en fantastisk utveckling, från att lösa 0 % av 

uppgifterna som berör tal i bråkform till att lösa 90 % av dem. Det framgick även att Lars var säker 
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på sin sak och kunde både resonera och förklara hur han tänkte, samt att han sällan tvekade när 

han skulle svara, vilket tyder på att han hade uppnått förståelse och begriplighet för tal i bråkform. 

Denna förståelse satt kvar vid avstämning 3 då lösningsfrekvens låg på 88 %, vilket kan tolkas 

som att kunskapen var befäst. 

 

Resultatet på kunskapstesterna vid de tre avstämningarna visade att Lars kunskapsutveckling varit 

väldigt tydlig i och med intensivundervisningen, vilket visar att hans kunskaper fanns kvar 

gällande tal i bråkform.  

 

5.1.4 Karin åk 9 

 

Likt Lars var Karins kunskaper angående tal i bråkform strängt taget obefintliga vid avstämning 1, 

särskilt med tanke på att de båda gick i årskurs 9. Även hon misslyckades med alla de uppgifter på 

McIntosh test 7 som behandlade tal i bråkform. Tillika vid det kompletterande samtalet (bilaga 3), 

för att identifiera hennes eventuella kunskaper och tankar om tal i bråkform, visade det sig att hon 

saknade kunskaper och att hon tyckte det var både onödigt och obegripligt. Hon berättade att hon 

aldrig förstått bråk och sa ”Det är ju bara att slå in det på miniräknaren så får man det som 

decimaltal istället, det är mycket enklare!”  

 

Vid avstämning 2 som var McIntosh test 7, men endast de uppgifter med tal i bråkform hade även 

hon nästan alla rätt. På uppgift 13, där hon skulle ringa in alla sanna påståenden om talet 
2

5
 ringade 

hon in svaret ”Det är större än 
1

3
” och kommenterade ”Jag såg bitarna i huvudet”, men även hon 

missade att ringa in svaret ”Det är lika mycket som 0,4”. På uppgift 17 där de skulle ringa in den 

summa av två bråk som är större än 1 ringade hon in rätt svar och sade ”Jag tänkte vilka som är 

halva”. 

 

Vid avstämning 3 gjorde hon de uppgifter i McIntosh test 7, 8 och 9 som handlar om bråk och hade 

då 12 rätt av 17 möjliga. På uppgift 13 från McIntosh test 7 ringade hon nu in båda de rätta 

alternativen. När jag kommenterade att hon inte ringade in ”Det är lika mycket som 0,4” förra 

gången sa hon ”Vi har precis jobbat med bråk och decimaler”. 

 

På uppgift 3 McIntosh test 8 satte hon inte sitt X korrekt utan nästan på en tredjedel av vägen 

istället för på en fjärdedel. 



 
 
 
 
 

43 

 

 

 

 

På uppgift 4, McIntosh test 8 där hon skulle ringa in alla tal som är större än 
1

4
  men mindre än 

1

2
 

ringade hon in två av de tre rätta alternativen efter att hon gjort om  
1

4
  till  

10

40
,  

3

8
  till  

15

40
  och  

3

10
 till 

12

40
. 

 

På uppgift 17 McIntosh test 8 där uppgiften var att ringa in summan av de bråk som är större än 1 

markerade hon varje bråk med ↑ eller ↓ och förklarade att pilarna talade om ifall bråket var större 

eller mindre än 
1

2
. 

 

 

 

För att svara på uppgift 5 McIntosh test 9 förlängde hon  
2

4
  till  

4

8
  och sedan till  

6

12
  samt förlängde  

3

4
  först till  

6

8
 , och sedan till  

9

12
. Därefter svarade hon att det finns några få tal mellan  

2

4
  och  

3

4
 och 

skrev sedan  
7

12
  och  

8

12
  som exempel. 

 

Efter McIntosh-testet fick Karin samma muntliga och praktiska uppgifter som Lars. 

 

Även hon kunde svara på vad  
1

4
  av 100 är och vad  

1

3
  av 12 är samt förklara på ett tydligt sätt. 

 

Hon tvekade inte alls när hon skulle hänga upp talen 0,1  
2

5
   

4

10
  och  

7

10
   på tomma tallinjen. Hon 

skrattade till när hon såg  
2

5
  och  

4

10
  och och sade ”Du har glömt 0,4!” 

 



 
 
 
 
 

44 

 

Att färglägga vissa andelar av ett papper som är indelat i rutor, till exempel färglägga  
1

8
 av ett 

papper som är indelat i 16 rutor var inga problem. 

 

På frågan vad som är störst  
5

6
  eller   

9

10
, och varför svarar hon ”

9

10
 eftersom det är en mindre bit 

som fattas till en hel”. 

 

Uppgiften med centikuberna där de två röda först skulle utgöra  
2

10
  sedan  

1

2
  och  

1

4
  löste hon 

ungefär som Lars genom att bygga ihop de två röda till en enhet och sedan lägga till blå som hon 

också byggde ihop två och två. 

 

Karin hade en framgångsrik utveckling, från att inte lösa en enda av uppgifterna med tal i bråkform 

vid första avstämningen till att ha en lösningsfrekvens på 90 % vid avstämning 2. Det framgår att 

hon upplevdes som säker och trygg när hon löste uppgifterna om bråk.  Vid avstämning 3 visar 

Karin fortfarande en säkerhet, även om lösningsfrekvensen hade sjunkit något, från 90 % till 71 %. 

Dock var det betydligt fler uppgifter vid avstämning 3 än vid avstämning 2 vilket påverkar 

procentsatsen. Vid avstämning 3 löser hon 12 av 17 uppgifter korrekt vilket tyder på att 

intensivundervisningen haft en god effekt på elevens kunskapsutveckling gällande tal i bråkform. 

 

5.1.5  Analys av elevernas kunskapsutveckling i matematiken 

 

Samtliga elever som deltagit i studien fick en positiv kunskapsutveckling när jämförelse görs 

mellan avstämning 1 före interventionen, och avstämning 2 i direkt anslutning till avslutad insats. 

Kunskapsutvecklingen var positiv utifrån den insats som var och en fick, vilken hade ett 

individuellt fokus utifrån de kunskapsluckor som framkommit i kartläggningen. För eleverna i åk 

2 gällde det att befästa talraden, talförståelse och huvudräkning och för eleverna i åk 9 var det att 

få förståelse för tal i bråkform. Resultaten för eleverna i årskurs 2 förbättrades därtill från 

avstämning 2 till avstämning 3, medan resultaten bibehölls för en elev och sjönk något lite för en 

elev när det gäller förståelse för tal i bråkform hos eleverna i åk 9.  Att elevernas kunskaper ökade 

tyder på att de fått förståelse och att det matematiska kunnandet gällande elevernas fokusområde 

blivit begripligt. Intensivundervisningens struktur med en-till-en-undervisning, mycket laborativt 

arbete som successivt gick vidare till, och mellan, de olika faserna, skapade förutsägbarhet vilket 

gav förståelse och vetskap om hur de skulle ta sig an uppgifterna. Detta tolkas som begriplighet 
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enligt Antonovskys begrepp i KASAM eftersom Antonovsky (2005) menar att begriplighet är att 

förstå en uppgift och veta hur den ska lösas, vilket Nilsson (2002) menar är en känsla av att veta.  

 

5.2 Vilka effekter hade intensivundervisningen i matematik efter 5 månader när det gäller 

elevens tilltro till den egna förmågan 

 

Effekterna när det gäller elevens tilltro till den egna förmågan, elevens känsla av hanterbarhet, 

redogörs kvalitativt i löpande text och avslutas sedan med en analys. I intervjuerna fick eleverna 

svara på frågor kring deras tilltro till den egna förmågan, vilken den är och om den har förändrats 

och i så fall på vilket sätt. De data vi sedan hade meningskategoriserades efter negativa och positiva 

kommentarer från eleverna gällande deras tilltro till den egna förmågan i ämnet matematik.  

 

5.2.1. Negativa uttalanden före och 5 månader efter interventionen gällande tilltron till den 

egna förmågan 

 

Vid den första intervjun uttalade ingen av eleverna, i klartext, att de inte hyste någon tilltro till den 

egna förmågan i matematik. Dock hade tre av eleverna (Anna; Bea; Karin) tidigare uttalat till 

ordinarie matematiklärare att de inte kan matematik och att de är dåliga på matematik. I 

intervjuerna framkom dock en del tankar som kunde tolkas som en lägre tilltro till den egna 

förmågan i matematik: Bland annat sade tre av de fyra eleverna (Anna; Bea; Karin) att de tyckte 

att matematik var svårt. De sade även: 

 

”Jag blir stressad när man jobbar med andra och de är så snabba” (Anna). 

 

”Huvudräkningen och tankestrategier är svårt” (Bea). 

 

”Huvudräkning är svårt, ställa upp och komma ihåg hur man ska göra är svårt… instruktioner är 

svårast” (Anna).   

 

Vid avstämning 3 när den andra intervjun med eleverna genomfördes, var det inga negativa 

uttalanden gällande tilltron till den egna förmågan i matematik, ingen av eleverna nämnde att 

matematik var svårt.  
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5.2.2. Positiva uttalanden före och 5 månader efter interventionen gällande tilltron till den 

egna förmågan 

 

Vid kartläggningen, avstämning 1, var det ingen av eleverna som klart och tydligt klargjorde för 

sin tilltro till den egna förmågan i matematik. Dock gick det att tolka några av deras uttalande som 

att de hade en viss positiv syn på den egna tilltron i ämnet matematik. Samtliga elever nämnde 

matematiska områden som de kände att de behärskade. Tre av dem nämnde räknesätt som något 

som de upplevde att de behärskade (Anna; Bea; Karin), medan en av dem (Lars) relaterade till 

geometri. 

 

”Addition och storleksordna är lätt” (Anna). 

 

”Plus, minus, gånger och delat är ganska lätt” (Karin). 

 

”Det är ganska lätt med omkrets och area”, (Lars, som även ansåg att han var bra på att ställa upp 

och de fyra räknesätten)  

 

Vid avstämning 3 framgick det, vid intervjuerna med eleverna, att de upplevde att en högre tilltro 

till den egna förmågan var en av effekterna av intensivundervisningen. Samtliga elever sade att de 

hade fått en högre tilltro, att de hade en känsla av att kunna hantera matematiken, och att de kände 

sig säkrare på sina kunskaper i ämnet matematik. Bea menade att intensivundervisningen har gjort 

att hon kände att det var lättare att jobba med andra för att hon numer hängde med på samma sätt 

som de. De andra eleverna sade:  

 

”Det är lättare att fatta vid genomgångar”, ”jag känner mig mer säker” och ”jag tror att jag kan och 

då är det lättare” (Anna).  

 

”För att nu ligger jag snudd på ett steg före alla andra” och ”det ökade självförtroendet” (Lars). 

 

”Jag kan fixa det här, kämpar jag så funkar det ju” (Karin). 

 

Eleverna fick även svara på en följdfråga: om de ansåg att de hade stärkt tilltron till den egna 

förmågan i matematik, så fick de frågan om de kunde ta med denna tro på sig själv till andra ämnen, 

till skolarbetet som helhet. På denna fråga svarade samtliga elever ja. Karin, till exempel, sade så 

här: 
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”Ja, alltså skolan har alltid varit lite sådär, asså ja, skolan lalala….ja men allting vart mer seriöst 

för mig” (Karin).  

 

5.2.3 Analys gällande elevernas tilltro till den egna förmågan i ämnet matematik 

 

Elevernas svar från intervjuerna före och efter avslutad insats har analyserats utifrån KASAMs 

begrepp hanterbarhet (Antonovskys, 2005) gällande elevernas tilltro till den egna förmågan. 

Analysen visar att samtliga elevers tilltro till ämnet matematik var betydligt mer positiv fem 

månader efter avslutad intervention. Till exempel säger Lars att hans självförtroende ökade i och 

med intensivundervisningen och att han fick bevis på att han kan när han klarade nationella proven 

i matematik, vilket han inte trodde att han skulle innan han fick intensivundervisningen. 

Antonovsky (2005) menar att när eleverna ges lämpliga strategier och metoder och får prova på att 

använda dessa med stöd av läraren, eller klasskamrater, lär de sig att hantera och lösa de olika 

problem som de ställs inför i undervisningen. När eleverna talade negativt om den egna tilltron 

före interventionen nämndes det att de upplevde att de inte var snabba nog (Anna), att de blev 

stressade av att inte hinna med (Anna) och över att inte kunna (Bea). Eleverna (Anna; Bea; Karin) 

upplevde matematik som svårt, att de inte förstod, varken vad de skulle göra eller hur de skulle 

göra det. Fem månader efter intensivundervisningen visade elevernas svar att de upplevde att de 

hade ökat tilltron till den egna förmågan i matematiken. Samtliga elever hade fått ökat 

självförtroende och en känsla av att kunna. Förändringen i deras svar mellan före och fem månader 

efter interventionen tyder på att intensivundervisningen var något som påverkade tilltron till den 

egna förmågan i ämnet matematik positivt och skapade en känsla av hanterbarhet för eleverna, de 

fick en känsla av att matematik är något de kan.  

 

5.3 Vilka effekter hade intensivundervisning i matematik efter 5 månader när det gäller elevens 

inställning till ämnet matematik 

 

Effekterna när det gäller elevens inställning till ämnet matematik, elevens känsla av 

meningsfullhet, redogörs kvalitativt i löpande text och avslutas sedan med en analys. I intervjuerna 

fick eleverna svara på frågor om deras inställning till ämnet matematik: vilken den är, om den har 

förändrats, och i så fall på vilket sätt. Materialet meningskategoriserades efter negativa och positiva 

kommentarer från eleverna gällande deras inställning till matematik.  
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5.3.1. Negativa uttalanden före och 5 månader efter interventionen gällande elevens 

inställning till ämnet matematik 

 

Vid avstämning 1, sade tre av fyra elever (Anna; Bea; Karin) att de upplevde matematik som svårt 

på grund av olika anledningar. Två av eleverna (Anna; Bea) relaterade till huvudräkning och en av 

dem uttryckte följande: 

 

”Huvudräkningen och tankestrategier är svårt” (Bea). 

 

Karin sade att hon aldrig har förstått bråk och tycker att det är ett onödigt moment som man kan 

klara sig utan. Vidare sade hon:  

 

”Det är ju bara att slå in det på miniräknaren så får man det som decimaltal istället, det är ju mycket 

enklare” (Karin). 

 

Vid avstämning 3 genomfördes den andra intervjun med eleverna, vid dessa var det färre negativa 

uttalanden riktade mot ämnet matematik. Enbart ett uttalande kan tolkas som negativt, och det var 

eleven Karin som sade: 

”Jag har alltid tyckt att matte är tråkigt” (Karin).  

 

5.3.2. Positiva uttalanden före och 5 månader efter interventionen gällande elevens 

inställning till ämnet matematik 

 

Utifrån första intervjun var det 53 % totalt av elevernas uttalanden som kunde tolkas som en positiv 

inställning till ämnet. Tre av fyra elever (Anna; Bea; Lars) var nöjda med läraren och hur denne 

kan förklara matematiken för dem. Elevernas svar på frågor kring deras inställning till ämnet 

matematik tyder på att läraren är en faktor som påverkar deras inställning. Detta tydliggjordes 

bland annat genom att Lars framhöll att läraren var bra på att förklara. Arbetssättet var den andra 

faktorn som lyftes flera gånger när eleverna talade positivt om matematiken, samtliga elever talade 

om arbetssättet vid minst ett tillfälle. Två av fyra elever (Bea; Karin) talade positivt om att arbeta 

i par eller grupper, de sade: 
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”Jag tycker om att arbeta i par om jag själv får välja med vem” (Karin). 

 

”Jag tycker om ett varierat arbetssätt, enskilt, par och i grupp” (Bea).  

 

När det gällde arbetssättet lyftes även det laborativa materialet som något positivt, Lars lyfte 

arbetssättet som en positiv faktor när det gällde att tala och resonera, han sade att mycket tid lades 

på att prata, han sade även: 

 

 ”Ibland känns det som vi inte gör så mycket, vi gör inte så många tal i boken. Vi jobbar ihop på 

tavlan och så. Det är mycket bättre, då lär man sig”. (Lars) 

 

Två elever (Anna; Bea) upplevde att matematik var roligt, dock framgår inte det vad det är som 

gör matematiken rolig. Viljan att vilja förbättra sina kunskaper i matematik var något som lyftes 

av samtliga elever, vilket tyder på att de var motiverade. Tre av fyra elever (Anna; Bea; Lars) talade 

på något sätt om saker som motiverade dem att arbeta, t.ex. Bea som sade att hon ville bli bättre i 

matematik, Lars som talade om att kämpa och kämpa för att fixa betyget.  

 

Efter avslutad insats var det framförallt arbetssättet som eleverna lyfte i positiva ordalag, det 

laborativa arbetssättet i synnerhet. Alla fyra eleverna framhöll i intervjuerna att det särskilt var de 

laborativa inslagen intensivundervisningen som skapade lärande och påverkade inställningen till 

ämnet. Lars menade att det laborativa arbetssättet var en av faktorerna till att han lärde sig mer om 

bråk. Eleverna sade bland annat:  

 

”Det här sättet vi jobbade på gav resultat”, Karin som menade att det laborativa materialet gav inre 

bilder som hjälpte. 

 

 ”Lärde mig nya saker, att spela spel och att göra andra mattegrejor var bäst. Det är kul att lära sig. 

Tyckte om att bygga tal på tavlan” (Anna). 

  

Andra delar av arbetssättet som lyftes som positivt var t.ex. upplägget som gav arbetsro samt 

strukturen som skapade lärande. Bea lyfte arbetsron som en positiv faktor och sade:  

 

”Det var lugnt eehh och det var arbetsro” (Bea).  
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Även efter avslutad insats lyftes lärarens roll men inte i lika hög grad som före insatsen, två av fyra 

elever (Lars & Karin) lyfte lärarens roll. De sade: 

 

"Det var att du (specialläraren) kunde massa olika metoder så att det blev lättare att förstå” (Lars) 

 

”Det kändes som om skolan verkligen brydde sig” (Karin) 

 

Samtliga elever ansåg att intensivundervisningen gjorde så att matematiken har blivit mer 

meningsfull. Eleverna sade: 

 

”Jag har börjat gilla matte för att man får nya tal varje gång och det är riktigt kul och få göra sin en 

uträkning” (Lars). 

 

”Matte blev lite mer intressant när man förstod. Det var inte bara så här: Åh matte!! Utan det var 

så här: Okej, jag ska kämpa och försöka det här så det blir bättre” (Karin). 

 

”Jag har fått det bevisat att ju mer man kämpar ju längre kan man komma. Efter att jag klarade 

matten så har jag börjat plugga till det jag vill på riktigt” (Lars).  

 

”Det är roligare när man är bättre” och ”För att jag känner att jag är bättre och snabbare och då är 

det lättare” (Anna).  

 

Bea menade att hennes inställning till ämnet blivit mer positiv, hon svarade ja på frågan om hon 

gillade matematik men hon hade svårt att sätta ord på hur och sade: 

 

”Det känns bättre bara”. (Bea) 

 

Samtliga elever fick, efter avslutad insats, svara på frågan om de upplevde att det var värt den tid 

och ansträngning som krävdes för att genomföra intensivundervisningen. Samtliga elever svarade 

att det upplevde att det var värt det. Här följer några exempel på vad eleverna svarade på frågan:  

 

”Ja, jag lärde mig mycket” (Anna). 

  

”Ja, jag kände att det var värt det för att jag kunde ju inte så mycket innan och jag vill ju kunna 

jättemycket” (Bea). 
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”Det var helt klar värt varenda minut” (Lars).  

 

”Ja, gud ja! Det var en självklarhet. Jag tycker att det var jättevärt det!” (Karin).  

 

5.3.3 Analys gällande elevernas inställning till ämnet matematik 

 

Elevernas svar från intervjuerna före och efter avslutad insats har analyserats utifrån begreppet 

meningsfullhet från Antonovskys (2005) teori KASAM med utgångspunkt i att när matematiken 

upplevs meningsfull så innebär det att inställningen till ämnet blir mer positiv. Analysen visar att 

samtliga elevers inställning till ämnet matematik är betydligt mer positiv fem månader efter 

avslutad intervention. Resultatet tyder på att intensivundervisningen var något som påverkade 

inställningen till ämnet positivt och skapade meningsfullhet för eleverna.  

När eleverna pratade negativt om ämnet så var det oftast en faktor som står i centrum, elevens 

matematiska kunnande. Eleverna upplevde matematik svårt, en del moment upplevdes vara röriga 

samt att de inte förstod, varken vad de skulle göra eller hur de skulle göra det.  Detta tyder på att 

elevens uppfattning kring sitt kunnande, elevens tilltro till den egna förmågan, att de känner att de 

kan hantera matematiken, påverkar elevens inställning till ämnet. En känsla av att inte kunna 

matematiken, påverkar inställningen till ämnet och matematiken blir inte meningsfull för dem. 

När eleverna pratade positivt om ämnet så berördes framförallt två faktorer, lärarens roll och det 

laborativa och konkreta arbetssättet. När eleverna talade om lärarens roll kunde de säga t.ex. att 

läraren var bra på att förklara, att läraren visade att man brydde sig, att läraren kunde många olika 

metoder, att lärare tog sig tid till att prata och förklara. När de talade om arbetssätt så menade de 

att det konkreta och laborativa arbetsmaterialet gjorde det tydligare för dem och gav dem visuellt 

stöd. De menade att arbeta i grupper och/eller par var givande då det gavs tillfälle att lära av 

varandra och att det fanns tillfälle att tala och resonera. Detta tyder på att det som eleverna upplever 

som positivt och som påverkar deras inställning till ämnet är faktorer som påverkar deras lärande 

positivt. När eleverna får stöd i sin kunskapsutveckling, när de upplever att de förstår och att 

matematiken blir mer begriplig för dem, så får de en positiv inställning till ämnet och ämnet blir 

meningsfullt. Nilsson (2002) menar att en känsla av meningsfullhet leder till känslan ”jag vill”, 

vilket syns i resultatet, t.ex. sade en av dem: 

 ”Jag vill ju kunna jättemycket” (Bea).  



 
 
 
 
 

52 

 

Samtliga elever svarade att de ansåg att matematiken blivit mer meningsfull efter avslutad 

intervention och att de tyckte att det var värt den tid och ansträngning som krävdes för att 

genomföra intensivundervisningen. När de försökte förklara vad som gjorde att det var värt det 

lyftes, av samtliga elever, bl.a. att de upplevde att de hade lärt sig mycket, att de hade utvecklat 

sina matematiska kunskaper. Även här tyder resultatet på att när matematiken är begriplig och 

hanterbar (Antonovsky, 2005), så upplevs matematiken meningsfull. Nilsson (2002) menar att när 

eleverna känner att de förstår och kan så skapas en känsla av att vilja. Resultatet kan tolkas som att 

när eleverna känner att matematiken är meningsfull så skapar det motivation, enligt Antonovskys 

teori (2005).  

Antonovsky (2005) menar att begriplighet och hanterbarhet måste uppnås för att en känsla av 

meningsfullhet ska uppstå, vilket resultatet visar. Som exempel kan både begriplighet och 

hanterbarhet skapas för eleverna genom läraren och arbetssättet. Detta innebär att när läraren kan 

förklara och visa matematiken på ett sätt som gör att eleverna förstår så uppnår eleverna 

begriplighet. När eleverna har uppnått begriplighet blir matematiken hanterbar för dem och de 

känner att de kan, vilket gör att deras tilltro till den egna förmågan ökar och då uppstår 

meningsfullhet och motivation. 

 

5.4 Slutsatser av resultat och analys 

 

Att planera, genomföra och utvärdera intensivundervisning är både tids- och resurskrävande, 

emellertid visar denna studie att en sådan intervention ger goda resultat. Intensivundervisningen 

har, i denna studie, haft positiva effekter på samtliga elever när det gäller kunskaper, inställning 

till ämnet matematik och tilltron till den egna förmågan när det gäller matematik. Detta gör det 

tydligt att intensivundervisningen bidragit till att elevernas KASAM har stärkts genom att 

intensivundervisningen hade tydlig struktur och ordning, vilket gav eleven förståelse för hur hen 

skulle ta sig an uppgifterna/problemen. Detta menar Antonovsky (2005) innebär begriplighet, 

något Nilsson (2002) benämner som ”jag vet”.  

 

Till följd av att undervisningen följde de fyra faserna (den konkreta-, den representativa-, den 

abstrakta- och återkopplingsfasen) som lanserats av NCM (Sjöberg et al., 2016) blev 

undervisningen hanterbar för eleverna genom att den skedde i interaktion och kommunikation med 

intensivundervisningsläraren samt att eleverna genom modellering anammade olika strategier för 

att lösa uppgifter/problem. I och med detta arbetssätt uppnådde eleverna en känsla av att de kan 
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och de fick en högre tilltro till den egna förmågan, vilket enligt Antonovsky (2005) innebär att 

eleverna upplever att ämnet är hanterbart. Den meningsfullhet, som Antonovsky (2005) menar, 

skapades genom den interaktion i kontexten som gav engagemang och motivation hos eleverna 

något som visade sig tydligt i deras nästan 100 %-iga närvaro och deras uttalanden om 

intensivundervisningen vid avstämning 3. Denna närvaro tyder på att eleverna ville vara där och 

ville lära sig matematik.  

 

Efter fem månader fanns effekterna kvar även om lösningsfrekvensen när det gäller kunskaper 

sjunkit något för eleverna i årskurs 9. Detta i kontrast till eleverna i årskurs 2 som hade ökat sina 

kunskaper, om än marginellt. När det gäller effekterna av intensivundervisningen då det handlar 

om elevernas inställning till matematik och deras tilltro till sin egen förmåga i ämnet kvarstår 

effekterna, vilket sannolikt kan härledas till att deras KASAM blivit betydligt större i och med 

intensivundervisningen, känslan av att vilja menar Nilsson (2002) är att känna meningsfullhet. Det 

visade sig likaså att intensivundervisningen även hade positiva effekter när det gällde elevernas 

inställning till skolarbetet generellt, vilket även det sannolikt kommer sig av en stärkt KASAM.  

 

6. Diskussion 

Nedan kommer intervention, resultat och metod att diskuteras i förhållande till studiens syfte, 

frågeställningar och till tidigare forskning. Vi har valt att lyfta interventionen i diskussionen då den 

ligger till grund för studiens resultat. Därefter presenteras specialpedagogiska implikationer och 

slutligen kommer även förslag till fortsatt forskning att presenteras.  

 

6.1 Interventionsdiskussion  

Nedan kommer vi att diskutera upplägg och genomförandet av studiens intensivundervisning.  

 

6.1.1 Upplägg 

Något som ofta lyfts i forskningen, som är avgörande för resultatet av intensivundervisning, är 

vikten av längden på intensivundervisningen, både antalet veckor som intensivundervisningen 

pågår men även antalet lektioner under veckan och lektionernas längd (t.ex. Sterner, 2017; Bryant 

et al., 2008b). I studiens intensivundervisning var antalet veckor 10, i snitt träffades läraren och 
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eleverna tre gånger per vecka och varje lektion var ca 40 minuter lång. Vår intention var att ha 4 -

5 lektioner per vecka men då intensivundervisningens period låg under andra halvan av 

vårterminen så inföll det flera lovdagar och friluftsdagar, vilket gjorde att vi inte fick den 

möjligheten.  

En erfarenhet vi tar med oss är att intensivundervisning bör förläggas under höstterminen eller 

första halvan av vårterminen för att skapa möjligheter till så många lektioner som möjligt per 

vecka. Om vi hade haft möjlighet att förlänga perioden med några veckor alternativt haft fem 

lektioner per vecka menar vi att elevernas KASAM hade stärkts ytterligare. Framförallt för 

eleverna i årskurs 9 som inte nådde till återkopplingsfasen inom den tidsram som fanns.  Däremot 

var upplägget lagom för eleverna i årskurs 2. 

Att förlägga intensivundervisningen utöver ordinarie skoltid är en framgångsfaktor enligt 

forskningen (Sterner, 2017), vilket gjordes med eleverna i årskurs 9. Dock fungerade det inte 

logistiskt för eleverna i årskurs 2, då en av dessa elever var tvungen att åka med skolskjutsen hem 

och inte hade möjlighet att stanna efter skoltid eller komma tidigare på morgonen. Lektionerna för 

årskurs-2-eleverna spreds ut över samtliga ämnen för att inte ett specifikt ämne skulle bli drabbat. 

Detta var inte det bästa scenariot, men det bästa vi kunde åstadkomma utifrån rådande 

omständigheter. Att förlägga intensivundervisningen utöver ordinarie skoltid ställer höga krav på 

logistiken, t.ex. att hitta tider som fungerar för både elev och lärare och att det finns lediga lokaler 

att tillgå. Det ställer även väldigt höga krav på eleverna, det krävs ett stort engagemang och vilja 

för att komma till skolan tidiga morgnar, att stanna kvar på eftermiddagen eller att använda sina 

håltimmar till intensivundervisning. Det som är så fantastiskt är att våra elever tyckte att det var 

värt det, en av eleverna i årskurs 9 uttryckte att det var värt varenda minut. Det är möjligt att 

resultatet blivit detsamma, för eleverna i årskurs 9, om intensivundervisningen hade lagts på 

elevernas ordinarie lektioner, och då med fördel utspritt över olika ämnen, vilket är mycket enklare 

logistiskt. Men då uppkommer frågan vad det inneburit för eleverna när det gäller deras KASAM 

i de ämnen som hade drabbats? Risken finns också att det uppstår en konkurrenssituation där 

lärarna i de ämnen som drabbas när eleverna har intensivundervisning upplever att deras ämne inte 

är lika viktigt. Vår erfarenhet är också att många elever inte vill gå ifrån ordinarie undervisning 

eftersom de känner att de ”kommer efter” och i och med det upplever stress. 
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6.1.2 Genomförande av intensivundervisning 

Vi hade båda två använt oss av varianter av intensivundervisning tidigare i våra professioner. Men 

innan intensivundervisningen i denna studie startade, fördjupade vi oss ytterligare i Sterners modell 

(Pilebro et al., 2010) för intensivundervisning dels genom att läsa olika artiklar och dels genom 

personlig kontakt med Pilebro, men även med Sterner.  

Modellen har, som tidigare nämnts, fyra faser; den konkreta-, den representativa-, den abstrakta- 

och återkopplingsfasen (Pilebro et al., 2010). Eftersom det är speciallärarens ansvar att göra det 

möjligt för alla elever att uppnå utveckling och lärande genom olika anpassningar av 

undervisningen och lärmiljön (Bruce, 2018) och den modellen visat goda resultat föll valet på just 

den. Detta eftersom de fyra faserna är en utveckling av den modell som användes av Department 

of children, schools and families (2008)  som följde CRA-principen. I Sterners modell ska 

undervisningen dessutom ges av en kulturkompetent lärare.  Även vi anser att elever i 

matematiksvårigheter är de elever som behöver de mest kulturkompetenta lärarna. Vi utformade 

och genomförde intensivundervisningen efter att vi, tillsammans med ordinarie lärare utifrån 

kartläggningarna bestämt fokusområde för varje elev. Vidare fanns en kontinuerlig utvärdering, 

som gjordes i samarbete med ordinarie lärare av elevernas utveckling, både den som vi såg i 

intensivundervisningen men även den som noterades på ordinarie matematiklektioner. Vi kan dock 

framhålla att det inte är helt lätt att få till denna tid som är önskvärd för den utvärderingen. 

I studiens intensivundervisning var eleverna aktiva, använde flera olika representationer och 

resonerande samtal genomsyrade lektionspassen. Genom laborativt material och muntliga 

förklaringar presenterades det begrepp eller den matematiska tanke som var i fokus för en viss elev. 

Detta följdes av den representativa fasen då eleven arbetade med olika representationer av 

begreppet/tanken för att sedan övergå i den abstrakta fasen där eleven löste problem och utförde 

räkneoperationer både med huvudräkning och genom att använda det matematiska symbolspråket.  

Återkopplingsfasen, då det ska handla om att befästa och återkoppla de nyvunna kunskaperna och 

med hjälp av läraren se samband med andra begrepp och idéer (Pilebro et al., 2010), var den fas vi 

inte kom till med alla elever på grund av tidsramen, eftersom eleverna i årskurs 9 i stort sett helt 

saknade förståelse och kunskap om tal i bråkform initialt.  Planen var att i återkopplingsfasen 

undersöka kopplingen mellan bråk- och decimaltal för att sedan även plocka in procenttal. 

Det är av vikt att intensivundervisningen genomförs med effektiv interaktion i form av 

kommunikation och direkt återkoppling för elever i matematiksvårigheter för att dessa inte ska ta 

till undvikande strategier. För att uppnå det är det viktigt att skapa en lärmiljö där detta är möjligt 



 
 
 
 
 

56 

 

(Lundberg & Sterner, 2009). Den lärmiljö som utformades för intensivundervisningen motsvarade 

det kravet väl. Detta uppnåddes genom att den bedrevs i mindre grupprum utan störande moment 

utifrån och att rummen hade en inredning med få störande intryck, samt att undervisningen följde 

strukturen för den modell av intensivundervisning som NCM introducerat i Sverige (Pilebro et al., 

2010). 

Så här i efterhand, när vi analyserat resultatet, kan vi konstatera att även i vår studie blev det väldigt 

tydligt att den här modellen av intensivundervisning ger goda resultat, gällande begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 2005). Modellen i kombination med att vi som 

speciallärare har specifik kunskap om hur undervisning för elever i matematiksvårigheter ska 

bedrivas och har fördjupad förmåga kring individanpassat arbetssätt var med största sannolikhet 

en betydande faktor för studiens goda resultat även fem månader efter avslutad intervention. Den 

här formen av intervention stämmer väl överens med speciallärarens uppdrag. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Efter analys av resultaten i studien ser vi att elevernas inställning till matematik är starkt påverkad 

av tilltron till den egna förmågan. Det framkom genom meningskategoriseringen där det blev 

tydligt att det som eleverna inte upplever begripligt och hanterbart, det de menar är svårt eller rörigt 

exempelvis, också upplevs sakna mening. Nedan följer en diskussion om effekterna fem månader 

efter avslutad intervention utifrån vårt teoretiska ramverk, KASAM (Antonovsky, 2005). Detta 

görs under rubrikerna begriplighet som syftar på elevernas kunskapsutveckling, hanterbarhet som 

syftar på elevernas tilltro till sin egen förmåga och meningsfullhet som syftar på elevernas 

inställning till matematik. 

 

6.2.1 Begriplighet 

I analysen av resultatet framgår att elevernas kunskaper genomgripande förbättrats av 

intensivundervisningen. En av förklaringarna torde vara att eleverna fick se och beskriva samband, 

ställa frågor och dra slutsatser, konstruera och kritisera resonemang och växla mellan olika 

representationer, vilket är ett liknande resultat som Sterner et al. (2014) redovisar utifrån sin studie. 

En annan förklaring är att genom att arbeta från det konkreta mot det abstrakta så underlättas det 

för elever med nedsatta minnesfunktioner att utveckla sitt tänkande och att förstå. Även språket 

utvecklas och elevens tankesätt synliggörs med det laborativa arbetssättet, vilket gjorde att vi hade 

möjlighet att bedöma deras kunskaper och utveckling. Att eleven sätter ord på det den gör, 
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tillsammans med läraren, som lyssnar aktivt är dessutom en grund för att förstå matematikens 

symboliska uttryckssätt och det är en framgångsfaktor enligt Holgersson och Wästerlid (2018). Vi 

vill då påstå att resonerande samtal och ett laborativt arbetssätt, som är en naturlig del av 

intensivundervisning, är en väg att skapa lärande och begriplighet hos eleven. 

Särskilt intressant är att resultaten för de två eleverna i åk 2 ytterligare hade förbättrats vid sista 

avstämningen. Här måste vi beakta att vi inte känner till hur deras matematikundervisning sett ut 

efter sista avstämningen och heller inte innehållet i undervisningen. Grunderna i taluppfattning är 

något som genomsyrar matematikundervisningen under hela lågstadieperioden, därför är det 

sannolikt att de fortsatt har fått undervisning inom just det området. 

 

6.2.2 Hanterbarhet 

Det har blivit tydligt, i denna studie, att elevernas tilltro till den egna förmågan har stärkts med 

hjälp av intensivundervisningen, att de upplever att matematiken är hanterbar. Till följd av att vi 

utformade intensivundervisningen så att eleverna jobbade i olika faser, att undervisningen 

präglades av matematiska resonemang för att utveckla både språk och kognition samt att den 

skedde i nära interaktion med läraren, menar vi att intensivundervisningen gjort att eleverna nu 

upplever matematiken hanterbar enligt Antonovskys (2005) definition av hanterbarhet och att de 

uttrycker en känsla av ökat självförtroende. 

Detta tyder på, att när eleverna kan få stöd i sin matematiska utveckling, när lärare kan visa och 

förklara för eleverna hur något ska utföras och när eleverna får prova på, tillsammans med läraren, 

så stärks elevens uppfattning om sitt kunnande, vilket överensstämmer med de resultat som bl.a. 

Fuchs et al. (2012) och Pilebro et al. (2010) redovisat.  Elevens tilltro till den egna förmågan ökar 

och de känner att de kan hantera matematiken, de får en känsla av att de kan. 

 

6.2.3 Meningsfullhet 

Innan intensivundervisningen upplevde eleverna i studien att matematik var svårt och obegripligt. 

Dock menade de att intensivundervisningen gjort att de ändrat sin inställning till 

matematik.  Matematiken upplevdes nu som mer meningsfull av eleverna, då deras kunskaper i 

taluppfattning förbättrats samt att de fått en ökad tilltro till sin egen förmåga i matematik. En annan 

bidragande orsak till att matematiken upplevs som mer meningsfull kan vara den nära relationen 
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till specialläraren där direkt återkoppling skett kontinuerligt, (Lundberg & Sterner, 2009). Eleverna 

känner att läraren ”bryr sig”. Att intensivundervisningen innebär en mycket effektiv TOT, dvs. att 

tiden används effektivt och uteslutande utifrån elevens utvecklingsbehov (Lundberg & Sterner, 

2009), samt att vi arbetat från det konkreta mot det abstrakta vilket anses utveckla elevernas 

kognition i matematiken (Rystedt & Trygg, 2010), kan också ha bidragit till att matematiken 

upplevs som meningsfull. 

Meningsfullhet nås när ämnet är begripligt och hanterbart (Antonovsky, 2005). När eleverna 

känner meningsfullhet och är motiverade strävar de efter att lära sig mer, de strävar efter större 

begriplighet och hanterbarhet vilket leder till att lärandet ökar, detta tyder på att en stärkt KASAM 

leder till ökat lärande. Genom en utveckling av ordinarie undervisning så att den genomsyras av 

att arbeta med olika representationsformer och CRA-principen torde behovet av 

intensivundervisning reduceras. Vi menar att även elever i olika typer av svårigheter bör ha 

förutsättningar att utveckla sin KASAM i den ordinarie undervisningen. Men vi är också medvetna 

om att det alltid har funnits, och alltid kommer att finnas, elever som behöver riktade explicita 

insatser. Men vi menar också att om klassundervisningen utvecklas kan behovet av dessa explicita 

insatser, som till exempel intensivundervisning, minska. 

 

Matematik är det ämne som flest elever lämnar grundskolan med betyget F i (Skolverket, 

2018:1035) och att en bidragande orsak kan vara att de inte får rätt stöd och därmed riskerar att 

exkluderas från undervisningen (Engström, 2015). Av den anledningen behöver skolan se över 

vilka insatser som kan bidra till att detta förändras. Intensivundervisningen har i forskning (se t.ex. 

Bryant et al., 2008a; Lundqvist et al., 2011) lyfts fram som ett sätt att möta stödbehovet hos elever 

i matematiksvårigheter på grund av olika orsaker som till exempel, som i denna studie, kognitiva- 

eller sociologiska förklaringar. Därtill anser Fuchs et al. (2012) att intensivundervisning optimerar 

möjligheterna för dessa elever att lyckas samt att skolans resurser samtidigt används effektivt. Vi 

önskade undersöka om en sådan insats även gav långvariga effekter. I studien ingick elever från 

låg- och högstadiet i grundskolan, fastän forskning menar att denna typ av intervention ska vara en 

tidig insats (se t.ex. Bryant, 2008b; Fuchs & Vaughn, 2012;). Vi menar att vi har belägg för att 

intensivundervisning är en lämplig metod även för elever i de senare årskurserna, i och med 

resultaten i studien. Vi anser också att även elever i de senare årskurserna som av en eller annan 

orsak inte tidigare fått den hjälp de behövt ska få möjlighet att nå ett godkänt betyg. Skolverkets 

rapport visar att detta inte sker då knappt 50% av de elever som lämnar årskurs 6 med F i matematik 

får särskilt stöd på högstadiet (Skolverket, 2018:1035). Vi menar att det behöver ske en förändring, 
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skolan måste bli bättre på att ge stöd till de elever som är i behov av det och vi anser att 

intensivundervisning skulle kunna vara en lämplig insats för vissa av dessa elever. 

Att intensivundervisning kan vara en lämplig insats för elever i matematiksvårigheter på grund av 

olika skäl tydliggörs i tidigare forskning. Bland andra Sterner (2017) som menar att 

intensivundervisning kan vara den hjälp elever som är i svårigheter på grund av både 

medicinska/neurologiska och didaktiska orsaker behöver. Holgersson & Wästerlid (2018) lyfter att 

elever, när svårigheterna har sin grund i kognitiva förklaringar, är hjälpta av att få arbeta från det 

konkreta mot det abstrakta, vilket är en grundpelare i intensivundervisningen. Dcsf 

(2008)  framhåller att intensivundervisningen är en av flera interventioner för att skapa struktur 

och öka motivationen hos elever som är i svårigheter på grund av sin socioekonomiska situation.  

Dock har inga tidigare studier mätt resultaten på längre sikt gällande intensivundervisning och vi 

ville ha möjlighet att avgöra om denna insats är värd investeringen i tid och resurser från både skola 

och elev. 

 

6.3 Metoddiskussion 

Vi vill till att börja med lyfta att denna studie är begränsad av urvalet och att det på grund av det 

låga antalet deltagare är svårt att dra generella slutsatser utifrån den.   

Att vi inte har en kontrollgrupp i vår studie, vilket har varit vanligt förekommande i den forskning 

vi har tagit del av (se bl.a. Bryant et al., 2008a) är något som kan ifrågasättas, enligt Bryman (2008) 

kan avsaknad av en kontrollgrupp minska validiteten. Förklaringen till det är att vi upplevde att de 

matematiska områden som skulle bearbetas redan var befästa bland deltagarnas klasskamrater och 

således inget som kunde utvecklas något nämnvärt. Det vi inte förstod vid studiens inledning var 

att klasskamraternas lägre utvecklingskurva, jämfört med deltagarnas utvecklingskurva, skulle 

kunna vara evidens för intensivundervisningens påverkan på de deltagande elevernas utveckling. 

Vårt syfte var endast att jämföra deltagarnas utveckling mellan de tre avstämningarna för att mäta 

utvecklingen. 

Med tanke på upplägget av undersökningen, valet att kontrollera med kunskapstester för att ha 

kvantitativ data att utgå ifrån samt kvalitativa forskningsintervjuer med eleverna för att få både 

bredd och djup i vår undersökning, så saknar vi reflektioner kring intensivundervisningens effekter 

från en tredje part. Vi hade en tanke på att även intervjua elevernas matematiklärare och 

vårdnadshavare, fem månader efter insatsen, för att de skulle få en möjlighet att bidra med sina 
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observationer av intensivundervisningens effekter på längre sikt. Eftersom eleverna i årskurs 9 inte 

hade samma matematiklärare fem månader efter avslutad intensivundervisning så var detta inte 

möjligt. Tanken om att intervjua vårdnadshavare kom upp först när vi analyserade resultatet vilket 

gjorde att vi utifrån tidsramen inte skulle hinna att gå tillbaka och intervjua vårdnadshavarna. Detta 

är något som skulle kunna vara en ny infallsvinkel i vidare forskning och enligt Bryman (2008) 

något som kan ge studien en mer objektiv bild. 

Vid avstämning 3 för eleverna i årskurs 9 var det betydligt fler uppgifter än vid avstämning 1 och 

2 vilket gör att procenten för antal rätt kan bli missvisande. Vid avstämning 1 och 2 fanns det enbart 

5 uppgifter och vid avstämning 3 fanns det 17 uppgifter. Detta innebär att om ett rätt görs vid 

avstämning 1 eller 2 så ger det 20% till statistiken för antal rätt, medan vid avstämning 3 ger det 

enbart knappt 6%. Här ser vi vikten av att ha ungefär lika stort antal uppgifter eller i alla fall vara 

medveten om hur fördelning i statistiken påverkas om det inte är samma antal uppgifter.  

I och med att det teoretiska ramverket inte var helt klart när interventionen startade så var 

intervjufrågorna vi använde inför insatsen inte skrivna utifrån Antonovskys (2005) tre begrepp; 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Vi kan konstatera att analysen av intervjuerna hade 

förenklats om vi haft samma intervjufrågor vid avstämning 1 och avstämning 3 och om de 

formulerats utifrån dessa begrepp. I efterhand kan vi också se att vi skulle ha intervjuat eleverna 

vid avstämning 2, utifrån samma intervjuguide som vid avstämning 3, för att belysa deras 

upplevelse av hanterbarhet och meningsfullhet även då. Detta för att, på samma sätt som när det 

gäller begriplighet, kunna se om hanterbarheten och meningsfullheten förändrats något fem 

månader senare jämfört med hur den var i direkt anslutning till interventionen.  

 

6.4. Implikationer 

Vi menar att eleverna genom intensivundervisningen fick en bättre uppgiftsorientering, dvs. att de 

blev engagerade, var koncentrerade och nyfikna (Sterner, 2012). Vi är väl medvetna om att det är 

lättare att eleverna uppnår en god uppgiftsorientering i intensivundervisningens kontext. Men en 

utmaning för svensk skola, och särskilt för oss speciallärare i matematik, är att bidra till att 

klassrumsundervisningen utvecklas på ett sätt som leder till att eleverna även där uppnår en högre 

uppgiftsorientering och därigenom kan det antal elever som lämnar grundskolan med betyget F i 

matematik minska. En väg mot ökad uppgiftsorientering är att konkretisera matematiken vilket 

Kilpatrick et al. (2001) betonar. Vår erfarenhet är att de laborativa inslagen i 

matematikundervisningen minskar markant ju längre upp i årskurserna eleverna kommer och i och 
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med det har vi identifierat ytterligare en utmaning för speciallärare i matematik. Vi anser att 

speciallärare i matematik behöver arbeta för att implementera att den konkreta och laborativa 

undervisningen ska genomsyra alla årskurser i skolan. Särskilt viktigt är det att förankra vikten av 

denna typ av undervisning i grundskolans senare år. Det är viktigt att matematiklärare blir trygga 

med det arbetssättet och att de inte låter ”matteboken” styra undervisningen utan att de ser 

läromedlet som ett komplement. I synnerhet när nya moment och områden introduceras anser vi 

att CRA-principen bör vara rådande i undervisningen. 

 

6.5 Förslag på fortsatt forskning 

Det hade varit intressant med en större studie med ett större antal deltagande elever. Att öka antalet 

veckor och antalet lektioner i veckan är även det en intressant faktor att titta på vid vidare forskning. 

Framförallt skulle en studie kring intensivundervisningens mer långvariga effekter, där en sista 

kontroll mäts senare än fem månader efter avslutat intensivundervisning, (förslagsvis 1-2 år efteråt) 

varit intressant att ta del av men då måste man även beakta den undervisning eleven fått under 

denna tid. Som tidigare lyfts skulle det även vara tänkvärt med intervjuer av ordinarie 

matematiklärare och vårdnadshavare gällande elevernas upplevelse av begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet efter en intervention med intensivundervisning samt att ha en kontrollgrupp att 

jämföra med. 

Likaså är forskning gällande hur speciallärare kan bidra till att utveckla klassrumsundervisningen, 

så att matematiken blir mer meningsfull för alla elever, intressant. Detta eftersom faktum är att 

många elever inte får det stöd de behöver så att matematiken blir begriplig och känns hanterbar 

vilket är förutsättningarna för att den ska kännas meningsfull. 

 

7. Slutord 

Syftet med studien var att undersöka om det finns långvariga effekter av intensivundervisning i 

matematik när det gäller elevernas kunskaper, deras tilltro till sin egen förmåga samt deras 

inställning till ämnet matematik genom att söka svar på frågorna: 

● Vilka effekter har intensivundervisning i matematik efter 5 månader när det gäller elevens 

matematiska kunskaper i taluppfattning (åk 2) och tal i bråkform (åk 9)? 

● Vilka effekter har intensivundervisningen haft gällande elevernas inställning till ämnet 

matematik samt tilltron till den egna förmågan i ämnet efter fem månader? 
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För att besvara frågorna valdes fyra elever, två i årskurs 2 och två elever i årskurs 9, och deras 

matematiska kunskaper kartlades noga. Under 10 veckor hade eleverna, enskilt eller i par, 

intensivundervisning tre lektioner i veckan tillsammans med en speciallärare i matematik. 

Innehållet var individanpassat och fokus för eleverna i årskurs 2 var taluppfattning och för eleverna 

i årskurs 9 var fokus tal i bråkform. Intensivundervisningen utgick ifrån de fyra faserna, konkreta, 

representativa, abstrakta samt återkopplingsfasen (Sterner, 2017). Eleverna fick genomgå tre 

avstämningar för att mäta deras matematiska kunskaper, den första vid kartläggningen innan 

intensivundervisningen, den andra i direkt anslutning till intensivundervisningen och den tredje 

fem månader efter avslutad intensivundervisning. Eleverna intervjuades vid två tillfällen, för att 

mäta deras inställning till ämnet samt tilltron till den egna förmågan. Detta skedde i samband med 

kartläggningen, avstämning 1, samt fem månader efter avslutad intensivundervisning, avstämning 

3. Det kvantitativa resultatet bearbetades och redovisades med en deskriptiv presentation och det 

kvalitativa resultatet bearbetades genom färgkodning och meningskategorisering vilket ledde till 

en innehållsanalys. Vår studie får en stärkt validitet då olika metoder har använts i undersökningen. 

Vi har genom studiens transparens försökt eftersträva reliabilitet. För att knyta vår studie till en 

teori, i vilken vi ville undersöka elevernas utveckling gällande kunskaper, tilltron till den egna 

förmågan och deras inställning till ämnet matematik, valde vi att utgå från teorin KASAM (Känsla 

Av SAMmanhang), vilket betyder i vilken utsträckning vi människor upplever vår situation som 

begriplig, hanterbar och meningsfull.  

 

Vi arbetar i en skola som står inför många utmaningar, en av dessa är den höga andelen elever som 

slutar årskurs 9 utan godkänt betyg i ämnet matematik. En annan utmaning är att leva upp till kravet 

på en inkluderande och likvärdig skola där undervisningen är anpassad utifrån varje elevs 

förutsättningar och behov (Skolverket, 2011). Inkludering innebär, enligt Ahlberg (2015), att alla 

elever har rätt till likvärdig utbildning och att skolan ska skapa möjligheter för de som riskerar att 

ställas utanför. Som vi lyft i uppsatsen så finns det flera olika förklaringar till varför elever befinner 

sig i matematiksvårigheter och utifrån detta är eleverna i behov av olika stöd och insatser (se bl.a. 

Lunde, 2011). Baserat på den forskning som lyfts fram i uppsatsen är intensivundervisning en 

givande metod för att ge möjlighet till en likvärdig utbildning. Resultaten i vår studie visar att 

eleverna ökade sina matematiska kunskaper och att de effekter som uppnåtts vid 

intensivundervisningen fanns kvar fem månader efter avslutad intensivundervisning. Samtliga 

elever sade även att de hade fått en positivare inställning till ämnet matematik. 
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Sammanfattningsvis anser vi att det är rimligt att tolka våra resultat som att vår studie visar att 

intensivundervisning kan ge effekter när det gäller elevers matematiska kunskaper, elevers 

inställning till ämnet matematik samt tilltron till den egna förmågan i ämnet. Vi anser att denna 

studie, som är en del av vår utbildning till speciallärare i matematik, har varit lärorik och har givit 

oss insikt om vikten av att göra matematiken begriplig och hanterbar för eleverna för att den ska 

bli meningsfull för dem. Eleverna behöver känna att jag vet, jag kan och jag vill. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor åk 2 

 

1. Hur upplever du att ha matematik i skolan? 

2. Hur har det varit tidigare i årskurs 1? 

3. Vad har varit bra med matteläraren? 

4. Vad har varit mindre bra med matteläraren? 

5. Vad i matten är svårt? 

6. Vad i matten är lätt? 

7. Vilka sätt tycker du är de bästa att arbeta på på mattelektionerna? Ensam, i par eller i grupp? 

8. Lägger du mycket tid på matteläxor hemma? 

9. Har du möjlighet att få stöd med matteläxorna hemma? 

10. Tycker din familj och dina vänner att det är viktigt att lära sig matte? 

11. Är det viktigt för dig att bli bättre eller bra i matte? 

12. Har du någonsin känt dig utanför på mattelektionerna? 

13. Är det svårt att läsa och förstå förklaringar i matteboken, i uppgifter? Vad är i så fall särskilt 

svårt? 

14.  Är det svårt att förstå förklaringar när läraren har genomgång i klassen? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor åk 9 

 

1. Hur har du upplevt att ha matematik genom skolåren? 

2. Vad har varit bra och vad har varit mindre bra med de mattelärare du haft? 

3. Vilka delar i matematiken kan du, eller kan lite och vilka delar kan du inte? 

4. Vilka delar i matematiken tycker du är svåra att lära sig och vilka är lätta? 

5. Vilka sätt tycker du är de bästa att arbeta på på mattelektionerna? Ensam, i par eller i grupp? 

6. Lägger du mycket tid på matteläxor hemma? 

7. Har du möjlighet att få stöd med matteläxorna hemifrån? 

8. Har du någonsin känt dig dålig till mods när du ska ha matte? 

9. Tycker din familj och dina vänner att det är viktigt att lära sig matte? 

10. Har du någonsin känt dig utanför på mattelektionerna? 

11. Tycker du att de mattelärare du haft har varit bra på att svara på dina frågor och på att lyssna 

på vad du säger? 

12. Är det svårt att läsa och förstå förklaringar i matteboken, i uppgifter? Vad är i så fall särskilt 

svårt? 

13. Är det svårt att förstå förklaringar när läraren har genomgång i klassen? 

14. Är det viktigt för dig att bli bättre eller bra i matte? 

15. Vad tror du är viktigast för att klara matte? Medfödd förmåga, hårt arbete, lära sig utantill? 

16. Tror du att du får användning av matematik i framtiden? I din utbildning? I vardagen? 
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Bilaga 3 

Frågor kompletterande samtal inför intensivundervisning åk 9 

1. Jag sparar på hjärtan av olika slag. Här är en tredjedel av mina hjärtan. Hur många 

hjärtan har jag allt som allt?  

2. Jag har adderat två bråk och summan blev 1⁄2. Vilka två bråk kan jag 

ha adderat?  

3. Jag har subtraherat två bråk och fått differensen 3⁄4 Vilka två bråk kan jag ha 

subtraherat?  

4. 
?

?
 < 

3

4
 vilket bråk kan det vara? 

5. Det är 10 killar och 10 tjejer i en klass. 10% av alla elever i klassen gillar att spela 

Fort Night. Hur många tjejer och hur många killar kan det vara?  

6. Vilka bråk kan du skriva istället för att skriva 

75% 
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Bilaga 4 

Intervjufrågor till deltagande elever efter 5  månader 

 

Namn: __________________________________ 

 

Hur upplevde du genomförandet av intensivundervisningen? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Försök förklara vad det var som gjorde att du upplevde det så?  

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Vad minns du att du gjorde under intensivundervisningen? 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________  

  

Var det någon av dessa moment i intensivundervisningen som du anser hjälpte dig att 

förbättra dina kunskaper i matematik? 

Om ja, vilka moment var det 

då?____________________________________________________________ 

  

Hur hjälpte dessa moment 

dig?____________________________________________________________ 
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Var det någon av dessa moment i intensivundervisningen som du anser inte hjälpte dig att 

förbättra dina kunskaper i matematik? 

Om ja, vilka moment var det 

då?____________________________________________________________ 

  

Beskriv varför de inte hjälpte 

dig:___________________________________________________________ 

  

 

 

Upplever du att intensivundervisningen utvecklade dina matematiska kunskaper? Ringa in 

det alternativ som stämmer bäst för dig. 

 

nej, det blev mindre begripligt  nej, det förblev detsamma  

 

ja, det blev lite mer begripligt  ja, det blev mycket mer begripligt  

 

Försök förklara på vilket sätt. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________   
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När du hade intensivundervisning i matematik var fokus på området 

bråk/taluppfattning/problemlösning. Upplever du att intensivundervisningen utvecklade 

dina kunskaper i bråk/taluppfattning/problemlösning? Ringa in det alternativ som stämmer 

bäst för dig. 

 

nej, det blev mindre begripligt  nej, det förblev detsamma  

 

ja, det blev lite mer begripligt  ja, det blev mycket mer begripligt  

 

Försök förklara på vilket sätt. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Upplever du att intensivundervisningen förändrade din inställning till ämnet matematik? 

Ringa in det alternativ som stämmer bäst för dig. 

 

förändrades ej blev mer meningsfull blev mindre meningsfull 

 

Försök förklara på vilket sätt. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Upplever du att intensivundervisningen förändrade din tilltro till den egna förmågan i 

matematik? Ringa in det alternativ som stämmer bäst för dig. 

 

förändrades ej blev mer osäker blev mer säker 

 

 

Försök förklara på vilket sätt. 

 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

 

Upplever du att intensivundervisningen förändrade din inställning till skolarbetet som 

helhet? Ringa in det alternativ som stämmer bäst för dig. 

 

förändrades ej blev mer meningsfull blev mindre meningsfull 

 

Försök förklara på vilket sätt. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Anser du att intesivundervisningen var värd den tid, engagemang och energi som det tog?  

Ringa in det alternativ som stämmer bäst för dig. 

 

ja  nej  vet  ej 

 

Försök förklara på vilket sätt. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

Tack för att du tog dig tid att svara! 
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Bilaga 5 
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På specialpedagog- och 

speciallärarprogrammet vid Högskolan 

Kristianstad skriver studenterna ett 

självständigt arbete under sin sista termin. I 

detta arbete ingår att göra en egen 

vetenskaplig studie med utgångspunkt i en 

forskningsfråga som kommit att engagera 

studenterna under utbildningens gång. Till 

studien samlas ofta material in vid olika 

verksamheter, i form av t.ex. intervjuer, 

enkäter och observationer. Ansvarig för dina 

personuppgifter är Högskolan Kristianstad. 

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt 

att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om 

dig som hanteras i studien, och vid behov få 

eventuella fel rättade. Det självständiga 

arbetet motsvarar 15 högskolepoäng,. När 

detta har blivit godkänt publiceras det i 

databasen DIVA 

 

 

Vi, Helen Karlsson och Jill Camper är matematiklärare i grundskolan och läser nu sista 

terminen på Speciallärarprogrammet (inriktning matematikutveckling) vid högskolan i 

Kristianstad. 
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Vi genomför en studie för att undersöka vilken effekt intensivundervisning har efter 6 månader 

hos de elever som deltog i studien. Vi har under vårterminen 2019 genomfört 

intensivundervisning på våra respektive skolor under cirka 10 veckor, där ditt barn fått ta del 

av den undervisningen efter ditt godkännande. Vi har också träffat ditt barn cirka 6 månader 

efter avslutad insats för att se om effekterna av intensivundervisningen finns kvar. 

 

Under intensivundervisningen dokumenterade vi löpande innehållet, arbetssätt samt ditt barns 

utveckling. Det gjordes genom fältanteckningar på dator och med fotografering med skolans 

kamera i vissa fall. Vi önskar nu använda det insamlade materialet såsom resultatet av 3 

avstämningar och 2 intervjuer med ditt barn för att skriva en uppsats där vi beskriver för- och 

nackdelar med intensivundervisning i matematik och frågar efter din tillåtelse till det. 

Avstämningarna gjordes före intensivundervisningen och efter 5 månader. Intervjuerna gjordes 

innan intensivundervisningen och efter 5 månader. 

 

 

I vårt arbete följer vi Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär att: 

 

• Du när som helst kan avbryta din/ditt barns medverkan i studien utan några 

negativa konsekvenser. 

• Du, i och med denna förfrågan, har möjlighet att avböja medverkan i studien. 

• Du/ditt barn kommer att avidentifieras i det färdiga arbetet 

• Allt material såsom fältanteckningar, fotografier och ljudinspelningar kommer att 

förstöras när studien är examinerad. 

 

Mer information om Vetenskapsrådets forskningsetiska principer: 

 

https://www.vr.se/analys/vara-rapporter/2017-08-29-god-forskningssed.html 

 

Vi följer även riktlinjerna utifrån GDPR. 

 

Helen Karlsson och Jill Camper 

 

 

https://www.vr.se/analys/vara-rapporter/2017-08-29-god-forskningssed.html
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